Viden & Strategi

Realisering af masterplan Skjern-Tarm – én by
Dette notat indeholder en beskrivelse af hvordan Ringkøbing-Skjern Kommune vil udmønte
midlerne til realisering af masterplanen om Skjern-Tarm – én by.
Ringkøbing-Skjern Kommune opfordrer lokalområdet til at søge midlerne i puljen.
Notatet beskriver
•
•
•

hvordan lokalbefolkningen kan søge om støtte til projekter, der understøtter
masterplanen,
hvilke kriterier der ligger til grund for prioritering af projekterne, samt
administrationens rolle i forhold til de enkelte projekter.

Byrådet understøtter allerede realiseringen af masterplanen på flere fronter. Gennem
kommuneplanlægningen og lokalplanlægningen søges løbende at integrere masterplanens
intentioner. Det sker blandt andet gennem dialog med borgerne, foreninger og virksomheder i
lokalområdet og i dialog med de relevante myndigheder, herunder blandt andet
Naturstyrelsen.
Der er en løbende dialog og samarbejde mellem kommunens fagområder og de forskellige
institutioner inden for såvel uddannelses-, kultur- og fritidsområdet.
Med udmøntningen af puljen ønsker Ringkøbing-Skjern Kommune således også at bidrage til
realiseringen af Masterplanen.
Grundlaget for realisering af masterplanen
Byrådet har den 16. marts 2011 besluttet at fastholde masterplanens intentioner, og at de
afsatte midler i budgettet fastholdes til medfinansiering af konkrete projekter, der relaterer sig
til masterplanen.
Byrådet opfordrer derfor lokalbefolkningen til at iværksætte lokale initiativer, der bygger
videre på den velvilje, der er signaleret i høringssvarene til direktionens oplæg, og til at
komme med konkrete projekter, der kan fremme udviklingen og samarbejdet i området.
I budgettet har byrådet afsat følgende midler til understøttelse af masterplanens realisering:
Der er afsat en pulje på 2 mio. kr. pr. år i budgetperioden til projekter, der understøtter
realiseringen af planen.
Derudover er der afsat medarbejderressourcer svarende til 200.000 kr. i 2011 og 2012 og
100.000 kr. i 2013 og 2014 til understøttelse af realiseringen af masterplanen.

Kort opsummering af masterplanen
Grundlaget for udmøntningen af puljen på 2 mio. kr. og understøttelse med
medarbejderressourcer er Masterplan Skjern-Tarm – én by, med de visioner, strategier og
indsatsområder, som er indeholdt i planen.
Visionen i masterplanen er:
”Den overordnede målsætning er at sætte fokus på, hvordan de to bysamfund Skjern og Tarm
bliver til én by, til ét samlet og stærkt centerområde på egnen og i den ny kommune”.
Det er denne vision, som udmøntningen af puljen skal understøtte.

==== Ringkøbing-Skjern Kommune ===================================== www.rksk.dk
====

1

Viden & Strategi

Visionen om én by skal ses på baggrund af beslutningsgrundlaget for dannelsen af RingkøbingSkjern Kommune. Af beslutningsgrundlaget fremgår, at der skal ske en ligeværdig udvikling af
de fire bycentre Ringkøbing, Hvide Sande, Videbæk og Skjern-Tarm. De to byer Skjern og
Tarm ses under ét, og derfor skal der gøres en særlig indsats for at bringe de to byer i retning
mod ét bysamfund i lighed med de øvrige bycentre.
Masterplanens opgave er at se Skjern og Tarm som én by og at stille denne by stærkest
muligt i konkurrencen med andre byer om at skabe vækst, tiltrække borgere og
arbejdspladser.
I masterplanen opstilles en række strategier og indsatsområder, som der skal arbejdes videre
med for at omsætte masterplanens vision. Disse er:
•
•
•
•
•
•

Samarbejder på tværs mellem offentlige myndigheder og institutioner, mellem
virksomheder og foreninger.
Søge kompromiset i forhold til de nationale interesser i ådalen og etablering af en
konstruktiv dialog med Naturstyrelsen.
Igangsætning af samarbejder på uddannelses- og kulturområdet om muligheder for at
opbygge stærkere og fælles klynger eller centerdannelser.
Centerstruktur med klar rollefordeling. I masterplanen anbefales, at Skjern udpeges
som overordnet bymidtecenter og Tarm som bydelscenter.
Udvikling af bydelene Skjern og Tarm mod hinanden
Afbalanceret udvikling i ådalen

