
skema 1 Budgetperioden 2022 - 2025

Nye tiltag/aktivitetsændringer
med effektvurderinger og evt. kompenserende finansieringsforslag

Forslag nr. ___1_____

Udvalg: Teknik- og miljøudvalget

Afdeling/Område: Kultur, natur og fritid

Udfærdiget den: 18. maj 2021

Initialer: PHS

Projektnavn: Naturvejlederstilling Funktion: 00.38.50/06.45.54

Politikområde: Fritidslivspolitikken

1. Projektbeskrivelse:

Der oprettes en naturvejlederstilling med base i Kultur, natur og fritid.

Hovedopgaven er formidling af naturen i Naturens Rige i forbindelse med den stigende generelle

interesse der for at komme ud i naturen, og som en del af implementeringen af Naturplanen, som

færdiggøres i efteråret 2021.

Samtidig skal naturvejlederen også fungere sammen med Natur- og kulturbussen, som blev etableret i

foråret 2021.

Arbejdet koordineres med natur- og kulturvejlederne på Ringkøbing-Skjern Museum

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og

dokumenteret beskrivelse):

Der opnås større kendskab til naturen for både børn og voksne

3. Opfølgningsplan på tiltaget:

4. Eventuelle kompenserende finansieringsforslag:

5. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:

Viden- og Strategi bemærker, at der ikke er peget på kompenserende finansiering til stillingen. Kan

eventuelt finansieres ved omprioritering inden for udvalgets afsatte budgetramme.

Det bemærkes videre, at kommunen betaler et årligt tilskud på 300.000 kr. til natur- og

kulturvejlederne på Ringkøbing-Skjern Museum.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år

Naturvejlederstilling 550 550 550 550 550
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skema 1 Budgetperioden 2022 - 2025

Nye tiltag/aktivitetsændringer
med effektvurderinger og evt. kompenserende finansieringsforslag

Forslag nr. _____2___

Udvalg: Teknik- og miljøudvalget

Afdeling/Område: Kultur, natur og fritid

Udfærdiget den: 18. maj 2021

Initialer: PHS

Projektnavn: Danmarks vildeste kommune Funktion: 00.38.50

Politikområde: Fritidslivspolitikken. Natur- og ressourcepolitikken

1. Projektbeskrivelse:

Ringkøbing-Skjern er aktiv deltager i det nationale projekt og konkurrence om at blive Danmarks

Vildeste kommune, initieret at Miljøministeriet.

Projektet i Ringkøbing-Skjern Kommune har involverede fra alle dele af RKSK, samt en stor grad af

borgerinvolvering både fra lokale sogneforeninger, erhvervsliv, grønne organisationer og foreninger

samt private haveejere.

Midlerne skal bruges til at understøtte initiativer i projektet.

Det kan dreje sig om konkrete omlægninger til vildere natur, rådgivning og eksponering.

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og

dokumenteret beskrivelse):

Forslaget vil give mulighed for at støtte konkrete initiativer og dermed gøre, at RKSK er en aktiv

deltager i projektet Danmarks Vildeste kommune.

3. Opfølgningsplan på tiltaget:

4. Eventuelle kompenserende finansieringsforslag:

5. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:

Viden & Strategi bemærker, at der ikke er peget på kompenserende finansiering af forslaget. Kan

eventuelt finansieres af ledige overførte midler på udvalgets område eller ved omprioritering af

budgetmidler for 2022.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år

Projektmidler 500



skema 1 Budgetperioden 2022 - 2025

Nye tiltag/aktivitetsændringer
med effektvurderinger og evt. kompenserende finansieringsforslag

Forslag nr. ____3____

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget

Afdeling/Område: Land, By og Kultur

Udfærdiget den: 5. maj 2021

Initialer: Kristian Korsholm

Projektnavn: Renhold i byer og på stier

Funktion: 02.28.11

Politikområde: Natur- og ressourcepolitikken

samt Mobilitetspolitikken

1. Projektbeskrivelse:

Budgettet til renhold anvendes til bl.a. følgende arbejder

 Fejning af veje

 Tømning af skraldespande i byerne – samt løbende indkøb af nye skraldespande

 Opsamling af affald i rabatter og grøfter mv.

 Fejning af stier

 Håndtering og sortering af affald samt udgifter til deponi

 Ukrudtsbekæmpelse – kemisk og thermisk

I takt med, at borgerne ønsker flere fritidsaktiviteter øges mængden af affald i det offentlige rum, og

samtidig etableres der en del nye tiltag, som f.eks. nye cykelstier, uden der afsættes midler til affødt

drift som bl.a. renhold.

Generelt er der stor fokus på miljøet og den belastning affald i naturen påfører miljøet, og i Vej og Park

er der derfor stor fokus på løbende at effektivisere på området, for at strække budgettet så langt som

muligt.

