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Resumé af strategien.

Et Vendsyssel - i balance.
LAG Nords væsentligste opgave er at sikre bosætning i hele aktionsgruppens område. Det er
derfor vigtigt, at udviklingen og væksten også sker i områderne udenfor hovedbyerne.
Der vil derfor være fokus på:
At fastholde og udvikle eksisterende arbejdspladser
At udvikle eksisterende byer, således at det fortsat er attraktivt at bo i de små bysamfund.
At projekterne skal resultere i, at ”den fælles kage” bliver større
Værktøjerne til dette kan sammenfattes i 2 ord: fællesskaber og samarbejde.
Det er for aktionsgruppen således af afgørende betydning, at dens ressourcer bruges til at
løfte områder frem for enkelte aktører.
Derfor vil aktionsgruppens fremtidige samarbejdspartnere blive mødt med en klar forventning
om, at deres projekter også har en helhedsbetragtning for det område, som de agerer i.
Projekter, der skaber nye aktiviteter, vil blive fortrukket frem for projekter, der kopierer
eksisterende aktiviteter i Aktionsgruppens område.
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1. Navn og adresse:
LAG NORD
Vejnavn - ukendt
Post nr og by er ukendt.
E-mail: tf@lagnord.dk
Hjemmeside: www.LAGNORD.dk
Mobil: 21 77 36 08

2. Kontaktperson:
Formand:
Frode Thule Jensen
Brøndenvej 56 - 9750 Østervrå
Mobil: 40 97 27 68
E- mail: fjeldgaardsodde@post.tele.dk
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3. Processen for udarbejdelse af strategien
Følgende aktører har været involveret i udarbejdelse af denne
udviklingsstrategi:
Distriksudvalget i Frederikshaven Kommune, Landsbyforum Hjørring
Kommune, Landsbyrådet Brønderslev Kommune, Medlemmer af LAG
Vendsyssel og LAG Nord, områdets erhvervsforeninger, turistforeninger,
folkeoplysningsudvalg, idrætssamvirker m.v. – der alle er blevet bedt om at komme med
input til, hvilke muligheder og potentialer, de ønsker, at den kommende udviklingsstrategi for
LAG Nord skal bygges op omkring.
Samtidig arbejdede LAG Nords bestyrelse med udfordringen i at afgrænse hvilket område,
man ønskede at støtte.
De 3 kommuner og regionen blev via brev opfordret til at komme med deres politikker og
strategier indenfor de 2 temaer, LAG-strategien skal omhandle, for at vi kan trække i samme
retning.
LAG Nord bestyrelse afholdt herefter et strategimøde, hvor man med udgangspunkt i
1)
2)
3)
4)

SWOT – analyse behandlet på tidligere bestyrelsesmøde.
Områdets muligheder og styrker – tilbagemeldinger fra områdets aktører.
Bestyrelsens prioritering.
Tilbagemelding fra Kommuner og Region.

Ved dette arbejde fik bestyrelsen fastlagt de overordnede linjer for strategiens indhold.
Efterfølgende bidrog nedsatte grupper med delelementer til den samlede strategi.
Den sammenskrevne strategi blev herefter sendt til høring hos LAG Nords bestyrelse, justeret
og sendt til høring hos LAG Nords egne medlemmer. Efter medlemmernes godkendelse blev
den endelige strategi sendt til høring hos de 3 kommuner og regionen.
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4. Analyse af området.
Styrker

Svagheder

Erhvervsstruktur:
-Det maritime område inkl. offshore.

Erhvervsstruktur
-Meget afhængig af de maritime erhverv.

-Igangværende udvikling af havnedrift.
-Fødevareproduktion, forædling og salg.

-Faldende aktivitet til traditionelle håndværkere.

Kulturelle forhold:
-Skagens museum.
-Vendsyssel Teater (nyt teater i 2016).
-Regionalt spillested (Frederikshavn).
-Organiseret talent arbejde inden for film, teater
og litteratur.

Turisme:
-2/3 af området er omgivet af vand og gode
badestrande.
-Etableret 200 km afmærkede rideruter.
-Udviklingsselskabet for Dansk Kyst- og
Naturturisme placeres i Nordjylland.2)
-Skagen og Fårup Sommerland.
-Kommunalt fokus på turisme.

Infrastruktur:
-Flere maritime uddannelsesinstitutioner.

Kulturelle forhold:
-Meget af det kulturelle er baseret på frivillig
arbejdskraft=> meget personafhængig.

