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EU-revisorerne rejser tvivl om udfaldet af
EU's tilgang til lokaludvikling styret af
lokalsamfundet
Leaderprogrammet, som blev indført i 1991 og er EU's deltagelsesbaserede bottom-up-politik
for udvikling af landdistrikter, har bidraget til at fremme lokalt engagement. Men tilgangen er
omkostningstung og godkendelsesprocesserne er langsomme. Mere end et årti efter den første
revision konkluderer Den Europæiske Revisionsret i en særberetning, som den offentliggør i
dag, at der er begrænset dokumentation for, at fordelene ved Leadermetoden opvejer
omkostninger og risici.
EU har anvendt Leadermetoden (lokaludvikling styret af lokalsamfundet) i forbindelse med
projekter vedrørende landdistrikter, byområder og kystområder med op til 9,2 milliarder euro i
planlagt finansiering i perioden 2014-2020. Formålet med denne tilgang er at benytte
lokalsamfundenes ekspertise og erfaring til at definere deres udviklingsbehov. Lokale
aktionsgrupper er afgørende for denne proces: De bidrager til udformningen af en lokal
udviklingsstrategi og er ansvarlige for iværksættelse og udvikling af projekter, der opfylder reelle
lokale behov. Leader ser godt ud på papiret, men spørgsmålet er, om denne tilgang har været
gavnlig i praksis.
"Leadermetoden blev udformet med et prisværdigt mål: at fremme engagement og
myndiggørelse på lokalt plan til fordel for EU's landdistrikter", siger Eva Lindström, det medlem af
Revisionsretten, der er ansvarligt for revisionen. Metoden resulterer i ekstra omkostninger og
risici, der kunne begrundes, hvis den bragte yderligere fordele sammenlignet med andre typer af
EU-udgiftsprogrammer. Desværre fandt vi ikke håndgribelig dokumentation for, at det var
tilfældet: Mange af de projekter, vi så på, kunne være blevet finansieret til lavere omkostninger af
andre EU-midler".
Revisorerne anerkender, at Leader generelt fremmer lokalt engagement. Lokale aktionsgrupper
er dog ikke altid repræsentative, da kvinders og unges deltagelse stadig kun er marginal. Leaders
deltagelsesbaserede tilgang indebærer høje administrations- og driftsomkostninger. Disse
omfatter aktiviteter, der sigter mod at inddrage lokalsamfundet og støtte ansøgere og medfører
ekstra administrative krav sammenlignet med almindelige udgiftsprogrammer. Ifølge EuropaFormålet med denne pressemeddelelse er at gengive hovedbudskaberne i Den Europæiske Revisionsrets særberetning. Beretningen i sin
helhed kan fås på eca.europa.eu.
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Kommissionen nåede disse omkostninger op på over én milliard euro i alt ved udgangen af 2020
(dvs. en fjerdel af de samlede udgifter). Projektansøgnings- og godkendelsesprocessen, som kan
omfatte op til otte trin, er stadig for kompliceret og for tidskrævende, siger revisorerne. Derfor er
kun 39 % af projekterne betalt af medlemsstaterne, og en af dem (Slovakiet) har ikke finansieret
et eneste projekt.
Revisorerne gør i deres beretning også opmærksom på, hvordan finansieringen anvendes. I nogle
EU-lande, f.eks. Tyskland, dækker midler fra Leader eller lokaludvikling styret af lokalsamfundet
projekter såsom landsbyveje, gadebelysning eller børnehaver, der typisk er lovbestemte opgaver,
som varetages af nationale, regionale eller kommunale myndigheder. Desuden kan støttede
projekter - f.eks. køb af traktorer til landbrugere - til tider håndteres bedre og mere specifikt via
foranstaltninger til udvikling af landdistrikter, som ikke er en del af Leader, og via andre EUudgiftsprogrammer.
Samlet set konkluderer revisorerne, at der er begrænset dokumentation for, at Leaders
yderligere fordele berettiger dens omkostninger sammenlignet med andre finansieringstyper.
Europa-Kommissionen er i gang med at undersøge Leaders relevans, effektivitet, sammenhæng
og merværdi. Denne evaluering offentliggøres imidlertid ikke før tidligst næste år. I betragtning af
de yderligere omkostninger og risici, metoden indebærer, og den fortsatte mangel på påviselige
fordele, opfordrer EU-revisorerne til, at der foretages en grundig og dybdegående vurdering af
Leader og tilgangen til lokaludvikling styret af lokalsamfundet.
Baggrundsoplysninger
I perioden 2014-2020 var Leader en obligatorisk del af alle programmer for udvikling af
landdistrikter. Herefter pålagde EU-lovgivningen alle EU-medlemsstater, undtagen Kroatien, at
anvende mindst 5 % af deres midler til landdistriktsudvikling til Leader.
Særberetning 10/2022 "Leader og lokaludvikling styret af lokalsamfundet fremmer lokalt
engagement, men yderligere fordele er stadig ikke tilstrækkeligt påvist" kan fås på
Revisionsrettens websted (eca.europa.eu).
Denne revision følger desuden op på vores tidligere særberetning "Gennemførelsen af
Leadermetoden til udvikling af landdistrikterne", som blev offentliggjort i 2010.
Revisionsretten præsenterer sine særberetninger for Europa-Parlamentet og EU-Rådet samt for
andre interessenter såsom de nationale parlamenter, aktører i erhvervslivet og repræsentanter
for civilsamfundet. Langt hovedparten af de anbefalinger, den fremsætter i sine særberetninger,
bliver gennemført i praksis.
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