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Høringssvar
Vi har fået udkast til Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under
landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 til høring.
De 27 danske småøer i Sammenslutningen af Danske Småøer har i Leader+ perioden haft sin egen
aktionsgruppe. Det er vores mål igen at etablere en særlig småø-aktionsgruppe. Derfor er det med
glæde, at vi ser, at udkastet til bekendtgørelse giver os mulighed for at danne en aktionsgruppe for
de 27 småøer. Vi har bl.a. bemærket § 2, stk. 3, hvor det fremgår, at kravet om, at
aktionsgruppernes aktivitetsområde skal følge kommunegrænserne, i særligt begrundede tilfælde
kan fraviges.
Vi har i øvrigt følgende bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse:
Sammensætning af aktionsgruppen
Når det gælder sammensætningen af aktionsgruppen, har vi – fra Leader+ perioden - gode
erfaringer med at have både borgere og repræsentanter for foreninger og for offentlige myndigheder
med ved bordet. Også i den nye periode er det vores hensigt og vores klare ønske at finde
repræsentanter, som er udpeget af relevante offentlige myndigheder. Vi forestiller os, at det kan
være repræsentanter, som er udpeget af to-tre kommuner med småøer.
Som vi læser bekendtgørelsen (§ 3, stk. 8 og 9), vil en sådan procedure ikke være i modstrid med
bestemmelserne, idet det fremgår, at ”et medlem af bestyrelsen kan udpeges forlods af regionsrådet
og det regionale vækstforum for den pågældende region i forening, og et medlem af bestyrelsen kan
forlods udpeges af de pågældende kommunalbestyrelser” (vores understregninger).
Vores 27 småøer hører hjemme i 19 kommuner, og det er derfor uhensigtsmæssigt og næsten
praktisk umuligt, hvis de pågældende kommunalbestyrelser i forening skal udpege medlemmer til
aktionsgruppens bestyrelse. Det samme gælder for regionerne. Vi lægger derfor vægt på, at der i §
3, stk. 8 står ’kan’, og at der dermed ikke er krav om, at 19 kommuner i forening skal udpege et
medlem til en bestyrelse for småøernes aktionsgruppe. Og heller ikke krav om, at de fire
regionsråd/væktsfora i forening skal udpege et medlem.
Hvis vi misforstår teksten, vil vi anmode om, at den tilrettes, så de bestyrelsesmedlemmer, som i
vores aktionsgruppe skal repræsentere offentlige myndigheder, kan udpeges af et antal kommuner
med småøer.

Afholdelse af informationsmøde og stiftende generalforsamling
Af § 3 stk. 2 og 4 fremgår det, at informationsmøde og stiftende generalforsamling skal foregå i
kommunens/aktionsgruppens ”geografiske område”. På småøerne har vi tradition for at holde den
type møder i Odense, da denne placering giver de mest lige vilkår for alle øboere, som jo kommer
rejsende fra hele landet. Hvis vil holder møderne på en af vores øer, vil beboerne på netop denne ø
have en utilsigtet fordel frem for andre øboere. Ved at afholde møderne i Odense har alle øboere
også mulighed for at nå frem og tilbage på én dag – det vil ikke være muligt for alle, hvis vi holder
dem på en af vores øer.
Vi vil derfor foreslå, at man i § 3 stk. 2 og 4, hvor kravet om, at møderne skal holdes i
kommunens/aktionsgruppens lokalområde, er nævnt, tilføjer: ”hvis ikke andet er godkendt af
Direktoratet for FødevareErhverv”.
Tilskud til landdistriktskoordinator og administration
Af § 10, stk.1 fremgår det, at ”den lokale aktionsgruppe må bruge op til 300.000 kr. pr. kommune
årligt til disse udgifter, dog højest 20 pct. af aktionsgruppens samlede budget. ”
Det spændende ved det ny Landdistriktsprogram er især ”den ny forvaltningsmetode”, hvor lokale
kræfter skal formulere indsatsområder og prioritere de tildelte midler. Og ikke mindst muligheden
for at ansætte en koordinator, der på bedste feltfods-manér kan rådgive projektmagere og opsøge de
gode projektidéer, samt afsøge støttelandskabet for supplerende finansieringskilder, er et meget
vigtigt element i den ny metode. En koordinator vil også blive pålagt en hel del administrative
opgaver, og det er åbenlyst for enhver, at 300.000 kr. årligt ikke er nok til at kunne finansiere drift
af gruppens virke samt ikke mindst en koordinator med så mange kvalifikationer, som der kræves.