Turisme:
-Dyrt at følge med i kravet til ”real time data”.

Befolkning:
-Manglende mobilitet
-Laver uddannelsesniveau.

Infrastruktur:
-Faldende børental, der medfører lukning af
folkeskoler i landdistrikterne i hele området.
-Ingen EUX uddannelser i området.
-Befolkningen er usikker på gener ved
etablering af vindmøller/biogas.

-Flere efterskoler i området.
-Ålborg er attraktiv som uddannelses by.
-Togtrafik fra Aalborg til Skagen.
-Vækstmulighed for brug af alternativ energi.

Erhvervsstruktur:
-Fokus på underleverancer til havneaktivite-

Udfordringer
Erhvervsstruktur:
-Mangel på faglært arbejdskraft.

ter.
-Alternativ energiproduktion.

-Fremtiden for fiskeriet?
-Mangel på akademikere.

Kulturelle forhold:

Kulturelle forhold:
-Stor afhængighed af kommunale tilskud, der er

Muligheder

-Stor underskov af kunsthåndværkere
(professionalisering påkrævet).
-Rollespil/historiske oplevelser
(Tordenskjoldsdagene, Middelalderdage på
Voergaard, Stykke Krumpen-dage m.v.).

Turisme:
Øget fokus på områdets indlandsturisme (F.eks
Jyske ÅS).
-Uudnyttede potentialer med naturen som
legeplads, (links golf, Mountainbike, lystfiskeri).
-Udnytte naturen som kulisse for kulturelle
oplevelser (Verdensballetten optræder ved den
tilsandede kirke i Skagen, Bunkers Love).
-Bosætning, med fokus på udnyttelse af naturen i
fritidsøjemed.

faldende.

Turisme:
-For få helårsjob, = manglende professionalitet
hos arbejdskraften.
Befolkning:
-Den demografiske udvikling med flere ældre og
færre unge.
-Fraflytningen.

Infrastruktur:
-Faldende børnetal kan forårsage lukning af flere
ungdomsuddannelsessteder, f.eks. gymnasier og
efterskole.
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-Kollektiv trafik er presset pga. faldende
befolkning og skiftende arbejdstider m.v.
-Mangel på praktiserende læge i landdistrikterne
og centralisering af sygehusdriften.

Befolkning:
- Fokus på ”det sunde liv” på landet/den gode
opvækst.
-Billigere boliger.

Infrastruktur:
-Udbygge Flex trafikordningen.
-Styrke Nordjyllands betydning som
transportknudepunkt i Skandinavien og resten af
Europa med nye logistiske tiltag. 3)
1) http://www.rn.dk/Service/Nyhedsbase-RN/Nyhed?id=69e0eb9c-668b-49d0-8901-bfbb53f396d6
2) http://www.mbbl.dk/nyheder/nyhed/outdoor-turisme-kan-skabe-vaekst-i-landdistrikterne
3) http://www.rn.dk/~/media/Rn_dk/Regional%20Udvikling/Regional%20Udvikling%
20sektion/Trafik%20og%20infrastruktur/NordjyllandsHavneSamletrapport_.ashx

Vendsyssel
Egnen er placeret som et internationalt knudepunkt mellem Danmark og Sverige/Norge, hvor
Hjørring og Frederikshavn udfylder en vigtig funktion for oplandet med deres brede udbud af
service.
Vendsyssel er karakteriseret ved at have et stærkt maritimt erhvervsmiljø, som kan udnyttes
både regionalt, nationalt og globalt. De tre største havne – Frederikshavn Havn, Hirtshals
Havn og Skagen Havn – har afgørende betydning for egnen med forskellige styrkepositioner
inden for færgefart, maritime servicevirksomheder og fiskeri.
Turisme er et andet erhvervsområde, som har stor betydning for egnen. Her er det specielt
kyst-og naturturismen der har betydning. Her skal specielt nævnes strandene, Skagen samt
Fårup Sommerland som de væsentligste fyrtårne inden for turisme. Turisme er vigtig del af
den nordjyske profil.

