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Forretningsorden for Landdistriktsudvalget 

  
§ 1 

Formål 
 
Landdistriktsudvalget er nedsat af NaturErhvervstyrelsen med henblik på at udføre de opgaver, som påhviler 
udvalget i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1303/2013 af 17. december 20131, 
artikel 49, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1305/2013 af 17. december 20132, artikel 
74.  
 
Landdistriktsudvalget varetager desuden de opgaver, der har påhvilet det tidligere overvågningsudvalg, ”Ud-
valget for et Levende Land – Landdistriktsudvalget”, i forbindelse med landdistriktsprogrammet 2007-2013, 
og som endnu ikke er afsluttede. Jf. Rådets forordning (EF) Nr. 1698/2005 af 20. september 2005 om støtte 
til udvikling af landdistrikterne fra Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (EL-
FUL), artikel 78.  
 
 

§ 2 
Kompetence 

 
Landdistriktsudvalget deltager i gennemførelse, tilpasning, løbende overvågning, evaluering og tilsyn med 
landdistriktsprogrammet og godkender forslag til programændringer.  
  
Efter anmodning fra fødevareministeren kan Landdistriktsudvalget rådgive om relevante problemstillinger 
og forhold i relation til programmets gennemførelse. 
  
  

§ 3 
Opgaver 

  
Landdistriktsudvalgets opgaver er fastlagt i henholdsvis artikel 49 i Europa-Parlamentets og Rådets forord-
ning (EU) Nr. 1303/2013 og artikel 74 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1305/2013.  
 
Landdistriktsudvalget påser, at landdistriktsprogrammet 2014-2020 gennemføres effektivt og giver resultater. 
Med henblik herpå skal udvalget varetage følgende opgaver:  
 

                                                 
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1303/2013 af 17. december 2013 om fælles bestemmelser for 
Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne og Den Europæiske Hav- og Fiskerifond og om generelle bestemmel-
ser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden go Den Euro-
pæiske Hav- og Fiskerifond og om ophævelse af Rådets forordning (EF) Nr. 1083/2006.  
2 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 1305/2013 om støtte til udvikling af landdistrikterne fra Den Eu-
ropæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) og om ophævelse af Rådets forordning (EF) Nr. 
1698/2005.   
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1. Udvalget behandler gennemførelsen af landdistriktsprogrammet og fremskridt med hensyn til reali-
sering af målene, idet udvalget tager hensyn til de finansielle data, de fælles og de programspecifikke 
indikatorer, delmål fastlagt i resultatrammen og, hvor det er relevant, resultater af kvalitative analy-
ser.  
 

2. Udvalget undersøger alle faktorer, der påvirker programmets resultater, herunder konklusionerne af 
resultatgennemgangen.  

 
3. Udvalget høres og afgiver, hvis det anser det for hensigtsmæssigt, en udtalelse om forslag til ændrin-

ger af landdistriktsprogrammet. 
 

4. Udvalget kan fremsætte bemærkninger vedrørende gennemførelsen og evalueringen af programmet, 
herunder foranstaltninger med henblik på at nedbringe den administrative byrde for støttemodtager-
ne. Udvalget overvåger desuden foranstaltninger, der er truffet som resultatet af dets bemærkninger.  
 

5. Udvalget høres og afgiver udtalelse inden for fire måneder efter programmets godkendelse om krite-
rierne for udvælgelse af projekter, der kan opnå medfinansiering.  
 

6. Udvalget gennemgår aktiviteter og output vedrørende de fremskridt, der gøres i forbindelse med 
gennemførelsen af evalueringsplanen for programmet.  

 
7. Udvalget gennemgår foranstaltningerne i programmet vedrørende opfyldelsen af forhåndsbetingel-

serne.  
 

8. Udvalget deltager i det nationale landdistriktsnetværk for at udveksle oplysninger om gennemførel-
sen af programmet.  

 
9. Udvalget behandler og godkender de årlige gennemførelsesrapporter, før de sendes til EU-

Kommissionen.  
 
 
Landdistriktsudvalget varetager desuden følgende opgaver vedrørende landdistriktsprogrammet 2007-2013:  
 

1. Udvalget behandler og godkender eventuelle større ændringer af landdistriktsprogrammet.  
 

2. Udvalget behandler og godkender den årlige statusrapport og den afsluttende statusrapport om land-
distriktsprogrammet, inden de sendes til EU-Kommissionen.  

 
3. Udvalget gennemgår resultatet af landdistriktsprogrammets gennemførelse, navnlig i hvilken ud-

strækning målene for den enkelte akse er opfyldt. Desuden skal udvalget gennemgå de løbende eva-
lueringer.  

 
4. Udvalget gør regelmæssig status over opfyldelsen af programmets specifikke mål på baggrund af fo-

relagte dokumenter fra Fødevareministeriet.  
 
