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PROJEKTBESKRIVELSE

SUCCESKRITERIER:
- at det bliver en nærværende
proces med stort lokalt ejerskab.
Det gør vi ved en samskabende og
involverende proces.
- at helhedsplanen er retningsgivende på lang sigt og kan skabe
en sammenhæng på tværs af
udviklingsprojekter.
Det gør vi ved at tage afsæt i
eksisterende initiativer og drømme
samt at kvalificere projekter ved en
tæt dialog med såvel fagpersoner
som lokale nøgleaktører.
- at helhedsplanen kan danne
grundlaget for at kunne skabe nye
samarbejder og synergier mellem
by & land og land & by.
Det gør vi ved at inddrage Videbæk
omegn og nærtliggende landsbyer
i processen fra starten af og ved at
kortlægge både nye og eksisterende
samarbejdsmuligheder og synergier.

Hvilken opgave?
Opgaven er at udarbejde en helhedsplan for Videbæk, der kan danne afsæt for
og styrke igangværende og kommende udviklingsprojekter i byen samt at sætte
udviklingsprojekterne ind i en sammenhængende ramme så de trækker i samme
retning.
Helhedsplanen skal understøtte Naturens Rige og tage udgangspunkt i byens
identitet, stoltheder og udviklingsmuligheder. Den skal motivere byens borgere og
erhvervsfolk til at trække i samme retning, så lokale partnerskaber udvikles.
Hvem kan hjælpe?
Dette spørgsmål besvares gennem en samskabende proces mellem forskellige
by- & landaktører fra Videbæk by og omegn.
Repræsentanter fra Videbæk by og omegn inviteres med i processen for at sikre
synergi og samspil mellem by og land. I processen betragter vi alle, der har en
interesse i Videbæks udvikling, som aktører i stedet for borgere, kommunen,
private virksomheder m.fl. På denne måde sættes alle fri af deres traditionelle
roller og ansvarsområder og får mulighed for at indgå i samskabelsen om Videbæks
udvikling. Vi motiverer aktørerne til at deltage i processen ved at tage udgangspunkt i, hvad de er stolte af samt deres ønsker for Videbæks udvikling. Processens
spilleregler meldes klart ud, og vi giver plads til at udvikle og realisere initiativer.
Ambassadørgruppe:
En mindre ambassadørgruppe udpeges og tildeles en særlig rolle. Gruppen går
forrest som positive ambassadører for helhedsplanen, og skal være med til at
prioritere mellem forskellige ideer og projekter samt at udbrede kendskabet og
ejerskabet til helhedsplanen. Ambassadørgruppen vil bestå af fire lokale byrådspolitikkere, formanden for Videbæk Borgerforening og 1 udvalgt Videbæk borger
med et stort netværk samt formanden for Landdisstriksrådet.
Nøgleaktører:
For at styrke den samskabende proces udpeges en række nøgleaktører, som
inviteres med ind i processen som aktive deltagere i forhold til kvalificering af
helhedsplanen. Nøgleaktørerne skal blandt andet bidrage ved at pege på, hvad de
er stolte af. Cirka 15-20 udvalgte Videbæk borgere og repræsentanter fra omegnen
udgør gruppen sammen med cirka 5 fagpersoner fra Ringkøbing-Skjern Kommune.
Styregruppe:
Der nedsættes en styregruppe, som skal godkende projektbeskrivelsen og den
endelige helhedsplan. Styregruppen består af formanden for Økonomiudvalget,
formanden for Teknik og Miljøudvalget, et medlem af direktionen samt planchefen.