Hjørring Kommune
Brønderslev Kommune
Frederikshavn Kommune
Total
Områdets befolkningstæthed

Befolkningstal 1/1 2014
65.405
35.627
60.458
161.490

Areal
929,58 km2
633,18 km2
648,60 km2
2.211,36 km2

2.211,36 km2 / 161.490 = 73 pr. km2
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Uddannelse:
På undervisningsområdet er
Vendsyssel i samme situation
som alle andre landdistrikter.
Der sker lukning af
folkeskolerne som følge af det
faldende børnetal, hvilket har
store negative konsekvenser
for hele lokalområdet.
På gymnasieområdet er der 4
Figur 1 : Uddannelsesniveau for 25-64 årige, 2013 - Kilde: (RUP Nordjylland)
byer med en eller flere gymnasiale
uddannelser, og de er jævnt fordelt i
aktionsgruppen. Også her må der forventes udfordringer som følge af det faldene børnetal.
Intentionerne med at få flere til at vælge en erhvervsfaglig uddannelse kan også få en
negativ indflydelse på de gymnasiale uddannelser.

Hjørring er den by som har flest uddannelser efter gymnasiet bl.a. sygeplejeskole,
seminarium, samt pædagog uddannelse. I Frederikshavn ligger Martec, der bl.a. tilbyder
uddannelse som maskinmester og uddannelse af sømænd, samt en større kursusafdeling.
Skagen har skipperskolen.
I Hjørring og Frederikshavn ligger EUC Nord med mange erhvervsrettede (Håndværker)
uddannelser.
Der mangler en eller flere EUX uddannelse.
Der er et større antal af efterskoler spredt ud over området. Til sidst bør også nævnes
Nordjyllands Idrætshøjskole og Vrå Højskole.

Trafikforhold:
Trafikforholdene ligger over det, man umiddelbart skulle forvente. Mange af landsbyerne
ligger langs det større vejnet og er derfor betjent af de regionale busruter, der køre mellem
de større byer. De regionale busruter er således meget vigtige for eleverne til de gymnasiale
uddannelser og 10 klasse i folkeskolen (overbygningen). Men bustrafikken er presset pga.
faldende befolkningstal og tendensen med varierende arbejdstider. Området er til gengæld
begunstiget af Nordjyske Jernbaner, der kører mellem Hjørring og Hirtshals samt mellem
Frederikshavn og Skagen. Planerne om at overdrage DSB´s togdrift til NT/Regionen vil også
give en betydelig serviceforbedring på banenettet. De mindste
landsbyer er underbetjent af det faste busnet. Her er der dog
gennem NT etableret en FLEX trafik, som i en vis udstrækning kan
afbøde problemerne.
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Sundhed
På sundhedsområdet er den helt store udfordring den stigende mangel på praktiserende
læger. Også tendensen med at læger vil søge mod de 3 hovedbyer giver udfordringer. Pt. er
der en større sygehusafdeling i Hjørring og en noget mindre i Frederikshavn. I erkendelse af,
at der ikke kommer nye sygehuse, er fokus i høj grad på ambulancebetjeningen og
akutlægeordningen. Serviceniveauet har været faldende til det uacceptable.

Energiforsyning
På energiforsyningsområdet adskiller aktionsgruppen sig ikke fra andre områder i
landdistrikterne. Der er god fjernvarmeforsyning i de større byer, i nogle af de mindre byer er
der små ”barmarksværker”, som er økonomisk trængte. Solceller og varmepumper overtager
en stigende del af beboelseshusenes opvarmning og elforbrug. Der er igennem årene rejst
mange vindmøller, men der er en stærkt stigende modstand mod især vindmøller, men også
imod biogas. Det er blevet vanskeligere at finde acceptable placeringsmuligheder.
Usikkerheden omkring stråling, støj m.v. påvirker også befolkningens holdning til alternativ
energi.
Der er etableret en prøveboring efter skifergas.

Natur
På naturområdet er aktionsgruppen rig. Området er omkranset af hav på 2/3 del. Det
resulterer i mange rigtig gode badestrande. En del af klitområdet bag strandkanten har også
stor attraktionsværdi både for turister og naturelskere. Der er mange steder gjort tiltag til at
øge både tilgængelighed og fremkommelighed. Der er tilsvarende gjort mange tiltag til at øge
informationsformidlingen.
Det stigende fokus, der er på naturen i Danmark, har medført, at der har været arbejdet med
markedsføring af Vendsyssels natur. Men både vedr. informationsformidling, markedsføring,
samt div. ruters sammenhæng, bør der ske en øget koordinering. Lokalt er der eksempler
på, at benyttelsen af naturområder er på grænsen til det forsvarlige, men generelt er der
gode muligheder for at øge benyttelsen af området store og varierende natur. Der er således
basis for langt flere friluftsaktiviteter, både for lokalbefolkningen og turisterne. Der er et
stigende ønske både fra lokalbefolkningen, men i høj grad også fra turister om flere
muligheder for aktiviteter i naturen. Som eksempel kan nævens: havbade, links golf,
strandparker, Geo Casting, mountainbike og ridning. Det kan sammenfattes i ”Naturen som
legeplads”

