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Der skal laves en ny, stor evaluering i 2019, som ligner den, der blev 
udarbejdet i 2017. Det er i forbindelse med den årlige afrapporte-
ring til Kommissionen. AIR står for Annual Implementation Report. 
Der henvises til Powerpoints. 
 
Der laves hvert år Annual Implementation Reports, både på LAG og 
på FLAG.  I årene 2017 og 2019 er den større og mere kvantitativ på 
LAG. Erhvervsstyrelsen har besluttet, at den kvantitative del denne 
gang også skal evaluere på FLAG, da der ellers ikke bliver evalueret 
på FLAG. 
 
I bilag V til VII til forordning 2014/808 er der ekstra spørgsmål til 
evalueringen (LAG).  
 
Aktionsgrupperne skal være med, så alle får noget ud af det, ikke 
kun Kommissionen.  
 
Tidsplanen blev gennemgået. Der er endelig afleveringsfrist til Er-
hvervsstyrelsen i april 2019. 
 
De foreslåede modeller for evaluering blev gennemgået (se vedhæf-
tede). De er fortsat overordnede og skal finpudses. Der skal tages 
udgangspunkt i den enkelte aktionsgruppes udviklingsstrategi, men 
der er også nogle ekstra spørgsmål, som skal besvares udover dette. 
 
Årsrapporten (som afleveres den 1. marts) skal, udover at følge op 
på den enkelte aktionsgruppes udviklingsstrategi, også indgå i AIR 
2019.  
 
Der blev spurgt til, hvordan man overhovedet kan besvare spørgs-
målene i bilag V og VII. Det bliver nævnt, at det gik nemt med den 
sidste evaluering, hvor det primært var Erhvervsstyrelsen, der stod 
for det.  
 
Der skal indhentes tilbud på evaluatoropgaven.  
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Det blev påpeget, at det er vigtigt, at rapporten også kan anvendes i 
forbindelse med aktionsgrupperne eget arbejde. Det savnes, at man 
kan se den afledte effekt i stedet for kun de direkte effekter, som fx 
arbejdspladser og økonomi. Der blev spurgt til, hvor modellerne 
kommer fra, og det blev oplyst, at Lea Kvistgaard er kommet med 
dem. 
 
Deltagerne blev opdelt i grupper, og skulle komme med bud på, hvil-
ken metode, der blev foretrukket. 
 
FLAG gruppe 1 foretrak model 1. Det blev nævnt, at der har været 
mange evalueringer, og der bør være armslængde.  
 
FLAG gruppe 2 foretrak model 1. Det bør være valid data, og foregå 
så smidigt som muligt. Det skal være op til den enkelte FLAG, hvor 
meget de vil levere. 
 
LAG gruppe 8 foretrak model 1, da det er væsentligt at kunne sam-
menligne. Model 3 kan måske anvendes i en ny programperiode. 
Data bør komme nedefra. 
 
LAG gruppe 7 mente, at det var svært at pege på en model, men at 
det er væsentligt med central styring, da rapporter mv. skal være 
sammenlignelignelige. Model 1 eller model 2. Svært at gennemskue 
model 2 ift. indsamling af data mv. Væsentligt at aktionsgrupper selv 
kan komme med spørgsmål.  
 
LAG gruppe 6 foretrak model 2. Ekspertinvolvering og aktions-
gruppe involvering er vigtigt. Der bør anvendes samme metode som 
tidligere, og det skal være sammenligneligt med tidligere rapporter.       
 
LAG gruppe 5 foretrak model 1, men har også talt om model 2. Eva-
luator skal udføre arbejdet, og der skal være ensartethed i proces-
sen. Der blev også drøftet metoder vedr. indsamling via cases eller 
interviews.  
 
LAG gruppe 4 foretrak en model midt imellem model 1 og 2. De 
mente, at der var for lidt tid til at drøfte modellerne.  
 
LAG gruppe 3 foretrak model 1, da det var vigtigt med kontinuitet og 
sammenlignelighed.  
 
LAG gruppe 2 var godt tilfreds med arbejdet i forbindelse med 
air2017. 
 
LAG gruppe 1 foretrak model 1 og færrest muligt ressourceanven-
delse for aktionsgrupperne, så de i stedet kan fokusere på projek-
terne.  
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Inge fastslår, at der på baggrund af ønsker, formentlig vil blive tale 
om en blanding af model 1 og 2 med lidt mere lokal inddragelse. Der 
var i AIR2017 kritik af, at LAG’erne ikke var inddraget nok, men der 
tages hensyn til aktionsgruppernes ressourceanvendelse i arbejdet. 
Erhvervsstyrelsen kommer med en endelig udmelding snart. 
 
Der skal bruges et par koordinatorer til arbejdet. Erhvervsstyrelsen 
vender tilbage vedr. dette. 
 

 