Politiske udvalg:
Den endelige helhedsplan bliver sendt til godkendelse i de politiske udvalg samt
Byrådet.
Hvilken proces?
Der afholdes et formøde med ambassadørgruppen, hvor forslag til nøgleaktører
vil blive drøftet. Efterfølgende inviteres nøgleaktørerne til et formøde.
Alle by- & landaktører inviteres til en Kick-Off Workshop, hvor vi sammen vil
se på, hvad vi er stolte af og starte kortlægningen af igangværende projekter
og samarbejder i Videbæk og omegn. Til workshoppen åbnes op for en digital
Ide-Generator, hvor alle by-& landaktører kan komme med forslag til udvikling
af Videbæk by og omegn. Evt. inviteres en aktør fra en af nabokommunerne ind
til at perspektivere. Sideløbende med Kick-Off Workshoppen åbner en digital
Ide-Generator, hvor alle kan komme med input til helhedsplanen. I 10 uger vil
Ide-Generatoren være åben for input.
Efterfølgende etablerer kommunen et åbent værksted i Videbæk by. Det åbne
værksted giver mulighed for, at alle aktører kan kigge forbi og komme med ideer
til udviklingen af helhedsplanen. Et udkast til helhedsplanen bliver til undervejs i
det åbne værksted i dialogen med de fremmødte aktører.
Udkastet til helhedsplanen bliver trykprøvet og kvalitetssikret på en Workshop
med de udvalgte nøgleaktører. På Workshoppen vil nøgleaktørerne fra Videbæk
og omegn samt fagpersoner fra Ringkøbing-Skjern Kommune samskabe om
fokusering og kvalitetssikring af helhedsplanen. Derudover vil der være en intern
høring blandt fagpersoner i Ringkøbing-Skjern Kommune for at sikre helhedsplanens realiseringspotentiale.
Ambassadørgruppen vil løbende blive involveret til at foretage de nødvendige
prioriteringer i processen inden den endelige helhedsplan vedtages i Byrådet.
Som et led i den samskabende proces inviteres alle aktører til et ’Parat-til-Start’
møde, hvor den vedtagne helhedsplan præsenteres. Det primære formål vil
være organisering og etablering af projektgrupper samt at hjælpe projektgrupperne godt fra start i forhold til realisering af helhedsplanen.
Afslutningsvis udstilles helhedsplanen i byen. Formålet med udstillingen er at
formidle helhedsplanen bredt ud til alle i Videbæk og omegn. Helhedsplanen vil
også blive kommunikeret bredt ud via digitale kanaler.
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PRODUKTET
ANALYSE AF DE EKSISTERENDE FORHOLD + KORTLÆGNING AF IGANGVÆRENDE PROJEKTER

BY- & LAND-AKTØR INITIATIVER
FRØ
Ide som kræver både gødning og vanding for at
udvikle sig.
SPIRE
Er ved at tage form som projekt. Kræver løbende
omsorg for at udvile sig yderligere.
PLANTE
Projekt, der er ved at tage sin form organisatorisk,
socialt og fysisk. Er begyndt selv at kende sine
behov for hjælp.
TRÆ
Projekt, der er i fuld gang og navigerer hjemmevant
i den lokale og politiske kontekst. Kan fungere som
amme-træ for nye spirer.

HELHEDSPLAN
STRATEGISKE BY-TEMAER

VISION FOR VIDEBÆK + FYSISK HOVEDGREB + GEOGRAFISKE FOKUSOMRÅDER

Beskrivelse af
strategiske temaer
for fremtidige bydiskussioner.

HANDLINGSKATALOG
Initiativer,
der understøtter
hovedgreb

For eksempel:
- Natur
- Boliger
- Fritid
- Erhverv

Oplistning af
ikke prioriterede
initiativer,
der ikke
understøtter
hovedgrebet

Hovedgrebet anvendes som aktivt prioriteringsværktøj
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INPUT- &
HANDLINGSNIVEAU

ORGANISERING & ROLLEFORDELING

HVEM ER MED?

HVILKE ROLLE?

LANDAKTØRER
FRA VIDEBÆK
OMEGN

Alle i Videbæks omegn samt
nærtliggende landsbyer

Åbner op for nye relationer,
samarbejder og synergier mellem
Videbæk og omegnen

BYAKTØRER FRA
VIDEBÆK BY

Alle med en tilknytning til Videbæk

Byder ind med ideer til udvikling af
Videbæk og omegn

15-20 udvalgte Videbæk borgere
og repræsentanter fra omegnen
samt cirka 5 fagpersoner fra
Ringkøbing-Skjern Kommune

Sikrer lokal forankring ift. igangværende tiltag. Fagpersoner kvalitetssikrer og sikrer realiseringspotentialet