Erhvervsstruktur
Erhvervsstrukturen er kendetegnet ved, at efter værfterne lukkede, er området ikke
begunstiget af 1 eller 2 store virksomheder, der trækker som lokomotiv. Derimod kan man
sige, at områdets 3 store erhvervshavne er en meget vigtig forudsætning for
erhvervsudviklingen i området.
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På alle 3 havne er man ved at gennemføre mia. store udvidelser. Havnenes betydning kan
ikke undervurderes. Tager vi Nordkalotten Hirtshals, Skagen og Frederikshavn, vejer den
Maritime sektor ind med samlet 44 % af den samlede skatteindtægt. Nok er nogle af
nybygningsværfterne lukkede, men de er blevet erstattet af et udrustningsværft og flere
reparations- og vedligeholdelsesværfter med tørdokke. De servicerer bl.a. borerigge og
offshore fartøjer. Hertil kommer en omfattende maritim underindustri, der samlet giver flere
arbejdspladser, end da vi havde nybygningsværfterne.
De 3 havne vil således i fremtiden være med til at skabe aktivitet i form af underleverancer
og servicering af havneaktiviteterne og ikke mindst offshore industrien.
Havnenes økonomiske nøgletal for 2010
i mio. kr.
Frederikshavn
Hirtshals
Skagen
Omsætning
50,2
60
30,2
Årsresultat
9,4
3,4
5,4
Egenkapital
167,8
337,3
242,9
Kilde: Rapporten: ”Nordjyllands havne, deres betydning og potentialer” Regionen 2012

Havnenes
udvidelsesplaner

Planer for udvidelse af
havneanlæg

Igangværende fase

Prisoverslag op
til

Frederikshavn

Nyt havnebassin med nyt
kajanlæg

Forundersøgelse /VVM
lavet i 2014)

500 mio. kr.

Hirtshals

Uddybning af Østbasin 2
fra 7 til 10,5 meter.

Under udførsel

90. mio. kr.

Skagen

Nyt havnebassin med nyt
kajanlæg

Indvies primo 2015

300 mio. kr.

Kilde: Rapporten: ”Nordjyllands havne, deres betydning og potentialer” Regionen 2012

Der er således ingen tvivl om at det er i denne retning den fremtidige vækst og dermed
arbejdspladserne skal komme.
Turisme er og vedbliver at være det væsentligste erhverv i området. Dette erhverv har nogle
udfordringer, da tendensen er, at turismen har været faldende. Men der er også mange
muligheder for gennem netværk, samarbejde og øget fokus på ”den gode vært” at skabe
vækst på området. Der ligger mange arbejdspladser i denne vækst.
Befolkningsudviklingen og den kraftige strukturudvikling inden for landbruget har presset
mange håndværksvirksomheder. Andre ting, der presser håndværkervirksomhederne, er den
stigende brug af større udbudsrunder i kommunerne. Tilsvarende gælder fremgangen af
typehus firmaer (HusCompaniet). Som på turismeområdet kunne en løsning være netværk og
samarbejde.
Den generelle udfordring, der er i landdistrikterne med at fastholde og
tiltrække ”vidensmedarbejdere” ses også her. Betydningen af AAU kan i
den forbindelse ikke undervurderes.
Det må forventes, at problemerne med at tiltrække akademikere, også
vil brede sig til problemer med at finde veluddannede håndværkere og
”mellemteknikere”.
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Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken
(foreløbig, Danmarks Statestik)

Frederikshavn
Hjørring
Brønderslev

Mænd
4,5
4,3
3,8

Kvinder
5,0
4,6
4,3

Figur 2 Udvikling i arbejdsstyrken 2009-13 – Kilde: (RUP Nordjylland)