F.eks. foregår renhold langs vejene med Vej og Parks egen opfindelse, som er en ombygget suger.

Fordelen med den ombyggede suger er, at den er effektiv og let at håndtere, og den kan betjenes af en

enkelt mand samtidig med at arbejdsmiljøet tilgodeses. Tidligere krævede det tre til fire mand at

samle affald langs vejene, og der kunne kun arbejdes på strækninger a 100 m ad gangen.

Jo mere affald der indsamles jo flere udgifter er der til deponi og sortering, og denne udgift gør

efterhånden så stort et indhug i de midler der er til rådighed, at det vil blive nødvendigt at reducere

antallet af tømninger i byerne for ikke at overskride budgettet.

For nuværende fejes cykelstierne på landet kun 1 gang om året, og kommunen modtager da også

mange henvendelser både fra herboende og turister om jord og sten på stier. I takt med at der er flere

som vil ud i naturen, er der også flere som både cykler og går på de mange cykel- og gangstier i

kommunen. Dette er i sig selv positivt, men det betyder samtidig at henvendelsernes antal vokser.

Det er vurderingen at der er et reelt behov for at forøge antallet af fejninger på cykel- og gangstier

(særligt i landområderne) til 4 gange om året.
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For at fastholde antallet af tømninger i byerne, og samtidig have mulighed for at løfte serviceniveauet

på stierne, ønskes der er opskrivning af budgettet til renhold.

Stipuljen generer ikke afledt drift og med 5 – 7 km nye stier om året - uden der tilføres driftsmidler - er

der behov for ekstra midler. Afledt drift på cykelstier er ca. 9.000,- pr. km. i alt ca. 50.000,- pr år, hvor

ca. halvdelen afholdes af renholdskontoen.

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og

dokumenteret beskrivelse):

En fastholdelse af den nuværende service ift. tømning af skraldespande vil bevare byerne rene, og

renere cykel- og gangstier vil betyde at ture i naturen bliver en mere positiv oplevelse for borgere og

turister.

3. Opfølgningsplan på tiltaget:

4. Eventuelle kompenserende finansieringsforslag:

5. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:

Viden- og Strategi bemærker, at der ikke er peget på kompenserende finansiering. Kan eventuelt

finansieres ved omprioritering inden for udvalgets afsatte budgetramme.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år

Renhold 500 500 500 500 500



skema 1 Budgetperioden 2022 - 2025

Nye tiltag/aktivitetsændringer
med effektvurderinger og evt. kompenserende finansieringsforslag

Forslag nr. ___4_____

Udvalg: Teknik og Miljøudvalget

Afdeling/Område: Land, By og Kultur

Udfærdiget den: 5. maj 2021

Initialer: Kristian Korsholm

Projektnavn: Grøn omstilling, maskiner Vej og Park Funktion:

Politikområde: Energipolitikken

1. Projektbeskrivelse:

Vej og Park ønsker som en del af en grøn omstilling, at anvende HVO diesel som brændstof til bil-og

maskinflåden.

En sådan omstilling vil resulterer i betydelige ekstraudgifter til brændstof, og det er beregnet at den

ud fra det nuværende forbrug vil udgøre 800.000,- /år, hvilket svare til 30% forøgelse.

Kommunen har gennem udbud på bilparken i bl.a. hjemmeplejen forsøgt at lave grøn omstilling til

elbiler, men det har vist sig at forbrugsmønsteret ikke er egnet til elbiler pt.

En omlægning af bil- og maskinflåden i Vej og Park til HVO diesel, vil kunne bidrage til den grønne

omstilling fra dag 1. Beregninger fra Q8 viser en CO2 reduktion på op til 90%.

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og

dokumenteret beskrivelse):

Budgetforøgelsen til HVO Diesel vil bidrage til kommunens ansvar om at gå foran med grøn omstilling.

Projektet vil bidrage til at nedbringe kommunens CO2 aftryk.

Omstillingen vil bidrage til at opfylde målsætningen om Grøn transport i kommunens energipolitik.

3. Opfølgningsplan på tiltaget:

4. Eventuelle kompenserende finansieringsforslag:

5. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:

Viden- og Strategi bemærker, at der er tale om en forhøjelse af fagbudgetterne, idet merudgiften vil

blive indregnet i timepriserne for Vej & Park. Der er ikke peget på kompenserende finansiering. Kan

eventuelt finansieres ved omprioritering inden for udvalgets afsatte budgetramme.

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER

(Beløb i 1.000 kr. ekskl. moms)

Tekst 2022 2023 2024 2025 Efterfølgende år

TMU’s driftsbudget 800 800 800 800 800
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