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Dagens program kl. 10.00 – 16.00

10.00 – 12.00 • Kort præsentationsrunde

• EU sammenhæng – programmer, forordninger og 

bekendtgørelser

• Introduktion til LEADER principperne

• Bestyrelsens arbejde og ansvar

12.00 – 12.45 Frokost

12.45 – 14.00 • Offentlighedsloven og Forvaltningsloven

• GDPR – behandling af persondata / fortrolige oplysninger

• Aktindsigt

• Tavshedspligt

• Regler om habilitet ifm. behandling af projektansøgninger 

14.00 – 14.15 Kaffe og kage

14.15 – 16.00 • PROMIS, ved Helle Breindahl, koordinator fra LAG Djursland

• Generelt og specifikt om PROMIS

• Eksempler på scoringer, spredninger og PROMIS i praksis
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EU-prioritet for lokaldrevet  

udvikling: Fremme af social 

integration, fattigdoms-

bekæmpelse og økonomisk 

udvikling i landdistrikterne 

De danske landdistrikts – og Hav-

og fiskeriprogrammer forfølger EU-

prioriteten gennem 

erhvervsudvikling (LAG/FLAG) 

diversificering mar. økonomi 

(FLAG),forbedring af 

rammevilkår (LAG)
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▪ EU forordninger

▪ Landdistriktsprogrammet

▪ Hav- og Fiskeriudviklingsprogrammet

▪ Bekendtgørelse nr. 1835 af 22.12.2015 / 1415 af 21.11.2017 – drift

▪ Bekendtgørelse nr. 305 af 29.03.2016 - projekter

▪ Driftsvejledningen

▪ Projektvejledningen 

Lov- og regelgrundlag for arbejdet
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Livogland.dk

https://www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/lovgrundlag-lokale-aktionsgrupper

https://www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/lovgrundlag-lokale-aktionsgrupper


Erhvervsstyrelsen 7

Tværsektoriel

Samarbejde 

mellem 

partnerskaber 

Udviklings-

strategi

Territorie

Partnerskab
(lokal 

aktionsgruppe)

”bottom-up”

Samarbejds-

projekter
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Brugen af LEADER/CLLD 

▪ LEADER (Liaisons Entre Actions de Développement de l’Economie Rurale)

Sammenkædning af handlinger til udvikling af landdistriktsøkonomien

▪ Community Led Local Development (CLLD) - Lokalt styret udvikling 

▪ Udvikling af integrerede bottom-up tilgange til udvikling

▪ Opbygning af lokal kapacitet og stimulere innovation (social innovation)

▪ Opdyrke fællesskabets ejerskab til egen udvikling

▪ Multi-tilgang for lokale kræfters aktive deltagelse i udviklingen af eget område

▪ Udviklingsstrategi
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LEADER i daglig betydning

Udviklingsstrategien

▪ Opsøgende aktiviteter i forhold til vision og mål

▪ Opbygge lokale kompetencer ift. udvikling/projekter

▪ Fremme netværk, samarbejde – også på tværs af sektorer og emner

Den lokale aktionsgruppe

▪ Udvælgelse af projekter

▪ Hjælp til projektholdere

▪ Drift af aktionsgruppen

Udviklingsprojekter

▪ Projektansøgninger inden for udviklingsstrategiens vision og formål

▪ Risikovillig projektkapital

▪ Projektansøgerne – netværk, samarbejde

▪ Lokal forankring

▪ Gennemsigtighed

▪ Store krav til afrapportering og dokumentation
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Bekendtgørelse nr. 1835 af 22.12.2015 (1)

(og ændring 1415 af 21/11/2017)

Oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper

▪ Oprettelse, godkendelse og ophør af aktionsgrupper

▪ Udviklingsstrategi – udarbejdelse og godkendelse

▪ Bestyrelsen – valg, beslutningsdygtighed

▪ Aktionsgruppens opgaver

▪ Koordinators opgaver

▪ Økonomi for den lokale aktionsgruppe

Betingelser for tilsagn, udbetalinger og ophør

▪ Standardvedtægter for aktionsgruppen
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Bekendtgørelse nr. 1835 af 22.12.2015 (2)

