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Sagsfremstilling
Projektgruppen RKSKøst ansøgte den 10. juni 2014 ØEU om bevilling til et markedsførings-
projekt af den østlige del af kommunen.

Økonomi- og Erhvervsudvalget besluttede at stille sagen i bero, men var villig til at genop-
tage sagen til fornyet behandling, hvis der – ud over midlerne fra Videbæk Handelsforening 
- kunne rejses lokale midler til at supplere den kommunale medfinansiering. 

Projektgruppen har siden udarbejdet en fortegnelse over igangværende og afsluttede pro-
jekter i området, som i høj grad indeholder lokale midler.

Efter aftale med administrationen ansøger projektgruppen derfor på ny ØEU om økonomisk 
bevilling.

De ansøgte midler skal bruges til at udarbejde et markedsføringsmateriale for området re-
præsenteret ved de fem byer Spjald, Videbæk, Vorgod-Barde, Fjelstervang og Troldhede 
som en samlet enhed med hver sit præg. Materialet bliver primært digitalt og målrettes sy-
gehussektoren og mejerisektoren.

Lovgrundlag og juridisk vurdering
Ingen bemærkninger

Økonomi
Kommunen:
Der er behov for et kommunalt tilskud til projektet for at sikre en rimelig økonomi til mar-
kedsføringsindsatsen. Administrationen foreslår et tilskud på 150.000 kr. årligt i tre år fra 
kommunens nye vækstpulje, dvs. i alt 450.000 kr. 

Samtidig foreslår administrationen, at der afsættes 50.000 kr. pr. år i tre år fra jordforsy-
ningskontoen, dvs. i alt 150.000 kr. til markedsføring af kommunale grunde i den østlige del 
af kommunen. Den udgift kan evt. pålignes grundene i området, så der sikres udgiftsneu-
tralitet. 

Lokalt:
I vedlagte ansøgning fra Videbæk Erhvervsforum er oplistet en lang række igangværende 
og afsluttede projekter, der i høj grad indeholder lokal økonomi.

Handelsforeningen i Videbæk modtager 100.000 kr. fra kommunen om året, hvoraf 50.000 
kr. skal anvendes på projektet årligt. 

Effektvurdering
Det er svært at vurdere effekten af en markedsføringsindsats, Der er dog brug for en sats-
ning, hvis man vil synliggøre mulighederne for bosætning i den del af kommunen, der ligger 
tættest på Herning-området. 

Indstilling
Administrationen indstiller, at udvalget drøfter ansøgningen.
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Bilag
- Ansøgning fra Videbæk Erhvervsforum med liste over igangværende og afsluttede 

projekter
- Foreløbig projektbeskrivelse
- Forankring

Beslutning
Et flertal på 4 medlemmer af Økonomi- og Erhvervsudvalget anbefaler, at der gives tilsagn 
om at støtte projektet med 400.000 kr. under forudsætning af, at Projektgruppen RKSKøst  
fremsender finansiering på de resterende 200.000 kr. 
Iver Enevoldsen, Kristian Andersen og Søren Elbæk anbefaler administrationens indstilling 
godkendt med den tilføjelse, at der efter et år sker tilbagemelding til Økonomi- og Er-
hvervsudvalget om de gennemførte aktiviteter samt effekten heraf.


