Beretning LAG NORD 2017.

I LAG-ernes verden har mange ressourcer i 2016 været brugt på besparelsen på 30%, og det er på sin vis
deprimerende, for det skaber ingen vækst og udvikling.
Jeg vil derfor ikke bruge megen tid på den 30% reduktion som folketinget vedtog i december 2015 med
virkning fra 1. januar 2017, men på OH kan man se konsekvenserne for LAG Nord.
OH 1 reduktion. (Hver visse LAG Nords ramme i 2016 2017 for drift og tilskud)
Jeg nævnte det også sidste år, bestyrelsen vil ikke bevidstløs reducerer i støttebeløbet med 30%, tværtimod
vi vælger en kombination af lidt mindre støttebeløb og så at støtte færre projekter. Når det er sagt må jeg
også erkende at bestyrelsen meget sjældent støtter med mere end 300.000 kr.
Godt nyt er der dog også, ved tilbageløb dvs. projekter der opgiver undervejs, hvorfor uddelte midlerne
kommer tilbage, her er det blevet muligt at overføre fra et år til næste år—uden reduktion og anden
binding. Det giver mulighed for at LAG Nord kan være mere risiko villig, og i højere grad være ”first mover”.
Indtil videre er bestyrelsen dog indstillet på stadigt at møde projektholder med en forventning om at
refinansiering er på plads, eller tæt på inden ansøgningen sendes til LAG sekretariatet.
Reduktionen i driftsmidlerne har den konsekvens, at vi har væsentlige færre ressourcer til egen initiativer,
dertil kommer at vi nok under alle omstændigheder ville bruge 2017 til at få afsluttet de initiativer vi tog i
2016, og ikke starte nye op. Et andet områder der begynder at tage tid er arbejdet med
udbetalingsanmodningerne og slutrapporteringen. Det fyldte i sagens natur ikke meget i 2016.
Bestyrelsens arbejder stadigt ud fra de kriterier den blev besluttet ved starten.
OH Bestyrelsens prioriteringer OH nr. 5.
Nok om det.
2016 har på alle måder været et godt år, vi har haft mange velkvalificerede ansøgninger, og har også
kunnet imødekomme mange med et rimeligt beløb, bevares alle ville selvfølgelig gerne have haft mere.
Det der glæder mig og bestyrelsen mest, er at i flere og flere tilfælde går man sammen lokalt om at løfte
området. Det er en stor fordel, at man lokalt har gjort sig nogle tanker, at man har været inde i en
helhedsbetragtning for det område som man boer i. At flere har været inddraget, og ikke kun en bestyrelse
og en forening styrker ansøgningerne. Kært barn har som bekendt mange navne.

OH navne ”Lille Landsby Livlige landsbyer”
Ja nu er det endda indtil flere eksempler på at flere lokalområde/ flere landsbyer går sammen om at løfte et
større område. Det betyder reelt at man prioriterer hvilke aktiviteter der skal være, og ikke skal være i den
enkelte landsby.
OH Hvad skal være her og hvad skal ikke være her men der.

Det kaldes af DGI også for Landsby klynger, men det vi høre mere om senere.
Årets LAG Messe havde bl. a. fokus på bosætning. Alle 3 kommuner har i 2016 været aktiv på dette område,
men på hver sin måde.
OH de 3 måder. OH Nr. 14
At man vælger at sætte fokus på 3 forskellige måder hænger selvfølgelig sammen med at de 3 kommuner
har forskelligt udgangspunkt, og at man politisk har valgt at prioriteret forskellige udfordringer.
Men det ændre ikke ved, at der er nogle overordnede udfordringer der er fælles for Vendsyssel. Her tænker
jeg først og fremmest på tiltrækning af akademiker, ja faglært arbejdskraft helt generelt, samt udfordringen
med ægtefællejob. Ikke mindst det sidste med ægtefællejob, er en udfordring hvor det er oplagt at man
etablerer et samarbejde om at løse. Man har jo samarbejdet før. Bl. a. med en Norges konsulent, der skulle
hjælpe med at finde arbejde i Norge.

