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462  Forretningsgang for kommunal mellemfinansiering af 
LAG-projekter
Sagsnr.: 2015/0009084

9. september 2015
Åbent referat
Efterretning 

Sagens kerne
Der er i kommunen gennemført en lang række LAG-projekter de seneste år, som har 
genereret nye turistmål, understøttet lokale erhvervsmuligheder, skabt kulturelle- og 
friluftsoplevelser, motionstilbud m.m.

Et tilbagevendende problem omkring LAG-projekterne er, at LAG-tilskuddet fra Ministeriet 
for By, Bolig og Landdistrikter først kommer til udbetaling når alle projektets udgifter er 
afholdt. Herved stilles tilskudshaver, som typisk er en kreds af ildsjæle, overfor 
problemet omkring finansiering af udgifterne (mellemfinansiering) indtil LAG-tilskuddet
modtages. I en del projekter har kommunen stillet mellemfinansiering til rådighed for at 
sikre projektets gennemførelse.

Der er i vejledning fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter fra marts måned 2015 nu 
fastlagt en procedure for mellemfinansiering af LAG-projekter. 

Der er, med udgangspunkt i vejledningen fra Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikter, udarbejdet en forretningsgangsbeskrivelse for mellemfinansiering af LAG-
projekter, som fastlægger kommunens praksis for området.  

Indstilling
Direktionen indstiller, at Byrådet tager sagen til efterretning.

Beslutningskompetence
Økonomiudvalget.

Sagsfremstilling
Som anført ovenstående er der via den lokalt forankret LAG organisation LAG-Halsnæs 
gennemført et stort og varieret udbud af projekter fordelt over hele kommunen. Eksempler 
herpå er:

        Naturlegeplads Havtyren i Liseleje
        Madpakkehus ved Frederikke
        Kældergalleri under Torup Brugs
        Ny anløbsbro til Frederikke 
        Ølsted Grusgrav og Naturpark
        Motionshytte ved Melby Plantage
        Adgangsbro fra Arresødal Park til udsigtsplatform
        Landsbycenter og Bogby Torup Station, Dyssekilde
        Klap en fisk, Hundested Havn
        Slæbested, Lynæs Havn
        Folkedanserhus i Hundested

I den nye programperiode 2014-2020 kan gives tilskud til projekter vedrørende job- og 
vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne.

Kredsen af mulige ansøgere til landdistriktsmidlerne er ildsjæle, foreninger, iværksættere,
mindre virksomheder, almennyttige sammenslutninger og offentlige myndigheder, der 
udover at modtage et LAG-tilskud skal finde restfinansiering via ansøgning til fonde, 
kommunen, virksomheder og lignende. LAG-tilskuddet udbetales først efter projektet
færdiggørelse ved fremsendelse af dokumentation for projektets udgifter til Ministeriet for 
By, Bolig og Landdistrikter. Herved opstår der et mellemfinansieringsproblem fra afholdelse 
af udgifterne til modtagelsen af LAG-tilskuddet. De grupper af borgere som står for 
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gennemførelse af de enkelte LAG-projekter, er som gruppe ikke umiddelbart kreditværdige 
i den finansielle sektor og det forekommer ikke rimeligt, at enkeltpersoner skal stille 
sikkerhed herfor. Herudover må finansieringsudgifter (renter og gebyrer) ikke medregnes i 
de støtteberettigede udgifter. 

Der er derfor behov for en kommunal løsning på mellemfinansieringsproblemet for
at medvirke til at projekterne kan gennemføres. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 
har i deres vejledning fra marts måned 2015 dels fastlagt, at der ved ansøgning om LAG-
tilskud skal vedlægges en finansieringsplan, hvor det beskrives, hvordan en 
mellemfinansiering påtænkes gennemført og dokumenteret, og dels fastlagt en procedure
for tredjeparts (kommunens) mellemfinansiering af projektet. 

Der er i Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters vejledning endvidere fastlagt en 
procedure for afgivelse af transport i LAG-tilskuddet fra tilsagnshaver til 
(mellemfinansierende) tredjepart. Det forventes ikke at have betydning for ordningen, at 
opgaven overføres Vækst og Erhvervsministeriet som følge af valget i juni måned.

Med baggrund i vejledningen fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter er der 
udarbejdet en forretningsgangbeskrivelse, som fastlægger kommunens praksis for at indgå 
i mellemfinansiering af LAG-projekter mod samtidig at få transport i LAG-tilskuddet.

Lov- og plangrundlag
"Vejledning om ansøgning tilsagn om tilskud og ansøgning om udbetaling af tilskud til 
projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling som forbedring af 
rammevilkårene i landdistrikterne, marts 2015"  Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter.

Bekendtgørelse nr. 1510 af 17. december 2014 om tilskud til projekter vedrørende job- og 
vækstskabende erhvervsudvikling samt forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne.

Høring, dialog og formidling
Et tilsvarende regelsæt for mellemfinansiering af LAG-projekter forventes godkendt i 
Gribskov Kommune i oktober/november måned 2015.

Økonomi
Mellemfinansieringen vil umiddelbart ikke have økonomiske konsekvenser for kommunen, 
udover manglende forrentning af det mellemfinansierede beløb. Mellemfinansieringen vil i 
udgangspunktet alene skulle dække LAG-tilsagnet, der svarer til op til 50% af projektets
samlede udgifter.

Ved at medvirker til mellemfinansiering af LAG-projekter påtager kommunen sig en risiko, 
såfremt et projekt af forskellige årsager ikke gennemføres. Risikoens størrelse vil afhænge 
af de konkrete forhold, herunder om projektet vil kunne gennemføres på anden vis.

Størrelsen af kommunens udlæg ved mellemfinansieringen vil afhænge af antallet af LAG-
projekter og deres tidsmæssige udstrækning. Det må forudses, at udlægget kan blive i
størrelsesordenen 0,5 - 1,5 mio. kr. pr. år, hvor det lave tal vil være gældende, for den 
kommune, der får projekter det pågældende år - og det høje tal for den kommune, der 
modsat har mange projekter. LAG Halsnæs-Gribskov har 2,4 mio. kr. til uddeling om året 
frem til og med 2020.   

Bilag
Forretningsgangsbeskrivelse
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