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Forslag til organisering af lokale aktionsgrupper for perioden 2014-2020

Jeg sender hermed forslag om den kommende indsats styret af lokale frivillige kendt som de lokale
aktionsgrupper (LAG) i høring. I de kommende år vil ministeriet sammen med EU give aktionsgrup
perne et budget til at understøtte de lokale udviklingsprojekter, som vurderes bedst kan bidrage til
vækst og nye arbejdspladser.
—

-

Ministeriet har udarbejdet et forslag til organisering at de lokale aktionsgrupper, jf. vedlagte kort. Det er
vores bud på sammenhængende områder, der er i stand til at samarbejde om realisering af en række
udviklingsmål på tværs af sektorer og kommunegrænser. Organiseringen skal sikre, at aktionsgrup
perne bliver velfungerende, effektive og får tilstrækkelig økonomisk styrke til at gøre en forskel. Jeg
ser frem til at høre jeres vurdering at mit forslag.
Forslaget til aktionsgruppernes organisering hviler på nogle principper, som jeg finder vigtige. Princip
perne er som følger:
i.
ii.
iii.
iv.

Jeg vil gerne sikre, at vi får en bred geografisk dækning så aktionsgrupperne dækker de om
råder, vi forstår som landdistrikter.
Organiseringen af aktionsgrupperne skal være effektiv og tilskynde til større projekter, som
reelt gør en forskel lokalt.
Lidt større aktionsgrupper i stedet for mange små med en vis økonomisk volumen.
Yderligere styrket samarbejde på tværs af kommunegrænserne.
—

—

—

Det ligger mig meget på sinde, at udviklingsmidlerne fordeles til aktionsgrupperne ud fra et princip om,
at særligt udfordrede områder med en negativ befoikningsudvikling bliver begunstiget. Fordelingen at
tilskudsrammen bliver først endelige besluttet, når vi har lagt os helt fast på organiseringen at aktions
grupper. Jeg kan oplyse, at den økonomiske ramme for aktionsgruppernes arbejde i 2015 er 94,2 mio.
kr., hvilket stort set svarer til det beløb, som aktionsgrupperne i yderområder og landdistrikter årligt
havde til rådighed i tidligere programperiode.
Forslaget indebærer, at der etableres 19 lokale aktionsgrupper. Herudover foreslår ministeriet, at der
oprettes en særlig aktionsgruppe for småøerne. Dermed i alt 20 aktionsgrupper. Der foreslås etableret
sekretariatsbistand til aktionsgrupperne i 6 koordinatorklynger.
Det er min forventning, at 2014 bliver et travlt år for de frivillige i landdistrikterne, idet der er en række
formelle krav til etablering af en ny lokal aktionsgruppe, der skal respekteres. Bla. skal der afholdes
lokale informationsmøder og stiftende generalforsamling, hvor de nye bestyrelsesmedlemmer bliver
valgt. Bestyrelsen skal herefter i gang med at udarbejde en lokal udviklingsstrategi, der bliver omdrej
ningspunktet for aktionsgruppens arbejde.
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Det er planen, at aktionsgrupperne fra 1. januar 2015 skal være klar til at påbegynde arbejdet med at
prioritere og indstille lokale udviklingsprojekter til tilskud.
Såfremt I har bemærkninger til organisering af aktionsgrupperne, er I velkommen til at sende dem til
ministeriet inden den 26. marts 2014.

Med venlig hilsen

Carsten Hansen
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Forslag til organisering af aktionsgrupper
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Bornholm
Haderslev, Vejen, Billund
Ikast-Brande, Hedensted, Odder
I Langeland, Svendborg, Faaborg-Midtfyn
I Lolland, Guldborgsund, Vordingborg
I Norddjurs, Syddjurs, Favrskov
Odsherred, Halsnæs. Gribskov
Slagelse, Sorø
Vesthimmerlands, Rebild, Mariagerfjord
Aabenraa, Sonderborg

I
I

I

I
I

I

Fanø, Varde, Tønder
Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev
Kalundborg, Holbæk, Lejre
Lemvig, Struer, Holstebro, Ringkøbing-Skjern
I Middelfart, Nordfyns, Nyborg. Assens
I Næstved, Faxe, Stevns
Skive, Viborg
Thisted, Morsø, Jammerbugt
I Ærø. Samsø, Læsø
De 27 smaaer
I

De farvede områder på kortet er de kommuner, hvor der kan etableres aktionsgrupper. Ministeriets
forslag til organisering af de lokale aktionsgrupper fremgår af kortets farvekoder.
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