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7. april 2022

Orienteringsmøde om opstart af 

lokale aktionsgrupper

Morten Boye Hansen

Kontorchef for Landdistriktsudvikling



Lokaldrevet udvikling 
i de danske 
landdistrikter og 
fiskeriområder

For jer der vil bidrage til udvikling af 
lokalsamfundet!

Bolig- og Planstyrelsen

Dagsorden

• Bolig- og Planstyrelsen præsenterer
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Introduktion

Hvad er LAG og FLAG?

Ny programperiode – nye aktionsgrupper

93 mio. kr. årligt som fordeles på kommuner med ca. 20 % til drift

Hvordan fungerer det?
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LEADER 

Tværsektoriel

Samarbejde 
mellem 

partnerskaber 

Områdebaseret

Partnerskab
(lokal 

aktionsgruppe)

”bottom-up”

Samarbejdsprojekter

Udviklingsstrategi
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LEADER

Lokaldrevet udvikling i landdistrikterne 

og fiskeriområderne

Udviklings-
strategi

Territorie -
område

Partnerskab
(lokal aktionsgruppe)

Kommissionen:

• Merværdien af LEADER

• Diversitet

• Samarbejde
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Områder - LAG
Jylland og øer

Brønderslev

Billund

Frederikshavn

Hedensted

Hjørring

Vesthimmerland 

Ikast-Brande

Jammerbugt

Morsø 

Thisted

Læsø

Rebild

Mariagerfjord

Favrskov

Odder

Syddjurs

Norddjurs

Randers

Skive

Viborg

Struer

Holstebro

Lemvig

Ringkøbing-Skjern

Vejen

Fanø 

Varde

Haderslev

Sønderborg 

Aabenraa

Tønder

Samsø

Fyn og øer

Assens

Faaborg-Midtfyn

Kerteminde

Langeland

Middelfart

Nordfyns

Nyborg

Svendborg

Ærø

Sjælland og øer

Guldborgsund

Lolland 

Vordingborg 

Næstved 

Faxe

Stevns

Sorø

Slagelse

Holbæk

Odsherred

Lejre

Kalundborg

Halsnæs

Gribskov

Frederikssund

Bornholm

27  småøer organiseret i 

Sammenslutningen af 

Danske Småøer
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Områder - FLAG

Jylland og øer 

Frederikshavn

Thisted

Hjørring

Jammerbugt

Morsø

Læsø

Norddjurs

Lemvig

Ringkøbing-Skjern

Struer

Esbjerg

Fyn og øer

Kerteminde

Langeland

Ærø 

Sjælland

Gribskov

Bornholm

Udvalgte småøer (vil fremgå af 

Småøernes udviklingsstrategi)
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Dokumentation, CVR, 

Nemkonto, 

anmodning om 

190.000 kr.
Enighed om grundlag 

for interessetilkende-

givelse

Inddragelse af 

partnerskab og 

udarbejdelse

Indstillingsudvalg, 

godkendelse og drift 

fra 2023

Informationsmøde

Stiftende general-

forsamling

Udviklingsstrategi

Godkendelse

Proces (vejledende datoer)

Højreklik på slide og vælg ’Skjul 9. september 2022

12. maj 2022

18. november 2022

Januar 2023
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• Informationsmøde

Skal varsles med 14 dage 

• Samling af partnerskabet i det lokale område

• Information om det kommende arbejde 

• Beslutning om dækning af området, som den kommende aktionsgruppe skal omfatte

• Beslutning (simpelt flertal) om at fortsætte processen

• Sandsynliggørelse af, at den kommende aktionsgruppe har økonomisk kapacitet og 

kompetencer til at gennemføre strategien, fx gennem ansættelse af koordinator på 30 

timer

• Vælge en repræsentant, der

• varetager det kommende arbejde med at udfylde og indsende 

interessetilkendegivelsen til Bolig- og Planstyrelsen

• står for indkaldelse til den stiftende generalforsamling

• Alt dette skal nedfældes i interessetilkendegivelsen
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Interessetilkendegivelse

Skabelon findes på livogland.dk

Skal udfærdiges efter eller i forbindelse med informationsmødet

Skal underskrives af kontaktperson og referent fra informationsmødet

Skal indsendes til Bolig- og Planstyrelsen senest den 12. maj 2022 (vejledende)