PLANLÆGNINGS- &
KOORDINERINGSNIVEAU

NØGLEAKTØRGRUPPE

EKSTERNE
RÅDGIVERE

PROJEKTLEDELSE OG
KOORDINERING

BESLUTNINGS- &
PRIORITERINGSNIVEAU

AMBASSADØRGRUPPE

STYREGRUPPE

POLITISKE
UDVALG

Konsulentbistand

Bidrager med faglig sparring og
kvalitetssikring

Projektleder samt
sparringspartner fra RKSK
Plan og vejanlæg

Sikrer fremdrift og
kommunikation mellem aktører

Fire lokale byrådspolitikkere, formand for Videbæk Borgerforening,
formand for Landdistriksrådet samt
en ekstra udvalgt Videbæk borger
Formand for Økonomiudvalget,
Formand for Teknik &
Miljøudvalget, et medlem af
direktionen samt planchefen
Teknik & Miljøudvalget,
Økonomiudvalget samt
Byrådet

Løbende prioritering og positive
ambassadører for helhedsplanen

Løbende godkendelse og sikring
af resourcer til projektet

Godkender helhedsplanen
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POLITISKE
UDVALG

PROJEKTLEDELSE OG
KOORDINERING

IDE- & KORTLÆGNINGSFASE
MEDIO AUGUST 2019 - MEDIO JANUAR 2020

IDE-GENERATOREN/ EN DIGITALE PLATFORM ER ÅBEN

BEARBEJDNINGSFASE MED KVALIFICERING & PRIORITERING
PRIMO JANUAR 2020 - ULTIMO APRIL 2020

ÅBENT VÆRKSTED I VIDEBÆK

uge 19/ 4.-10. maj
TILRETNING OG
FÆRDIGGØRELSE AF HELHEDSPLAN

uge 13/ 23. - 29. marts
BEARBEJDELSE AF OUT PUT FRA
WORKSHOP MED NØGLEAKTØRER

uge 25/ 15. - 21. juni

FORMIDLINGSFASE MED FOKUS PÅ REALISERING
ULTIMO APRIL 2020 - MEDIO JUNI 2020

PROJEKTGRUPPER FORTSÆTTER MED REALISERING

ÅBNING AF UDSTILLING OM HELHEDSPLAN VIDEBÆK
EKSEMPELVIS PÅ BIBLIOTEKET, VIDEBÆK SKOLE & SPORTSHAL M.M.

PROJEKTSGRUPPER ETABLERES OG HJÆLPES GODT FRA START

PARAT-TIL-START MØDE MED PRÆSENTATION AF DEN VEDTAGNE HELHEDSPLAN VIDEBÆK

uge 16+17+18
INTERN HØRING
M/ KVALIFICERING

uge 12/16. marts -22. marts
WORKSHOP
MED FOKUS PÅ
KVALIFICERING

FELTARBEJDE MED BASE I VIDEBÆK - ALLE AKTØRER INDBYDES TIL DIALOG
BEARBEJDELSE AF INPUT FRA IDE-GENERATOREN SAMT LØBENDE
UDARBEJDELSE AF UDKAST TIL FORSLAG I SAMSPIL MED BY- & LANDAKTØRER

uge 9+10+11/ 24. februar - 15. marts
BEARBEJDELSE AF OUTPUT
FRA DET ÅBNE VÆRKSTED

