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Udvalget for Landdistrikter og Øer 

 

Til: 

Dato: 

Udvalgets medlemmer 

12. april 2016 

Høring om lokale aktionsgrupper (LAG) 

 

Formål  

Lokale aktionsgrupper er lokalt forankrede foreninger, som skaber udvikling i 

lokalsamfundene ved at tildele tilskudsmidler til konkrete projekter, der frem-

mer udviklingen i landdistriktsområderne. 

Udvalget for Landdistrikter og Øer afholder en høring med det formål at få 

belyst følgende spørgsmål: 
- Hvordan medvirker LAG´erne i et samspil med lokale borgere, myndig-

heder og andre aktører til at skabe job, vækst og udvikling i landdistrik-

terne (målsætninger og resultater)? 

- Effekter og resultater af LAG-ordningen i landdistriktsprogrammet 2007-

2013 

- Muligheder, potentiale og udfordringer for LAG´erne, herunder i lyset af 

reduktionen af den økonomiske ramme for de lokale aktionsgrupper fra 

og med 2017 

- LAG-ordningen i et kommunalt perspektiv 

- LAG Småøerne, erfaringer og resultater samt konsekvenser af reduktion 
af midler til LAG Småøerne  

 

Tidspunkt  

Udvalget afholder høringen onsdag den 4. maj kl. 14.00-16.00. 

Program  

13.30-

14.00 

Ankomst og kaffe/the og frugt 
 

14.00-

14.05 

 

 

Lennart Damsbo- Andersen, næstformand for Udvalget for 

Landdistrikter og Øer 

- Velkomst og introduktion til høringen 

14.05-

14.15 

Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen 
- Hidtidige erfaringer og resultater samt regeringens målsæt-

ninger for de lokale aktionsgrupper i landdistriktsprogram-
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met 2017-2020 
  

14.15-

14.25 

Flemming Larsen, LAG-formand, LAG Midt-Nordvestsjælland 

- Hvordan medvirker LAG´erne til at skabe job, vækst og ud-
vikling i landdistrikterne (muligheder, potentiale og udfor-
dringer)?  

 

14.25-

14.35 

Mads Jakobsen, borgmester, Struer Kommune 
- LAG-ordningen i et kommunalt perspektiv   

 

14.35-

14.45 

Dorthe Winther, formand for Sammenslutningen af Danske 

Småøer 

- LAG Småøerne, erfaringer og resultater samt konsekvenser 
af reduktion af midler til LAG Småøer  

 

14.45-

15.30 

Spørgsmål fra udvalget til oplægsholderne og oplægsholdernes 

svar 

 

Ca. 15.20: Kommentarer fra erhvervs- og vækstminister Troels 

Lund Poulsen til oplæg og diskussion under høringen (ministe-

ren forlader høringen ca. 15.30) 

 

15.30-

15.55 

Korte kommentarer fra øvrige deltagere i høringen (fortrinsvis 

Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, 

borgmestre og LAG-formænd)  

 

15.55-

16.00 

Lennart Damsbo-Andersen, næstformand for Udvalget for Land-

distrikter og Øer 
- Afrunding på høringen 

 

 

Praktik og afvikling 

Udvalget afholder høringen som en offentlig tv-transmitteret høring i Folketin-

get (vær. 1-133). 

Udvalget inviterer til høringen: 
- De 28 borgmestre, som sammen med Landdistrikternes Fællesråd, har 

rettet henvendelse til udvalget om reduktionen af den økonomiske ram-

me for de lokale aktionsgrupper (alm. del – bilag 88)  

- LAG-formænd 

- Landdistrikternes Fællesråd og Sammenslutningen af Danske Småøer 

- Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget og Social- og Indenrigsudvalget. 

Andre interesserede kan deltage i høringen ud fra et først-til-mølle-princip. 
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Udvalget afholder som opfølgning på høringen et åbent samråd med er-

hvervs- og vækstministeren om konsekvenserne af reduktionen af den øko-

nomiske ramme for de lokale aktionsgrupper fra og med 2017. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Jørgen Nielsen, 

udvalgssekretær 

 