Bolig- og Planstyrelsen sagsbehandler senest den 20. maj 2022 (vejledende)

Efter Bolig- og Planstyrelsens godkendelse kan der indkaldes til stiftende generalforsamling
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Stiftende generalforsamling

Indkaldes med 14 dages varsel efter Bolig- og Planstyrelsens godkendelse af 

interessetilkendegivelse

• Dagsorden i henhold til standardvedtægter i bekendtgørelsen

• Fremmødte personer over 15 år med fast bopæl i det geografiske område er 

stemmeberettigede på den stiftende generalforsamling

• Generalforsamling skal afholdes senest 31. august 2022 (vejledende)

• Valg af bestyrelse

Opfølgning:

Indsendelse af ansøgning om godkendelse af en tilskudsberettiget aktionsgruppe

Skal indsendes til Bolig- og Planstyrelsen senest 9. september – gerne før. (vejledende)
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Bestyrelsen i den lokale aktionsgruppe

Højreklik på slide og vælg ’Skjul 

Foreninger

Virksomheder 
og erhvervsorg.

Lokale borgere

Off. myndigheder

Fiskeriaktører
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Dokumentation efter GF

Sidste frist for indsendelse til BPST – 9. september 2022 (vejledende)

• Dokumentation for foreningens oprettelse

• LAG, FLAG eller integreret aktionsgruppe?

• Foreningens vedtægter

• Bestyrelsens sammensætning

• CVR-nr. 

• Bankkonto oprettelse

• Anmodning om udbetaling af 190.000 kr. 

Fast beløb på 190.000 kr. til dækning af alle opstartsomkostninger til de områder, hvis 

interessetilkendegivelse godkendes.

Skabelon vil være tilgængelig på livogland.dk
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Lokal udviklingsstrategi

Sidste frist for indsendelse til BPST – 18. november 2022 (vejledende)

Skabelon vil være at finde på livogland.dk

Samle partnerskabet, afholde workshops, skrive udviklingsstrategi (LUS)

1) afgrænsning af det område og den befolkningssammensætning, som strategien dækker,

2) processen med at involvere lokalsamfundet i udviklingen af strategien,

3) en analyse af udviklingsbehovet og potentialet i området, herunder en analyse af områdets styrker, 

svagheder, muligheder og trusler,

4) målsætningen for strategien, herunder målbare mål for resultater og tilknyttede planlagte aktioner,

5) en beskrivelse af strategiens forvaltnings- og kontrolordninger, der dokumenterer den lokale 

aktionsgruppes kapacitet til at gennemføre strategien, 

6) en finansieringsplan for strategien med oplysning om den planlagte tildeling fra de relevante fonde, og

7) aktionsgruppens egne prioriteringskriterier relateret til udviklingsstrategien for udvælgelse af 

projektansøgninger til tilskud.
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Indstillingsudvalg

Nedsættelse af indstillingsudvalg til godkendelse af udviklingsstrategier

• Det er et krav fra EU, at der skal nedsætte et udvalg til godkendelse af 

udviklingsstrategierne.

• Opgaven er at bistå Bolig- og Planstyrelsen med at vurdere om udviklingsstrategierne 

lever op til kravene, er realistiske og imødekommer lokale behov og udfordringer

• Sammensættes efter forordningens kriterier – myndigheder, interesseorganisationer, 

landdistriktsaktører og eksperter

• Udvalget nedsættes senest efter sommerferien 2022

• Udviklingsstrategierne indsendes senest den 18. november 2022.(vejledende)
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Godkendelse af LUS

Lokale udviklingsstrategier kan først godkendes efter 1. januar 2023

• Kan først godkendes i den ”rigtige” programperiode

• Opstarten er muliggjort af en Overgangsforordning

• Tentativ dato for møde vedr. godkendelse af udviklingsstrategier – uge 2  i 2023

• Herefter sender Bolig- og Planstyrelsen en godkendelse til aktionsgrupper, hvis 

udviklingsstrategi er godkendt. 

• Disse aktionsgrupper er herefter officielt at betragte som aktionsgrupper, der kan være 

en del af det kommende program.