Med dette loft på 300.000 kr. årligt tilskynder man til, at aktionsgrupperne finder en partner i f.eks.
nabo-aktionsgruppen og sammen finansierer driften af ét sekretariat og én koordinator. Men en
”Småøernes Aktionsgruppe” har, grundet geografiske omstændigheder, ikke en naturlig naboaktionsgruppe, der kunne være en partner for os. Og selvom vi fandt en partner, der ville være
interesseret i et sådant arbejde, så kunne man frygte, at vi ville komme til at være meget ringe stillet
i et sådant arbejde. For ville småøernes ca. 5.300 borgere ikke få langt ringere adgang til
koordinatorens kompetencer end partner-aktionsgruppens eks. 50.000 borgere?
Hvis vi i den nye periode skal have et aktivitetsniveau og gennemføre en indsats på højde med
Leader+ perioden, er det nødvendigt for os at kunne ansætte en koordinator på fuldtid.
På småøerne har vi udover udgifter til løn og administration også store udgifter til rejser. Til
projektbesøg og møder skal vores koordinator rundt til øer i hele landet, og når vi holder
opstartsmøder og idéseminarer (som jo skaber de gode projekter), har vi også ekstra udgifter, fordi
vi skal samle øboere fra hele landet. Aktionsgruppens møder vil typisk være heldagsmøder et
centralt sted i landet. Dette giver også ekstra udgifter til møderne og til mødedeltagernes rejser.
Vores erfaring fra de tidligere år er, at dette aktivitetsniveau kræver et samlet budget på 500.000 –
600.000 kr. om året.

På småøerne er vi desuden i den situation, at vi ikke har adgang til kommunal medfinansiering af
aktionsgruppens arbejde – i modsætning til aktionsgrupper, der er etableret i kommunalt regi.
Derfor er småø-aktionsgruppens eneste mulighed for at finansiere egne aktiviteter et årligt tilskud
fra Direktoratet fra FødevareErhverv, og vi er derfor særlig afhængig af fleksible muligheder for
tilskud til koordinator og administration.
Vi vil derfor anmode om, at tilskuddet til løn og administration ikke gøres afhængigt af
aktionsgruppens samlede budget. I udkastet til Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale
aktionsgrupper under fiskeriudviklingssprogrammet hedder det, at ”den lokale aktionsgruppes
udgifter ikke uden forudgående godkendelse af Direktoratet for FødevareErhverv må overstige xx
pct. af aktionsgruppens samlede budget”. En tilsvarende formulering kan måske bruges i
landdistriktsbekendtgørelsen.
Geografisk afgræsning
Med dannelsen af en småø-aktionsgruppe har det aldrig væres vores hensigt at afskære øboere fra at
deltage i strategiarbejdet og samarbejdet i det kommunale lokalområde eller i en lokal
landdistriktsforening (aktionsgruppe). Vores hensigt har alene været at danne et supplerende forum,
hvor småøernes særlige, fælles behov og interesser kan imødekommes.
Vi forudser, at lokale kommunalt afgrænsede aktionsgrupper kan få en væsentlig betydning for
udviklingen i lokalområdet ved at udforme slagkraftige strategier samt koordinerer og gennemføre
aktiviteter i lokalområdet.
At stå uden for et sådan lokalt, kommunalt fællesskab og strategisk arbejde kan være fatalt for
småøerne, og vi anser det for vigtigt for småøernes udvikling at være med i arbejdet omkring
aktionsgrupperne.
Det er denne synsvinkel, vi gerne vil have tilgodeset, når der i de kommende måneder skal dannes
aktionsgrupper og tages stilling til de geografiske afgrænsninger. Vi håber derfor, at øboere kan
være medlem af lokale, kommunalt afgrænsede aktionsgrupper, og på den måde få mulighed for at
medvirke til at forme lokale/kommunale strategier og deltage i det lokale samarbejde.
Med disse bemærkninger håber vi at have bidraget konstruktivt til processen med at udforme
bekendtgørelsen. Vi står naturligvis til rådighed for spørgsmål og bidrager gerne med uddybende
kommentarer.
På vegne af Sammenslutningen af Danske Småøer
Claus Jensen, sekretariatsleder
Strynø Brovej 12, Strynø, 5900 Rudkøbing

