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Kære Dorthe Winther 

 

Tak for din henvendelse af 17. februar 2020. Det glæder mig, at I værd-

sætter LAG Småøernes virke og de ekstra midler, der i år er afsat til at 

fremme bæredygtig udvikling og grøn omstilling. Det glæder mig også at 

høre, at midlerne gør en forskel på de små øer. 

 

Det er helt klart, at LAG-midlerne skal være medvirkende til, at gode 

idéer udvikles og drives frem. Det skal selvfølgelig ikke være sådan, at 

muligheden for at søge LAG-midler kan medvirke til, at tilsagnshaver 

bliver konkurstruet.  

 

Jeg forstår din bekymring for, at sagsbehandlingstiderne for udbetaling af 

LAG-midler er for lange. Jeg har fokus på, at Erhvervsstyrelsen får ned-

bragt sagsbehandlingstiderne, og jeg kan forsikre dig om, at Erhvervssty-

relsen lægger et stort arbejde i at understøtte, at de mange gode lokale 

projekter rundt om i landet kan blive realiseret.  

 

Erhvervsstyrelsens sagsbehandling af LAG-sager er allerede blevet tilført 

ekstra ressourcer, og der er sket en opnormering af bemandingen på 

sagsbehandlingsområdet. På baggrund af blandt andet din henvendelse 

har Erhvervsstyrelsen desuden for nyligt etableret en task force, der skal 

nedbringe sagspuklen, så sagsbehandlingstiden på udbetalingssager kan 

komme ned til maksimalt 60 arbejdsdage (ekskl. høringer) fra sommer.  

  

I planlægningen af den kommende programperiode, som ventes at være 

2022-2027, vil der desuden blive arbejdet yderligere med regelforenkling 

i dialog med både LAG-koordinatorer og EU-Kommissionen, så vi frem-

over får en mere smidig udbetalingsproces.  

 

Erhvervsstyrelsen har oplyst mig, at en af årsagerne til, at sagsbehand-

lingstiden pt. er lang, blandt andet er, at ca. 75 pct. af de indsendte an-

søgninger ikke er tilstrækkeligt oplyst. Det betyder, at Erhvervsstyrelsen 

er nødsaget til at sende høringer ud til projektholder for at få oplyst sa-

gerne fuldt ud, før udbetalingsanmodningerne kan sagsbehandles. Derfor 

kan sagsbehandlingen af LAG-sagerne samlet blive længere.  
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Erhvervsstyrelsen arbejder tæt sammen med LAG-koordinatorerne om 

at reducere antallet af sager, hvor der skal indhentes yderligere oplys-

ninger, der forlænger sagsbehandlingstiderne.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
 

Simon Kollerup 