uge 25/ 15. -21. juni

uge 20/
11.-17. maj
GODKENDELSE

uge 14/
30. marts - 5. april
MØDE VEDR.
PRIORITERING

DELTAGER
AKTIVT

uge 5+6/ 27. januar - 9. februar

ALLE KAN BYDE IND OG KOMME MED IDEER TIL HELHEDSPLANEN

DE LOKALE NØGLEAKTØRER GØR OPMÆRKSOM PÅ IDE-GENERATOREN I DERES NETVÆRK

fra uge 40 frem til uge 50

KORTLÆGNING & IDENTIFICERING AF INITIATIVER OG POTENTIALER + ÅBNING AF DIGITAL PLATFORM

BYAKTØRER FRA
VIDEBÆK BY

uge 22 - 24/
25. maj - 14. juni
GODKENDELSE
I TMU, ØU
OG BYRÅDET

EKSTERNE
RÅDGIVERE
ÅBENT KICK-OFF WORKSHOP FOR ALLE

uge 39/23.-29. sept.
FORMØDE VEDR.
EJERSKAB

INPUT- &
HANDLINGSNIVEAU

LANDAKTØRER
FRA VIDEBÆK
OMEGN

GODKENDELSE

PLANLÆGNINGS- &
KOORDINERINGSNIVEAU

NØGLEAKTØRGRUPPE

uge 40/ 30. september -6. oktober

uge 37/ 9.-15. sept.
FORMØDE VEDR.
EJERSKAB

AMBASSADØRGRUPPE

uge 21/18.-24. maj

uge 26/ 25. juni
GODKENDELSE

STYREGRUPPE

uge 33+35/
13. + 27. august
IGANGSÆTNING
TMU & ØU

BESLUTNINGS- &
PRIORITERINGSNIVEAU
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MØDEOVERSIGT
FORMÅL MED MØDET

OUT-PUT FRA MØDET

1. MØDE M/ STYREGRUPPEN

Etablering af Styregruppen, gennemgang af projektbeskrivelsen
samt drøftelse af ambassadørgruppens sammensætning

Godkendelse af projektbeskrivelse

1. BEHANDLING I DE POLITISKE UDVALG

Politisk behandling

Godkendelse af projektbeskrivelse

uge 37
primo september

1. MØDE M/ AMBASSADØRGRUPPEN

Først og fremmest ejerskab samt drøftelse af nøgleaktører

Udvælgelse af nøgleaktørgruppe

uge 39
medio september

1. MØDE MED LOKALE NØGLEAKTØRGRUPPEN

Først og fremmest ejerskab samt drøftelse af om nogle
nøgleaktører mangler

Mobilisering af lokale nøgleaktører

uge 40
ultimo september

1. WORKSHOP M/NØGLEAKTØRGRUPPEN OG ALLE AKTØRER

Brainstorm over stoltheder og potentialer samt en kortlægning af
igangværende projekter og initiativer

Oversigt over igangværende projekter

2. MØDE M/ AMBASSADØRGRUPPEN -DEL AF DET ÅBNE VÆRKSTED

En direkte involvering af ambassadørerne i dialogen med
alle by- & landaktørerne

Større ejerskab og bedre kendskab til projektet

uge 12
primo marst 2020

2. WORKSHOP M/ NØGLEAKTØRGRUPPEN

En åben dialog om projektet på tværs af interessegrupper

Kvalificering og sikring af realiseringspotentialet

uge 14
medio marst 2020

3. MØDE M/ AMBASSADØRGRUPPEN

En gennemgang af ideer og initiativer samt en belysning af
hvordan hovedgrebet for helhedsplanen kan se ud

En prioritering af initiativer og ideer samt
udvælgelse af geografiske fokusområder

INTERN HØRING BLANDT FAGPERSONER I RKSK

Kvalificering og sikring af realiseringspotentialet

Godkendelse af projektet hos Ekstern Udvikling
samt Land, By & Kultur’s faggrupper

4. MØDE M/ AMBASSADØRGRUPPEN

Præsentation af den endelige helhedsplan for Videbæk

Godkendelse af helhedsplanen for Videbæk

2. MØDE M/ STYREGRUPPEN

Præsentation af den endelige helhedsplan for Videbæk

Godkendelse af helhedsplanen for Videbæk

2. BEHANDLING I DE POLITISKE UDVALG

Politisk behandling af den endelige helhedsplan for Videbæk

Vedtagelse af helhedsplan for Videbæk

‘PARAT-TIL-START’ MØDE M/ ALLE AKTØRER

Præsentation af den endelige helhedsplan for Videbæk

Projektgrupper etbleres og arbejder videre mod
realisering

uge 26
den 25/6
uge 33 - 35
den 13/8 + 27/8

uge 5 + 6
efteråret 2019

uge 16 + 17 + 18
marts 2020
uge 20
medio april
uge 21
april 2020
uge 22 -24
maj/ juni 2020
uge 25
juni 2020
det videre forløb

PROJEKTGRUPPER FORTSÆTTER MOD REALISERING
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