Hvem bor i området?
Befolkningstilbagegangen frem til 2020 vil være 8%, men arbejdsstyrken er beregnet til at
falde med 16%. Vendsyssels største beskæftigelse ligger inden for handel og transport (22%)
efterfulgt af industri m.v. (15%) og byggeri og anlæg (7%). Udviklingen for brancherne siden
2001 svarer til regionsgennemsnittet bortset fra byggeri og anlæg hvor tilbagegangen i
Vendsyssel kun er halvt så stor (ca. 10%) som regionsgennemsnittet.
Uddannelsesprofilen for Vendsyssel ligner meget regionens uddannelsesprofil, bortset fra lang
videregående uddannelse hvor andelen af borgere med en sådan er halvt så stor (3%) som
regionsgennemsnittet. Udviklingen fra 2001 til 2011 i andel beskæftigede med lang
videregående uddannelse er knap 20% mod regionsgennemsnittet på godt 40%.
Ovenstående oplysninger hentet Region Nordjyllands ”Regionale udviklingsplan 2012

Befolkningens udvikling (Danmarks Statistik)
Mænd

Kvinder

Frederikshaven i alt
Tilvækst 12/13

30271
-124/-129

30187
-221/168

Hjørring i alt
Tilvækst 12/13

32644
-227/-140

32761
-141/-192

Brønderslev i alt
Tilvækst 12/1

18007
-107/+24

17620
-25/+1
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Befolkningen fordelt på aldersgrupper, 2014

Kulturelle forhold
Skagens Museum er områdets perle på det billedkulturelle område. Her kan også nævnes
Villumsen samlingen på Herregården Odden, samt Dronninglund Kunstcenter.
Ellers er der i området div kunstmuseer og samlinger. På teater området er der et par
teaterforeninger samt ikke mindst Vendsyssel teater, der er et egnsteater. Til Vendsyssel
teater bygges der et nyt teater i Hjørring i de kommende år. På musikområdet kan nævnes,
at Det musiske Hus i Frederikshavn er regionalt spillested. Et særkende ved området er
rollespil både i den traditionelle form af friluftsteater med et årligt spil, men i høj grad også i
form af et rollespil/teater der er bygget op omkring et lokal område. Her skal nævnes
Tordenskjoldsdagene i Frederikshavn og Voergård Middelalderspil. Området har også flere
musikfestivaler, specielt skal nævnes Skagens Festival
Talentudvikling af unge mennesker på det kulturelle område er veletableret med film i
Frederikshavn, teater i Hjørring og forfatterskole i Brønderslev.
De kulturelle aktiviteter er ikke jævnt fordelt over området, således at
alle har det hele repræsenteret, men de forskellige arter af kulturelle
tilbud er spredt ud over området.
Der er en meget stor ”underskov” af kunsthåndværker.

Generelt
Samlet set kan området beskrives med de kendte udfordringer: Fraflytning af specielt de
unge mellem 20 og 40 år, med deraf fald i antallet af børn og unge.
Det er en udfordring at tiltrække akademisk arbejdskraft. Små produktionsvirksomheder og
håndværkervirksomheder er pressede af forskellige årsager. Det kommunale serviceniveau vil
vedvarende være under pres pga. faldet i de kommunale indtægter.
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Bosætningen vil i stigende grad ske i en ring omkring de større byer, her specielt Ålborg,
samt Hjallerup og Dronninglund. Også Hjørring, Frederikshavn og Brønderslev må forventes
at være mindre belastet fraflytningsmæssigt end området generelt.
Der kan forventes flere flaskehalse på arbejdsmarkedsområdet, det vil generelt blive en
udfordring at sikre, at ”den rigtige” veluddannede arbejdskraft er tilstede.
De 3 havneudvidelserne er langt den vigtigste faktor for at bremse den negative udvikling for
området, det er herfra og afledt deraf, at den fremtidige vækst skal komme. Der er fortsat
muligheder for stigende aktivitet inden for turisme.
Der vil blive et stort behov for at sikre, at der er en veluddannet arbejdskraft til stede i
lokalområdet. En arbejdskraft der gerne skulle være ”dem der bor her i forvejen”
Opgaven bliver at sikre, at hele området får gavn heraf, både i form af arbejdspladserne men
også bosætningen. Det hele må ikke ske i og omkring hovedbyerne. Her kunne den
manglende udbygning af bredbånd og mobildækning blive af afgørende negativ betydning.

13

LAG NORD

Lokal udviklingsstrategi

2014-20

5. Strategiens vision og handlingsplan.

Vision
Visionen for LAG Nord er: At bidrage til at skabe et Vendsyssel i balance.
LAG Nords væsentligste opgave er at sikre bosætning i hele aktionsgruppens område. Det er
derfor vigtigt, at udviklingen og væksten også sker i områderne mellem hovedbyerne.
Der vil derfor være fokus på:
At fastholde og udvikle eksisterende arbejdspladser.
At udvikle eksisterende byer, så det fortsat er attraktivt at bo i de små bysamfund.

