Nye tiltag/aktivitetsændringer
med kompenserende finansieringsforslag og effektvurderinger

Skema 1

BUDGETPERIODEN 2018 - 2021
Udvalg
Fjordlisten

Afdeling/område

Initialer
JHR

Projektnavn: Byfora for centerbyer.
Politikområde:
Politisk mål:

Udfærdiget dato
01-04-2017

Prioritering

Funktion:

1. Projektbeskrivelse:
Vi har i kommunen et landdistriktsråd, der har fokus på landsbyer og landdistrikterne. Det er en rigtig
god ting, da ca. halvdelen af vores borgere bor her.
Den anden halvdel bor i vores 5 centerbyer.
Det foreslå derfor der oprettes et byforum for hver centerby – se vedlagt bilag – Byforum.
Her er ide og organisation nærmere beskrevet.
Kunne måske etableres med udgangspunkt i de eksisterende udviklingsfora, der eksisterer i nogle af de
5 centerbyer.

2. Beskrivelse af den effekt der forventes opnået af budgetforøgelsen (uddybende og dokumenteret
beskrivelse):
Formålet med Byfora
at fremme dialog og samarbejde mellem bymidternes parter
at udvikle og gennemføre konkrete projekter, der styrker bymidterne
at skabe samfinansiering mellem de private og offentlige parter
at styrke kommunens konkurrenceevne
at styrke sammenhængskraften i kommunen
Der afsættes 200.000 kr pr byforum fra vækstpuljen til projekter pr år – gerne mere.

3. Opfølgningsplan på tiltaget:
Foraene er etableret og fungerer
4. Kompenserende finansieringsforslag (inden for fagudvalget):
5. Viden & Strategi’s bemærkninger til forslaget:

FORSLAGETS ØKONOMISKE KONSEKVENSER
(1.000 kr. ekskl. moms)
Tekst
2018
byfora
1.000

2019
1.000

2020
1.000

Efterfølgende år
2021
1.000
1.000
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Nye tiltag/aktivitetsændringer

Bilag til Byfora-skema:
En styrkelse af Ringkøbing, Skjern, Videbæk, Tarm og Hvide-Sande bymidter
Byrådet nedsætter et Byforum i Ringkøbing, Skjern, Videbæk, Tarm og Hvide-Sande for at igangsætte
initiativer og gøre de 5 bymidter mere attraktive. Der er tale om et helt særligt samarbejde mellem private
og offentlige parter.

Formålet med Bymidtesamarbejdet
at fremme dialog og samarbejde mellem bymidternes parter
at udvikle og gennemføre konkrete projekter, der styrker bymidterne
at skabe samfinansiering mellem de private og offentlige parter
at styrke kommunens konkurrenceevne
at styrke sammenhængskraften i kommunen

5 Byfora er krumtappen
De 5 Byfora har deltagere fra erhvervslivet, borgere, organisationer samt repræsentanter fra politiske
udvalg og administrationen. Hvert Byfora mødes 2 gange hvert år og diskuterer udviklingen, udarbejde
handleplaner og igangsætte initiativer i bymidterne. Det er stadig Byrådet, der beslutter, men de 5 Byfora
indstiller projekter.

Fælles Forum
De 5 Byfora mødes et par gange om året i et Fælles Forum. Her udveksles erfaringer og fælles initiativer
drøftes. Dette vil være med til at styrke sammenhængskraften i kommunen.

Sammensætningen af Byfora
Byrådet godkender sammensætningen i de 5 Byfora med deltagere fra erhvervslivet, borgere,
organisationer samt repræsentanter fra politiske udvalg og administrationen. Medlemmerne i de 5 Byfora
er således personligt udpeget. Sammensætningen i de 5 Byfora godkendes af Byrådet i starten af hver
byrådsperiode. I forbindelse med, at et medlem udtræder, og der er ønske om at indsætte et nyt medlem,
eller der er forslag om at udvide et Byforum med en ny person, skal dette godkendes i formandsskabet
efter indstilling fra forvaltningen Land, By og Kultur.

Privat medfinansiering af projekter
Som et vigtigt element arbejdes med privat medfinansiering af de konkrete projekter. Ved at supplere med
midler fra private bygningsejere, fonde mv. er det muligt at gennemføre projekter hurtigere og med et
forbedret indhold.

Formandskabet.
Formandskabet består af formændene fra de 5 Byfora og formanden fra bymidtesamarbejdets styregruppe.

Styregruppen.
Styregruppen kunne bestå af Borgmester, Kommunaldirektør og direktion, de 5 byrums formænd, formænd
for TMU og KFU, fagchef for Land, By og Kultur og et par relevante medarbejdere fra Land, By og Kultur.

Sekretariat.
Sekretariatet er hos Land, By og Kultur.