(og ændring 1415 af 21/11/2017)

Kapitel 8: En lokal aktionsgruppes opgaver

§ 16: Bestyrelsens ansvar (19 punkter)

▪ Udviklingsstrategi - fremdrift, evaluering og udvikling 

▪ Ansøgningsprocessen – indkalde, prioritere og indstille 

ansøgninger, scoring, udvælgelse 

▪ Ansøgere/projektholdere – daglig kontakt, kompetenceudvikling, 

fremdrift i projekter

▪ Drift af den lokale aktionsgruppe – ledelse, dokumentation, 

kvalitetssikring 

▪ Fordeling integrerede aktionsgrupper
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Bestyrelsens sammensætning

De 4 socio-økonomiske grupper skal være repræsenteret

▪ Lokale borgere

▪ Lokale foreninger/organisationer

▪ Lokalt erhverv

▪ Offentlige myndigheder (må ikke udgøre mere end 49% af bestyrelsen)

EU har fokus på køn, alder og geografisk spredning.
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Bestyrelsesmedlemmer

▪ Viden om og udgangspunkt i Leader-metoden

▪ Køn, alder

▪ Ønske om udvikling i eget lokalområde – ser primært det og ikke 

helheden

▪ Ser aktionsgruppens ansvar for strategiens gennemførelse

▪ Aktiviteter imellem bestyrelsesmøderne – kun aktive til møderne

▪ Lokal forankring – habilitet – nepotisme

▪ Arbejdsgiver for koordinator

▪ Ansvarlig i forhold til ERST
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Daglig drift af aktionsgruppen

▪ Nogle aktionsgrupper vælger at nedsætte et forretningsudvalg

▪ Ansættelse/udvælgelse af koordinator

▪ Tid- og ansvarsfordeling af koordinators opgaver - besigtigelser

▪ Afgrænsning af roller – Formand / Koordinator

▪ Tage stilling til hastesager

▪ Underskriftsberettigede / prokura til koordinator

▪ Presse – husk EU og dokumentation

▪ Afholdelse af bestyrelsesmøder og generalforsamling
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Årlig afrapportering og 
opfølgning på udviklingsstrategi

▪ Sikring af udviklingsstrategiens gennemførelse 

▪ AIR 2017 og AIR 2019 (årlig afrapportering til EU)

▪ Årlig afrapportering – indsendes den 1. marts

▪ Grundlag for diskussion: Har vi nået det vi gerne vil i år?
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Output indikatorer i programmerne

▪ Udgifter anvendt til vidensoverførsel, informationsaktiviteter, rådgivning: 

Resultater

▪ Andel (%) af befolkningen i landområder, der er dækket af lokale 

udviklingsstrategier 

▪ Antal jobs skabt gennem støttede projekter 

▪ Antal støttede projekter
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▪ Aktindsigt 

▪ GDPR - persondataforordningen

▪ Tavshedspligt 

▪ Habilitet

Forvaltningsloven og Offentlighedsloven 
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▪ Forvaltningsloven  - Part i sagen 

▪ Offentlighedsloven - Nabo eller journalist

▪ Opbevaring og journalisering i aktionsgruppen 

Aktindsigt 



GDPR - persondataforordning

▪ EU-persondataforordningen blev vedtaget i april 2016, og i maj 

2018 trådte den nye EU persondataforordning i kraft – formålet 

er at styrke beskyttelsen af EU-borgernes persondata og 

ensrette reglerne på tværs af EU-landene. 