Det er for aktionsgruppen af afgørende betydning, at dens ressourcer bruges til at løfte
områder frem for enkelte aktører. Derfor vil aktionsgruppens fremtidige samarbejdspartnere
blive mødt med en klar forventning om, at deres projekter også har en helheds betragtning
for det område, som de agerer i.
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6. Strategiens gennemførelse.
Netværk og klynger.
En stor del af LAG NORD´s geografiske område har arbejdet med lokaldrevet udvikling siden
2000, gennem Leader+ programmet (Vendsyssel og Kattegatgruppen). Hele området har i
sidste programperioden 2006-13 være en del af henholdsvis LAG Brønderslev og LAG
Vendsyssel, området har derfor erfaringer med lokaldrevet udvikling.
De ildsjæle, frivillige og iværksættere, der findes i området, og fremadrettet kommer til vores
landdistrikt, er potentielle projektansøgere. Det ses også gennem det store antal projekter,
der tidligere har været forlagt aktionsgrupperne og den store iderigdom, de har været præget
af.
Området er præget og begunstiget af et væld af eksisterende netværk, som Aktionsgruppen
vil etablere partnerskaber med for at gennemføre udviklingsstrategien.
Som eksempler på netværkene kan nævnes:
Borgernetværk:
a) Landbyforum (forum under Hjørring kommune)
b) Landsbyråd (råd under Brønderslev Kommune)
c) Distriktsudvalg (udvalg under Frederikshavn kommune)
d) Vækstforum (under Regionen)
Foreningsnetværk:
a) Folkeoplysningsudvalg i de 3 kommuner.
b) Ungdoms Fællesråd.
c) DGI/DIF.
d) Firmaidræt.
e) Spejderkorps.
Erhvervsnetværk:
a) Erhvervsforeninger.
b) Håndværker- og/eller erhvervsforeninger.
c) Faglige organisationer (LO, DA, DI)
Natur:
a) Friluftsrådet
b) Det Grønne Råd
C) Danmarks Naturfredningsforening
D) Dansk ornitologisk Forening.
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Turisme:
a) Turistforeninger i området.
b) Toppen af Danmark.

