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Landsbygdsavdelningen

LUS, Lokal utveckling Sverige
Att. Anders Johansson, ordförande

Niclas Purfürst

Svar på LUS ställningstagande kring genomförandet
av lokalt ledd utveckling
Vi har mottagit er skrivelse ”Ställningstagande” den 23 februari. I dialog med er
försöker vi ständigt förbättra och förenkla genomförandet och underlätta för de
lokala leadergrupperna.
Ni framför att det främst är tre saker som viktiga i det fortsatta förenklings- och
förbättringsarbetet.
Långa handläggningstider
LUS anser det är oacceptabelt att ett ärende som är LAG-klart ska behöva vänta
90 dagar innan handläggningen påbörjas. Detta är inte Jordbruksverket
målsättning utan målsättningen är att fatta beslut inom 90 dagar från det att ett
ärende är LAG-klart. Detta är dock under förutsättning att ärendet är komplett.
Handläggarna på både leaderkontor och Jordbruksverk har nu i uppstarten av
programperioden fått ägna en hel del tid på att lära sig systemen, tolkning av
regelverk och rutiner, kommunikation med sökande mm. Nu ser vi en
förbättring i projektbeskrivningar samt leaderhandläggarnas dokumentation i
FLIT vilket innebär färre kompletteringar och snabbare handläggningen på
Jordbruksverket.
Jordbruksverket vidtar nu ytterligare åtgärder för att förkorta
handläggningstiden. De närmaste månaderna kommer vi att förstärka
bemanningen med ca sex personer till enheten för lokalt ledd utveckling.
Informationsinsatser så som regionala utbildningar, förtydligande av rutiner samt
utskick av meddelande i syfte att underlätta handläggningen tror vi också
kommer att göra skillnad. De obligatoriska handläggningskontrollerna som
måste genomföras för de första ärendena varje handläggare gör är tidskrävande.
De kommer nu att minska i omfattning vilket leder till ytterligare tidsbesparing.
Krav på roterande ordförande
På dialogmötet i december tog vi upp frågan om kravet på roterande ordförande
under programperioden. Vi kom då fram till att vi lättar på kravet att
ordförandeskapet under innevarande programperioden ska vara representerat av
alla tre sektorerna (ideell, privat och offentlig), även om det fortfarande är
önskvärt. Det räcker att leaderområdet byter ordförande en gång under
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programperioden. Maximal mandattid blir fyra istället för tre år. Mandattid
räknas från första årsmötet efter startbesked.
Vi bedömer att roterande ordförandeskap kan bidra till att uppnå ett mer
jämbördigt partnerskap eftersom flera sektorer får dela på ordförandeuppdraget.
Det innebär också att kompetensen i LAG breddas då fler ledamöter i LAG får
möjlighet att åka på nätverksträffar, delta i diskussionsgrupper,
erfarenhetsutbyten med andra LAG mm, vilket också minskar sårbarheten.
Risken för intressekonflikter minskar också genom att uppdraget som ordförande
fördelas på mer än en person och sektor under programperioden.
Finansiering av LUS
Jordbruksverket ser LUS som en viktig samtalspart och aktör genom att vi
tillsammans arbetar för att effektivt genomförande av lokalt ledd utveckling, och
där LUS tar ansvar för att representera alla leadergrupper.
Vi har också förståelse för svårigheterna att säkra en varaktig finansiering av
föreningens drift. Jordbruksverket ser emellertid inga möjligheter att finansiera
en fristående intresseförening med så kallade TA-medel från
landsbygdsprogrammet. Vi bedömer inte att detta är förenligt med
landsbygdsprogrammet och det regelverk som styr programmet.
De medlemsavgifter som leaderområdena betalar till LUS, ska ingå i den
schablonersättning som betalas ut i form av indirekta kostnader som är 15
procent av löneutgifter. Det är däremot möjligt för leaderområdena att köpa
tjänster från LUS och ta upp det under övriga utgifter. En förutsättning för det är
att det kan kopplas till någon aktivitet i driftbudgeten.
Jordbruksverket kan också vara behjälplig med att informera om de möjligheter
som finns i landsbygdsprogrammet för finansiering av enskilda aktiviteter eller
insatser.
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