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Förslag till hantering av omfördelning av budgetmedel
mellan åtgärder inom axel 4 – Leader
Bakgrund
I landsbygdsprogrammet är budgeten för axel 4 (Leader) indelad och fastställd i
fem åtgärder (axel 1, axel 2, axel 3, Samarbete, Drift). Under genomförandet av
Leader hittills har det framkommit önskemål från ett större antal LAG om att
justera fördelningen mellan de fem åtgärderna. En sådan omfördelning förutsätts
indirekt i programmet där LAG ges möjlighet att självständigt utforma sin
strategi inom en eller flera axlar och ta fram en budget för verksamheten. När
den finansiella tabellen i programmet utformades var detta utfall inte känt.
En justering av fördelningen innebär en ändring i det av regeringen beslutade och
EU-kommissionen godkända programmet.
Önskemål om omfördelning
Jordbruksverket har gjort en preliminär kartläggning av LAG-gruppernas
önskemål om fördelning mellan åtgärderna axel 1, axel 2, axel 3 och Samarbete.
Några LAG har tydliga önskemål samtidigt som andra vill komma längre i
genomförandet innan de kan bedöma vad en lämplig fördelning i deras område
bör vara. Generellt kan dock konstateras att många LAG vill omfördela
budgetmedel till Samarbetsåtgärden på bekostnad av Leader inom axel 1 och 2.
Men det finns också LAG som önskar förstärka Leader inom axel 1 eller 2.
Motivet för att öka möjligheten inom Samarbetsåtgärden är främst att alla
Leaderområden geografiskt gränsar till andra Leaderområden, vilket leder till
effektiva samarbetsmöjligheter nationellt. Programmets nivå för
Samarbetsåtgärden, där man kan arbeta inom alla tre axlarna, kalkylerades främst
utifrån det transnationella samarbetet.
Respektive LAG:s strategi bör utgöra grunden för LAG:s budget och
fördelningen mellan åtgärderna.
Mandat att omfördela
Jordbruksverket anser att det bör vara möjligt att göra vissa omfördelningar
mellan berörda åtgärder på nationell nivå i enlighet med LAG önskemål. Det bör
också finnas en viss flexibilitet till framtida omfördelningar för de LAG som
ännu inte klarlagt sina önskemål. Samtidigt kommer Jordbruksverket arbeta
vidare aktivt för att främja tillämpningen av Leader åtgärder inom t.ex. axel 2
bl.a. genom spridning av goda exempel på projekt till och mellan LAG.
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Jordbruksverket anser att det kan vara för tidigt att göra en programändring bl.a.
eftersom vissa LAG inte har kommit tillräckligt långt i genomförandet. Istället
föreslår Jordbruksverket att en flexibilitet på nationell nivå tillåts tills vidare
enligt förslaget nedan. En sådan flexibilitet kräver dock att Jordbruksverket får
ett tydligt mandat från både Jordbruksdepartementet och
Övervakningskommittén som innebär att det är möjligt att frångå den fördelning
som är fastställd i programmet. I förlängningen innebär flexibiliteten att en
programändring kommer att vara nödvändig. En sådan programändring kräver
beslut av både regeringen och Övervakningskommittén. Omfördelningen är dock
så pass liten budgetmässigt att det inte kommer att krävas ett beslut av EUkommissionen.
Förslag
Golv samt tak fastställs på nationell nivå för de tre axelåtgärderna. Tak fastställs
för Samarbetsåtgärden samt Drift. Avsteg från föreslagna tak och golv får göras
för enskilda LAG förutsatt att det är förenligt med deras strategi och att den
nationella fördelningen ryms inom tak/golv. Avsteg från fastställt tak får dock
inte göras för enskilda LAG för åtgärderna Drift och Samarbete.
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Fortsatt process
Om Jordbruksdepartementet och Övervakningskommittén anser att förslaget bör
tillämpas kommer Jordbruksverket gå vidare med att göra omfördelningar för de LAG
som önskar samt fortsätta kartläggningen i de LAG som ännu inte framfört önskemål
om omfördelningar. Samråd kommer fortlöpande att ske med länsstyrelserna.