Koordinator vil efter indbydelse deltage i alle møder nævnt under Borgernetværk. Der vil
også blive forsøgt etableret en fast turnus for møder med de 3 kommunale forvaltninger.
De 3 kommuner har hver udpeget 2 medlemmer til bestyrelsen, samt regionen 1 medlem,
som alle kan være med til at skabe samarbejde mellem det kommunalpolitiske arbejde og
arbejdet i aktionsgruppen. Det samme gør sig gældende i forhold til regionen.
LAG Nord vil således løbende koordinere arbejdet med både de kommunale forvaltninger og
den politiske del.
I bestyrelsen sidder der personer som har relation til de organisationer der er nævnt under
foreningsnetværk. Her forventes partnerskaberne at blive etableret ad hoc. Der vil specielt i
denne gruppe være opmærksomhed på at få kontakt til ”de unge”.
Tilsvarende forventes partnerskaberne med erhvervsnetværkene og naturområdets
foreninger at ske ad hoc. Hvis muligt vil koordinatoren tilbringe en fast månedlig arbejdsdag
på hvert af de 3 kommuners erhvervsforeningers sekretariat. Noget tilsvarende vil blive
forsøgt på turisme området.
Bestyrelsen vil ”byde” sig til når der holdes generalforsamlinger i lokale borgerforeninger.
LAG Nord vil etablere en hjemmeside, hvor al relevant information vil blive tilgængelig for
både medlemmer og alle andre interesserede. Der planlægges udsendt et nyhedsbrev, efter
hvert bestyrelsesmøde.
Alle de(selvstændige) initiativer, som LAG Nord vil igangsætte, vil forudsætte et partnerskab
med andre. Det være sig foreninger, erhvervsorganisationer eller ”landsbyer”, alt samme ad
hoc og aktivitetsbestemt.
Det vil være helt naturligt for LAG NORD at undersøge muligheder for samarbejde med andre
danske og udenlandske LAG til inspiration og erfaringsudvikling. I den forbindelse bør specielt
nævnes Sverige, der ”ligger tæt på”.
Der er i bestyrelsen bred opbakning til at fortsætte og udbygge samarbejdet de 4 nordjyske
bestyrelser imellem, hvilket blev tilkendegivet efter et fælles opstartsseminar den 20.
september i Åbybro. Som eks. kan nævnes, at man overvejer et tæt samarbejde om
hjemmeside. Erfaringerne fra samarbejdet omkring ”Smagen af kunsthåndværk” kan bruges
her.
Programperiodens koordinatornetværk vil helt sikker også styrke samarbejde mellem de
involverede LAG bestyrelser, hvilket LAG Nord ser frem til at bidrage til.
Ø-LAG: specielt Læsø, idet det er meget naturligt pga. den tætte geografiske sammenhæng
og de sammenfaldende interesser- specielt på turistområdet.
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Den vigtigste samarbejdspartner vil dog være alle de ildsjæle, der brænder for ”en sag”, og
som ved hjælp af bl.a. egne midler og ressourcer vil starte aktiviteter op.
LAG Nord vil gennem deltagelse med en stand på lokale ”messer” skabe kontakt til potentielle
projektholdere.
Innovation.
Der vil en gang om året blive afholdt en LAG Messe, hvor dette års modtager af tilskud
forventes at deltage. Fokus for messen vil være erfarings- og ideudveksling. Dette vil ske
gennem aktiv deltagelse af deltagerne, i form at deltagernes egne stande. Oplæg fra andre
dele af Danmark vil også være en mulighed på Messen.
LAG Nords nyhedsbrev vil have en fast rubrik med titlen: ”Inspiration”, hvor indbudte
skribenter vil komme med deres bud på nye ideer og måder at gøre tingene på.
Foreningens generalforsamling afsluttes med et oplæg ”ude fra”. Gennemførelse af et årligt
medlemsmøde vil også have til formål at fremme nye initiativer og nye måder at gøre tingene
på.
Erfa grupper forventes etableret både mellem formænd for LAG i regionen og mellem
koordinatorerne.
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Aktionsgruppens organisering, beslutning- og evalueringsprocedurer.
Gennemførelsen af bestyrelsesmøder:
4 årlige ordinære møder, samt et evalueringsmøde hvert år i december. Mødetidspunkt kl.
17-20 (max 21). Koordinator udarbejder i samarbejde med formand, næstformand og
kasserer dagsorden til bestyrelsesmøderne.
Der udarbejdes forretningsorden med nærmere beskrivelse af opbygning af dagsorden,
årshjul mv. Møderne tilstræbes afholdt hos modtager af projektstøtte.
Jobbeskrivelse for koordinator:
Fungerer som sekretariat for LAG NORD, har den daglige kontakt med projektholder.
Varetage foreningens administrative opgaver, herunder foreningens økonomi.
Fremme projekter gennem opsøgende arbejde og vejledning af ansøgere.
Etablerer netværk og tværgående samarbejde på tværs af interesser og sektorer.
At syne projekter i forbindelse med af udbetaling af tilskud.
Daglig koordinering af LAG NORD s samarbejde med de regionale og lokale aktører.
Der udarbejdes ansættelseskontrakt og arbejdsbeskrivelse for koordinator. Koordinators
nærmeste foresatte er formanden i samarbejde med næstformanden og kasserer.
Koordinator opfordres til at deltage i erfaringsudveksling med andre LAG-er.
Procedure for administration af drift og projektmidler:
Bestyrelsen udarbejder budget for foreningens drift, som fremlægges til godkendelse på LAG
Nords generalforsamling. Koordinator orienterer bestyrelsen om status på projektmidler og
foreningens driftsøkonomi på hvert bestyrelsesmøde.

Sikring af gennemsigtighed af prioriteringskriterier og pointsystem:
Vi afventer krav til opbygning af pointsystem fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.
Der udarbejdes begrundet afslag. Dagsorden og beslutningsreferat bliver lagt på foreningens
hjemmeside.
Sammenhæng til kommuners og regioners strategier:
Forligger vores udviklingsstrategi for Hjørring, Brønderslev og Frederikshavn kommuner,
samt regionen, men vil ikke nødvendigvis lægge os 100% op ad de kommunale/ regionale
planer.
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Procedure for den løbende overvågning af udviklingsstrategien:
Der afsættes et punkt på dagsorden ved årets sidste møde, hvor der evalueres på årets
projekter, set i forhold til udviklingsstrategien.
Debat af bestyrelsens arbejde vil være en naturlig del af den årlige generalforsamling.
Hvordan sikres bestyrelsen den nødvendige viden og kompetence:
I forbindelse med et bestyrelsesmøde årligt afholdes kursus i relevant emne. Der kan også
fortages studieture, hvis bestyrelsen finder det aktuelt.
Flest mulig af bestyrelsesmedlemmer deltager i MBBL konferencer samt i de møder, der
indbydes til fra Netværkscentret.
LAG Nord anvender nedenstående skitserede ansøgningsprocedure:
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7. Finansiering af strategien og tidsplan
LAG Nord ønsker at anvende de tildelte midler fra Landdistriktsprogrammet i perioden
2015-20 på følgende måde:
Fordelingen er suppleret med % -satser, idet tildelingsbeløbet ikke fremadrettet er fastsat.
Budget for LAG Nord
Projektmidler (80 %)
Driftsmidler (20 %)