Jeg har fornøjelsen af at sidde i koordinationsudvalget, for alle LAG-erne i Danmark. Vi er 3 formænd fra
LAG-erne og en FLAG formand, som mødes med repræsentanter fra Erhvervsstyrelsen ca. 3 gange om året.
Hensigten med møderne er at fremme LAG arbejdet. Møderne er en slags ERFA- møde hvor vi udveksler de
erfaringer begge parter har. DVS. vi formænd rejser forskellige emner hvor vi mener at tingene kunne gøres
anderledes. Lad mig med det samme sige, at den administrative byrde vi alle har registret i LAG arbejdet
gennem de sidste 10 år, er et fast punkt på dagsorden på disse møder. Det er ikke kun LAG-erne der ønsker
dette, det er også et ønske fra styrelsens side. Efter regeringsskifte fra Thorning til Løkke, hvor Lag-erne
blev flyttet fra MMBL til Ervhvervsstyrelsen gik der lige lidt tid inden erhvervsstyrelsen fandt ud af hvad
LAG-erne er for en størrelse, og hvad det vil sige at ”administrer” os. Nu er vi kommet dertil at de også har
forstået, at hvis ikke det skal gå helt galt, så er de nødt til af forstå, at det er noget VI ER SAMMEN OM.
Vi bliver nu mødt med en både forståelse og vilje til dialog og samarbejde, et samarbejde der også gælder
alle koordinatorerne. At vi så ikke får vores vilje altid, slet ikke, det er en anden sag. Den stigende
administrative byrde skyldes i høj grad EU regler og dem kan selv Erhvervsstyrelsen ikke gøre noget ved.
Der er dog fortsat områder af national dansk, bl. a. udbuds reglerne. På dette område står LAG-erne ikke
alene, her har vi det primære landbrug med. Så der sker trods alt nok noget- en gang.
I koordinationsudvalget er vi også et par gange om året repræsenteret ved møder i Bruxelles, hvor man på
EU plan diskuter LAG-ernes arbejde og ikke mindst deres udfordringer. I disse fora fylder ord som ”trust og
simplikafikation” også en hel del, ja man snakker meget om det, men det er meget svært at opnå
handling/ændringer. Jeg bør i den forbindelse også nævne at ” bedre evaluering” også fylder en hel del. Og
det med den tilføjelse at, vi er nødt til at vise eller bevise, alt det godt vi går og siger vi gør!

Et sted hvor jeg tror disse møder på konkret niveau kan gøre en forskel, det er alle de debatter man
allerede nu har vedr. LAG-ordningerne i den nye periode fra 2020. Det er mit klare indtryk, at EU fortsat vil
have LAG-er, og når jeg nævner dette specifikt, er det fordi jeg er ikke er helt sikker på det gælder den
danske administration og folketinget!
Jeg kan også nævne, at der er et samarbejde mellem alle EU landenes LAG-er. Det sker gennem en
organisation der hedder ELARD, som vi fra Danmark påregner at melde os ind i, i løbet af 2017.

OH Med ELARDS LOGO

LAG sekretariatet blev som bekendt allerede under Carsten Hansen udflyttet til Nykøbing Falster, og fra
LAG-ernes side glæder vi os over enhver udflytning af statslige arbejdspladser. Når det så er sagt, kan vi ikke
se bort fra, at ved en hver udflytning er der en udfordring med skift af medarbejder, hvilket også har været
tilfælde i LAG sekretariatet, og så bliver det ikke bedre af, at vi også flyttede ministerium. At der også har
været udskiftning blandt medarbejderne i Erhvervsstyrelsen senest med vicedirektøren, har heller ikke gjort
tingene lettere. I koordinationsudvalget har er vi spændt på at møde den nye vicedirektør først i maj
måned.
Til sidst vil jeg gerne bruge lidt tid på den slutevaluering der er blevet offentliggjort for sidste LAG periode
2007-2013.

ErhvervsStyrelsen har bedt ORBICON om at evaluere den tidligere periode. Til brug for et møde med alle
koordinatorer blev denne præsentation vist, eller rettere jeg tillader mig at bruge enkelte PP fra deres
præsentationen samt 2 af mine egne tabeller.
De 2 tabeller er jeg ansvarlig for. Jeg har dog efter bedste evne forsøgt ikke at fremstille noget der ikke er
dækning for, men jeg er ikke statistikker. Det jeg har gjort er at regne lidt videre på tallene.
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