• Hvis udviklingsstrategien ikke godkendes, kan aktionsgrupperne ikke få tilsagn til drift og 

en ramme til indstilling af projekter under EU-programmerne.
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Igangsætning i 2023

Efter officiel godkendelse i januar 

Aktionsgruppe

• Evt. ansættelse/engagement af koordinator, hvis det ikke allerede er sket

• Anmodning om a conto udbetaling af driftsmidler

• Annoncering af ansøgningsrunder

• Hjemmeside skal være kørende så hurtigt som muligt, så ansøgningsrunder kan 

annonceres lokalt

Bolig- og Planstyrelsen

• Lovgrundlaget (bekendtgørelser) og vejledninger skal være på plads (senest 1.1.2023)

• Lancering af nyt IT-system til brug for både ansøgninger og til drift af aktionsgrupper

• Afholdelse af kurser for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer
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Q & A

• Hvornår vil den endelige udpegning af områder være afklaret, herunder den økonomisk 

fordelingsnøgle?

• Den endelige udpegning og den økonomiske fordelingsnøgle er afklaret. Der er 

sendt en mail ud til de relevante parter.

• Må kommunerne eller den nuværende aktionsgruppe mellemfinansiere omkostningerne 

ved opstartsprocessen?

• Ja, kommunerne må gerne mellemfinansiere omkostningerne. Det må andre også, 

fx den nuværende aktionsgruppe, ligesom koordinator også må anvende tid på det. 

Det er dog vigtigt, at alle udgifter viderefaktureres og endeligt dækkes af den nye 

aktionsgruppe, (og de 190.000 kr.) i sidste ende.

• Skal udviklingsstrategien godkendes af kommuner og regioner?

• Nej, men kommuner og regioner skal høres.
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Q & A

• Hvilke krav stilles der til udviklingsstrategien?

• Der vil blive lavet en liste med punkter, eller en skabelon, som lægges på 

livogland.dk, så man kan se, hvad der obligatorisk skal indgå i udviklingsstartegien.

• Hvornår går Indstillingsudvalget i gang med at læse/godkende udviklingsstrategierne?

• Godkendelsen gives først i 2023, men fra udviklingsstrategien afleveres, er der tid 

til gennemlæsning og mulighed for om justering.

• Kan der blive lavet en mailliste på de personer, som er med på ansøgningsskemaet 

(interessetilkendegivelsen)?

• Ja, BPST sørger for, at man skal opgive e-mailadresse på ansøgningsskemaet, så 

der kan laves en mailliste.
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Q & A

• Hvornår kan den nye aktionsgruppe ansætte en koordinator?

• Finansiering til løn til koordinator (altså almindelig drift) kan kun ske fra 1. januar 

2023 med penge fra den nye programperiode. Dvs. evt. ansættelse af koordinator i 

perioden inden den 1. januar 2023 kan kun ske med opstartsmidler. Der er ikke 

noget til hinder for, at der er overlap mellem nuværende og ny koordinator af 

hensyn til kontinuitet på dette punkt. Det er dog meget vigtigt, at skal stillingen slås 

op i forbindelse med ansættelse eller engagement af konsulent til at udføre 

koordinatorrollen og ansættelsesprocedure overholdes. Hvis der engageres en 

konsulent, som tænkes at skulle kunne fortsætte med at drifte den nye 

aktionsgruppe fra 1. januar og frem, skal kontrakten i udbud.

• Kan allerede udpegede offentlige medlemmer af bestyrelsen fortsætte i den nye 

bestyrelse?

• Bestyrelsesmedlemmer udpeget af regioner og kommuner kan fortsætte i den nye 

bestyrelse, hvis de ønsker det. Det er noget, de selv bestemmer, det har BPST ikke 

indflydelse på.
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Q & A

• Når personer over 15 år er stemmeberettigede på den stiftende generalforsamling, kan 

de så også vælges ind i bestyrelsen?

• Nej, man skal være over 18 år for at sidde i bestyrelsen.

• Skal koordinator ansættes på 30 timer?

• Det er vigtigt for EU KOM og BPST, at LEADER principperne bringer merværdi, og 

derfor er det vigtigt at der er tilstrækkelig kapacitet til at de lokale aktionsgrupper 

kan påtage sig rollen som ”udviklingskontor” for lokalområderne.

• Kan man kalde det et samarbejdsprojekt hvis det er på tværs af sognegrænser i samme 

LAG?

• Nej, det skal som minimum være på tværs af to LAG’er og gerne på tværs af 

landegrænser.



Tak for ordet

Bolig- og Planstyrelsen

netvaerkscenter@bpst.dk

4171 7830


