
Koordinator- og Miniårsmøde

8. og 9. juni 2018

Hotel Legoland, Billund



Program 8. juni 2018

10.00 – 12.00 Orientering fra Erhvervsstyrelsen

12.00 – 13.00 Frokost

13.00 - 16.30 Kursus i regnskab for koordinatorer

18.30 – 20.30 Middag

20.30 - Networking

16.00 – 18.00 Møde i Koordineringsforum



Program 9. juni 2018

7.00 - 8.45 Morgenmad og check-ud

9.00 - 10.00 Landsbyudvalgets anbefalinger og 
Landdistriktsredegørelsen, v. Sigmund Lubanski, 
Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen

10.00 – 12.00 Workshop med udgangspunkt i oplæg

12.00 – 13.00 Frokost

Nye bestyr. medl. Erfarne bestyr. medl.

13.00 – 14.30 Principper bag LEADER
Krav til LAG bestyrelse
Habilitet i bestyrelse
PROMIS

LEADER 2020 +

14.30 Kaffepause Kaffepause

14.30 – 15.30 Reserveret til LAG/FLAG interne drøftelser



Orientering fra LAG Sekretariatet

▪ Velkommen til Heidi

▪ Kompetenceudviklingsdag – i dag

▪ Praktisk om betaling her – regning kan betales samlet 

▪ Status på projektvejledningen

▪ Logosamling

▪ SKAT – kørsel, ligningslovens §7

▪ Årsmøde – sandsynligvis i september, men afventer 
endelig ministergodkendelse



Orientering om revisioner 

LEADER 2015 – Skrivebordsrevision 2017/2018

▪ Ikke tilsyn med bestyrelsesmøder

Rigsrevisionen

Deloittes revision vedr. regnskab 2017 – genoptagelse af 
sager – formel eller finansiel fejl



Driftsstatus

▪ Tilsagnsansøgninger

▪ Udbetalingsanmodninger

▪ Ændringsanmodninger

▪ Projektforlængelser

▪ Driftsafregninger



Egenkontrolskema i PROMIS

▪ Egenkontrolskema skal uploades på alle projekter

▪ Det er noget, alle kan få aktindsigt i efter loven om 
aktindsigt

Habilitet

▪ Husk ikke at overgøre det – alle der er ansat i en 
kommune er ikke automatisk inhabile, hvis en 
kommune ansøger.



▪ Definition: Hjælpe nogen som er mindre vidende 
eller erfaren end én selv på et bestemt område, fx 
ved at give oplysninger eller vise, hvordan noget skal 
udføres

▪ LAG-koordinatorer kan/må kun vejlede ansøger

▪ Ansøger har selv ansvaret for at følge reglerne for at 
få LAG-tilskuddet udbetalt 

▪ Ansøger betaler ikke for LAG-koordinators vejledning

Vejledning/rådgivning

Vejledning



Rådgivning 

• Definition: Give professionel og faglig rådgivning
inden for et specialiseret felt

• Der er indgået en kontrakt/aftale mellem to parter

• Der betales for en ydelse

• Rådgivningsansvar påhviler professionelle rådgivere, 
fx advokater, revisorer, arkitekter, landinspektører 
og andre udøvere af liberale erhverv 

• Disse rådgivere bør have en professionel 
ansvarsforsikring 



PROMIS 

▪ Quick-guide til ændringer

▪ Kontaktperson ændring – hvordan gør man?



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? 



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? 



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? 