▪ Retningslinjer for behandling af personoplysninger i den lokale 

aktionsgruppe https://www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-

programperiode-2014-2020/info-lokale-aktionsgrupper
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https://www.livogland.dk/lokale-aktionsgrupper/nye-programperiode-2014-2020/info-lokale-aktionsgrupper


1. Enkeltpersoners private, herunder økonomiske forhold

2. Tekniske indretninger eller fremgangsmåder eller                        

om drifts- eller forretningsforhold, for så vidt det er af 

væsentlig økonomisk betydning for den person eller 

virksomhed, oplysningerne angår, at oplysningerne ikke 

videregives.
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Tavshedspligt
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Habilitet – helt generelt  

▪ Driftsvejledningen punkt 1.5

Deltagelse i bestyrelsens arbejde, og personer, der udfører 

opgaver på vegne af bestyrelsen, er omfattet af 

forvaltningslovens habilitetsregler, jf. lovens kapitel 2

▪ Forvaltningslovens § 3, stk. 1 (interessekollisioner) 

Partsinteresse, nr. 1 

Familiemæssig tilknytning, nr. 2  

Tilknytning til en juridisk person, nr. 3

Tidligere deltagelse i sagens behandling , nr. 4

Andre tilfælde (opsamlingsbestemmelsen), nr. 5 
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Hvis man er inhabil 

▪ Hvem beslutter inhabilitet? 

▪ Hvornår i beslutningsprocessen skal man forlade bestyrelsesmødet 

hvis man er inhabil?

▪ Konsekvensen af inhabilitet?

▪ Ved inhabilitet eller tvivl herom… Hvad bør jeg gøre? 
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BESLUTNINGSDYGTIG 

Flere penge end søgte beløb Mindre penge end søgte beløb  

Udgangspunktet: 

Det inhabile bestyrelsesmedlem kan 

IKKE være med til behandlingen af det 

projekt vedkommende er inhabil i

vedkommende KAN deltage i 

behandlingen af de projekter 

vedkommende ikke er inhabil i 

Undtagelsen: 

Har bestyrelsen en anden og skærpet  

praksis i forhold til udgangspunktet? 

Udgangspunktet:

Det inhabile bestyrelsesmedlem kan 

IKKE være med til behandlingen af det 

projekt vedkommende er inhabil i 

Det inhabile bestyrelsesmedlem kan 

IKKE være med til behandlingen af de 

projekter vedkommende ikke er inhabil 

i 

Undtagelse: 

Vi er ikke beslutningsdygtige - hvad gør 

vi så? 
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IKKE BESLUTNINGSDYGTIG 

HOVEDREGLEN:

Formand/Koordinator gør ALT for at få 

samlet en beslutningsdygtig bestyrelse 

uden inhabile bestyrelsesmedlemmer 

UNDTAGELSEN: 

Bestyrelsen kan se sig nødsaget til at 

indvolvere det inhabile 

bestyrelsesmedlem i 

beslutningsprocessen - MEN DET ER 

ALDRIG UDGANGSPUNKTET 

Overvejelse: 

Vi er en bestyrelse på 10 medlemmer. Vi 

er fremmødt 9 medlemmer hvoraf 4 er 

inhabile. Vi skal være 6 for at være 

beslutningsdygtige - bliver alle de 

inhabile involveret i 

beslutningsprocessen eller måske kun 

det bestyrelsesmedlem der er mindst 

inhabil?

BESLUTNINGSDYGTIG 

Flere penge end søgte beløb Mindre penge end søgte beløb  

Udgangspunktet: 

Det inhabile bestyrelsesmedlem kan 

IKKE være med til behandlingen af det 

projekt vedkommende er inhabil i

vedkommende KAN deltage i 

behandlingen af de projekter 

vedkommende ikke er inhabil i 

Undtagelsen: 

Har bestyrelsen en anden og skærpet  

praksis i forhold til udgangspunktet? 

Udgangspunktet:

Det inhabile bestyrelsesmedlem kan 

IKKE være med til behandlingen af det 

projekt vedkommende er inhabil i 

Det inhabile bestyrelsesmedlem kan 

IKKE være med til behandlingen af de 

projekter vedkommende ikke er inhabil 

i 

Undtagelse: 

Vi er ikke beslutningsdygtige - hvad gør 

vi så? 
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Inhabilitet – hvordan ift. PROMIS 

▪ Er det koordinator, forretningsudvalget eller alle 

bestyrelsesmedlemmerne der scorer projekterne? 

▪ Må et bestyrelsesmedlem score et projekt/projekterne hvis 

vedkommende er inhabil i et eller flere? 

▪ Må koordinator score projekterne hvis vedkommende er inhabil i et 

eller flere? 