Det er masterplanens vision, strategier og indsatser, der er det primære grundlag for
prioritering af projekter, der kan medfinansieres af puljen. Projekter, som er direkte afledt af
masterplanens strategier eller indsatsområder vil derfor blive prioriteret.
Grundlag for prioritering af ansøgninger om støtte.
Forudsætning for at søge midler fra puljen er, at projektet understøtter realiseringen af
masterplanens vision, strategier og indsatsområder. Vi ønsker derfor at fremme tværgående
projekter samt projekter, der er lokalt funderet.
Prioritering af projekter vil ske ud fra følgende retningslinier:
•
•
•
•

•

Projekter, der er lokalt forankret hos borgere, foreninger, virksomheder og institutioner
på tværs af de to byer.
Projekter, der understøtter samarbejdet og sammenholdet på tværs af de to byer.
Projekter, der understøtter samarbejdet på tværs af områder (eks. Kultur, sundhed,
byliv)
Projekter, der understøtter igangsætning af ”det lange seje træk”. Derfor prioriteres
projekter, hvor der inden for en kortere årrække (ca. 4 år) kan opnås synlige resultater
og effekter i form af øget sammenhængskraft og samarbejde.
Projekter, der sigter mod at sætte nye tiltag og aktiviteter eller samarbejder i gang på
tværs af de to byer.

Projekter kan opfylde ét eller flere af ovenstående punkter.
Administrationen faciliterer projekterne
De afsatte medarbejderressourcer skal understøtte realiseringen af masterplanen.
Derfor vil administrationen lave forskellige opsøgende tiltag, i form af direkte henvendelser til
områdets foreninger samt ved at stille sig til rådighed ved mødedeltagelse, for at gøre
opmærksom på puljen, og yde hjælp og vejledning i forbindelse med projekttilrettelæggelse
m.v.
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Derudover vil de afsatte ressourcer blive anvendt til formidling og rådgivning,
koordineringsopgaver i forhold til lokalområdet og de tiltag og aktiviteter, der foregår her og
koordinering internt i kommunens forvaltning.
Der kan ikke forventes bistand i form af konkret deltagelse i enkeltprojekter, da det ikke er
administrationens rolle at diktere indholdet i de enkelte projekter.
Krav til projekters produkter
Det er en forudsætning, at projekter understøtter masterplanens intention om én by, er lokalt
forankret og at projekterne vil styrke sammenhængskraften og det lokale samarbejde.
Derudover fastsættes ikke øvrige kriterier for hvilke projekter, der prioriteres. Projekter kan
således både være fysiske produkter, processer, arrangementer m.m.
Ansøgning om midler
Der er ikke fastsat nogen minimums- eller maksimumsgrænse for at søge midler.
Projekter med en relativ kort tidshorisont vil blive prioriteret, under hensyntagen til
indeværende budgetperiode, som strækker sig frem til 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalget
ønsker løbende at kunne tilgodese projekter, der understøtter realiseringen af masterplanen,
hvorfor der ikke er fastsat nogen ansøgningsfrist.
Ansøgninger vil blive behandlet efter først til mølle princippet.
Selvfinansiering
Der stilles ingen krav til selvfinansiering af projekterne.

Ansøgningsskema
Ansøgningsskemaet ”Ansøgning af pulje til realisering af masterplan Skjern-Tarm – én by”
anvendes som grundlag for beskrivelse og vurdering af projekter.
Beslutning om bevilling
Beslutning om bevilling sker af Ringkøbing-Skjern Kommunes Økonomi- og Erhvervsudvalg på
grundlag af indstilling fra administrationen. Beslutningen træffes på grundlag af de kriterier,
der fremgår af dette notat.
I forbindelse med bevilling af midler fra puljen gives tilsagn mellem Ringkøbing-Skjern
Kommune og projektlederen for det enkelte projekt.
Som en del af tilsagnet fastlægges det, hvordan Ringkøbing-Skjern Kommune følger op på det
enkelte projekt.
Der kræves indsendelse af dokumentation for forbrugte midler til Ringkøbing-Skjern
Kommune.
Ansøgninger og tilsagn offentliggøres på kommunens hjemmeside i det omfang
offentlighedsloven giver mulighed for det.
Løbende opfølgning og evaluering
Resultatet af et gennemført projekt vil blive evalueret med henblik på at synliggøre de
resultater, der opnås. Det er derfor afgørende, at det enkelte projekts idé og formål formuleres
så konkret, at man ved opfølgning kan se, om projektet er på rette vej. Der vil som hovedregel
blive foretaget en opfølgning midtvejs i projektforløbet, og igen i forbindelse med afslutning.
Som hovedregel udbetales tilsagnsbeløbet i 3 portioner; 1/3 ved projektets opstart, 1/3
midtvejs og sidste 1/3 ved projektets afslutning. Dog tages der konkrete hensyn med
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udgangspunkt i det enkelte projekts finansieringsbehov. Det betyder samtidig, at i tilfælde
hvor projektets idé og formål ikke efterleves, træffes politisk beslutning om det videre forløb.
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