NaturErhvervstyrelsen sender EU-Kommissionen en statusrapport om programmets gennemførelse senest 
den 30. juni hvert år indtil 2016. Statusrapporten udformes i overensstemmelse med Rådets forordning (EF) 
Nr. 1698/2005, artikel 82.  
 
  

§ 4 
Medlemmer 

 
Landdistriktsudvalget er sammensat af repræsentanter for følgende myndigheder, organisationer og øvrige 
parter:  
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- Miljø- og Fødevareministeriet (Departementet og NaturErhvervstyrelsen (formand)) 

- Erhvervs- og Vækstministeriet 

- Finansministeriet 

- Social- og Indenrigsministeriet 

- Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 

- Danske Regioner 

- En fælles repræsentant fra:  

 a) Region Nordjylland 

 b) Region Midtjylland 

 c) Region Syddanmark  

 d) Region Sjælland 

 e) Region Hovedstaden 

 f) Bornholms Regionskommune 

- Kommunernes Landsforening 

- En fælles repræsentant fra kommunerne 

- Landbrug & Fødevarer 

- Økologisk Landsforening 

- Dansk Skovforening 

- Dansk Gartneri 

- DI 

- Danmarks Naturfredningsforening 

- Friluftsrådet 

- Dansk Ornitologisk Forening 

- Landdistrikternes Fællesråd 

- Sammenslutningen af Danske Småøer 

- En fælles repræsentant for de lokale aktionsgrupper 

- LO 

- Arbejderbevægelsens Erhvervsråd 

- En fælles repræsentant fra:  

 a) Københavns Universitet 

 b) Aarhus Universitet 

- Institut for Menneskerettigheder 

 
EU-repræsentationens repræsentanter kan på eget initiativ deltage i Landdistriktsudvalgets arbejde som råd-
givere.  
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Der tilstræbes en ligelig kønsfordeling i udvalget.  
  
Medlemmerne kan lade sig repræsentere af deres suppleanter. Medlemmer (eller suppleanter) kan inden for 
rammerne af partnerskabet ledsages af eksperter inden for tekniske, juridiske eller finansielle spørgsmål.  
 
Formandskab og sekretariat 
NaturErhvervstyrelsen varetager formandskabet for Landdistriktsudvalget og er sekretariat for udvalget.  
  
 

§ 5 
Beslutningsprocedure 

  
Landdistriktsvalget tilstræber at opnå enighed.  
  
Når udvalget skal afgive udtalelser i medfør af dets beføjelser, kan formanden sætte spørgsmål til afstem-
ning. Afstemning sker efter reglerne for simpelt flertal. I tilfælde, hvor stemmerne står lige, er formandens 
stemme afgørende.  
  
Formanden kan forelægge sager for udvalget ved skriftlig procedure. I så fald kan udvalgets medlemmer 
fremkomme med deres bemærkninger inden for en given frist, der normalt fastsættes til 2 uger. I helt særlige 
tilfælde kan fristen være kortere. Såfremt der ikke gøres indsigelse inden fristens udløb, anses udvalget for at 
have tiltrådt formandens forslag til beslutning i sagen.  
  
For hvert møde udarbejdes et beslutningsreferat. Udkast til referat udsendes til udvalgets medlemmer senest 
3 uger efter mødet. Bemærkninger til referatet skal fremsendes til udvalgets sekretariat inden for den angivne 
frist, der normalt fastsættes til 2 uger. Hvis der ikke er bemærkninger til referatet, betragtes referatet som 
godkendt. Hvis der er bemærkninger til referatet, udsendes et revideret referat til udvalget.  
 
  

§ 6 
Mødevirksomhed 

 
Landdistriktsudvalget indkaldes af formanden.  
  
Udvalget mødes som udgangspunkt to gange årligt.  
 
Mødeindkaldelse, dagsorden og mødemateriale udsendes til udvalgets medlemmer senest 2 uger inden mø-
det. I særlige tilfælde kan dele af mødematerialet udsendes indtil 1 uge før mødet.  
  
Et medlem af udvalget kan anmode om, at punkter tages op på dagsordenen. Forslag, der skal være begrun-
dede, skal fremsendes til sekretariatet senest 18 arbejdsdage før mødets afholdelse.  
 
Formanden kan invitere andre end medlemmer eller suppleanter til at deltage i udvalgets møder som obser-
vatører eller rådgivere.  
 
  

§ 7 
Tavshedspligt 

  
Landdistriktsudvalget er underlagt straffelovens regler om tavshedspligt. Tavshedspligten omfatter alle for-
trolige oplysninger, som udvalgets medlemmer modtager eller kommer i besiddelse af, hvad enten det er 
skriftligt eller mundtligt. Fortrolige oplysninger omfatter bl.a. enkeltpersoners private, herunder økonomiske 
forhold. Fortrolige oplysninger omfatter også tekniske indretninger eller fremgangsmåder, drifts- og forret-
ningsforhold, når det er af væsentlig økonomisk betydning for den person eller virksomhed, som oplysnin-
gerne angår, at oplysningerne ikke videregives.   
  
  