4.000.000 kr.
1.000.000 kr.

Total budget LAG NORD

5.000.000 kr.

Budget for projektstøttemidler
Bosætning 40 %
Fremme og fastholde bosætning (50%)
Samlingssteder (50%)

800.000
800.000

Total bosætning
Arbejdspladser og samarbejde 60 %
Fremme nyetablering af virksomheder i landdistriktet (20%)
Vækst i de eksisterende mikro- og småvirksomheder (35%)
Helårsturisme (30%)
Samarbejdsprojekter (15%)

1.600.000 kr.
480.000
840.000
720.000
360.000

Total arbejdspladser og samarbejde

2.400.000 kr.

Total budget for projektstøtte

4.000.000 kr.
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Budget for driftsmidler.
Løn
Koordinator
Sekretariatsbistand

550.000
200.000

Kommunikation:
Annoncering og informationsmateriale

750.000

50.000
50.000

Øvrig drift:
Husleje m.v.
Kontorudstyr
Kørsel og rejseomkostninger
Lokalleje/mødeomkostninger
Regnskab
Telefon/internet
Diverse

72.000
10.000
20.000
20.000
25.000
6.000
27.000

Kompetenceudvikling/kursus for bestyrelse og
koordinator
Kurser

180.000

20.000
20.000

Totalt budget for driftsmidler

1.000.000

Tidsplan
for strategiens gennemførsel
% satser i nedenstående tabel angiver i hvilken grad de i strategien fastsatte mål forventes
opfyldt ved slutning af det angivne år.

Strategien mål opfyldt

2015

2016

2017

2018

2019

2020

10 %

20 %

35 %

50 %

80 %

100 %
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8. Prioriteringskriterier
LAG Nord har valgt at bruge følgende prioriteringskriterier ved udvælgelse af projekter, der
indstilles til støtte:
1.

Projektbeskrivelse.

2.

Synlighed.

3.

Relevans.

4.

Lokal forankring, og for erhvervsprojekter vil det blive set på, om virksomheden
har en politik for ”Corporate Community Investment” (CCI).
Frit oversat til ”Virksomheders lokale engagement. ”

5.

Samarbejde

6.

Innovation, her vil det blive prioriteret om ansøgers projekt ”gør den fælles kage
større” Samt om ansøgningen er innovativ.

7.

Udbytte (Økonomiske effekter, Miljømæssige effekter, Klimaeffekter, Sociale
effekter og Kulturelle effekter). Der bliver lagt vægt på, i hvor høj grad ansøger
har restfinansieringen på plads, samt om div. nødvendige tilladelser er modtaget.

8.

Bæredygtighed.
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9. Underskrifter

Dato:

Formandens navn (blokbogstaver):

Formandens underskrift:

Jeg erklærer, at de afgivne oplysninger ovenfor er korrekte, at jeg ikke har
modtaget andre EU-tilskud til projektet og at jeg ikke har fortiet oplysninger af
betydning for sagens afgørelse.

Dato:

Næstformandens navn (blokbogstaver):

Næstformandens underskrift:

Jeg erklærer, at de afgivne oplysninger ovenfor er korrekte, at jeg ikke har
modtaget andre EU-tilskud til projektet og at jeg ikke har fortiet oplysninger af
betydning for sagens afgørelse.

Dato:

Kassererens navn (blokbogstaver):

Kassererens navn underskrift:

Jeg erklærer, at de afgivne oplysninger ovenfor er korrekte, at jeg ikke har
modtaget andre EU-tilskud til projektet og at jeg ikke har fortiet oplysninger af
betydning for sagens afgørelse.

25

