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Indledning 

Ti Helhedsplaner  

Ti helhedsplaner er udarbejdet med stor motivation og indlevelse i de 10 lokalråd. 

Dermed er en proces, som startede i 2013-2014 beskrevet og formuleret til konkrete 

visioner og planer for fremtiden.  

Et meget stort antal frivillige timer er lagt i planer og projekter lokalt, og ejerskabet til 

helhedsplanerne er stort. Mange sten har været vendt, og alle gode idéer er samlet i 

planerne for fremtiden, som bør give alle i Ringsted Kommune tryghed i forhold til en 

ønsket og spændende fremtid.  

Helhedsplanerne har gennem de seneste mange måneder været behandlet på alle 

niveauer. Dette gælder velbesøgte borgermøder og ved kommunikation med og 

involvering af den enkelte borger. Samt på mange inspirerende møder med Ringsted 

Kommunes administration og de politiske udvalg.  

Beskrivende tekster til kommuneplanen om landdistriktspolitikken er udarbejdet i et 

fællesskab mellem de 10 lokalråd, Landsbyforum og Ringsted Kommune. Det samme 

gælder landdistriktspolitikken, der er lige på trapperne.  

De 10 helhedsplaner er udarbejdet i forlængelse af dette, så de hænger direkte sammen 

med den besluttede kommunale politik på området. Det har den umiddelbare positive 

konsekvens, at mange visioner og projekter i helhedsplanerne rummer udvikling, som 

allerede er budgetteret og besluttet i Ringsted Kommune. Andre udviklingsforslag 

understøtter den kommunale planlagte udvikling af lokalsamfundene. En positiv synergi, 

som vil sikre en realisering med bred opbakning lokalt.  

Den overordnede vision  

Visionen i lokalrådene er at skabe det hele liv på landet.  

 Kvalitet i det, der findes lokalt og tilgængelighed til nabo-lokalsamfund, og 

selvfølgelig til Ringsted by.  

 

 Smukke, harmoniske og brugbare landsbyer og landområder. 

  

 Ordentlige, attraktive og brugbare samlingssteder, hvor borgere kan mødes om 

forskellige interesser.  

 

 Multifunktionelle lokaler og faciliteter.  

 

 En aktiv indsats for bosætning i ledige eksisterende boliger. Nybyggeri på de 

mange udstykninger i landsbyerne er en forudsætning for opretholdelse og 

styrkelse af de service tilbud, nuværende og fremtidige borgere forventer. 

Herunder er bevarelse af skole- og pasningsordninger samt dagligvarebutikker, et 

væsentligt element. 
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 Transport og infrastruktur er et fælles emne med væsentlig betydning for 

udviklingen. Herunder trafiksikkerhed og mere sikre skoleveje for børn og unge. 

 

 IT og mobildækning er også en naturlig del af hverdagen for de fleste og derfor en 

forudsætning for et velfungerende lokalsamfund, og ikke mindst for 

erhvervsaktive familier. En fælles kommunal og privat opgave skal løftes for at 

sikre disse emner.  

 

 Et gennemgående og tungtvejende tema i planerne er etablering af stisystemer til 

oplevelse, motion, adgang til naturen og brug af de værdifulde naturherligheder f. 

eks. i skove, på enge og søer. En naturpark og rekreative områder for de lokale 

og turister, bør tænkes ind i landdistrikts-udvikling på alle niveauer.  

 

Tilsammen kan helhedsplanerne danne basis for en "motorvej" af spændende udvikling. 

Der gives mulighed for den umiddelbare oplevelse af, at der sker noget lokalt på kort 

sigt. Tillige er helhedsplanerne et unikt grundlag for en målrettet og langsigtet udvikling 

af lokalområderne i Ringsted Kommune som helhed.  

På de kommende sider, findes rammerne for, hvorledes Helhedsplanpuljen uddeles i 

forhold til realisering af helhedsplanerne.  

Bestyrelsen kan løbende tilpasse disse retningslinjer efter behov.  
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Byrådets overordnede principper 

1. Midlerne skal anvendes til at opfylde Ringsted Kommunes vision og 

landdistriktspolitik herunder til opfyldelse af målsætningerne med 

helhedsplanerne. 

  

2. Midlerne skal komme alle kommunens 10 lokalområder til gode. Minimum 5 % af 

puljemidlerne uddeles derfor til hvert af lokalområderne over en periode på 4 år. 

  

3. Bevillinger der overstiger kr. 100.000 skal godkendes af Økonomiudvalget. 

  

4. Projekter der pålægger Ringsted Kommune driftsudgifter, skal godkendes af 

Byrådet i forbindelse med budgetvedtagelsen. 

  

5. Puljen skal primært betragtes som en del af en projektfinansiering hvorfor 

projekter, der fremviser en medfinansiering vil blive foretrukket. Der kan 

medregnes værdien af frivillige timer i projektets medfinansiering til kr. 100 pr. 

time. 

  

6. Hvor det lokale projekt og planlagte kommunale anlæg- og driftsprojekter spiller 

sammen, skal indsats og økonomi koordineres, uden at Lokaludviklingens midler 

påvirkes negativt. 

  

7. Puljen uddeles tre gange årligt i hvert kalenderår. I 2015 er der ansøgningsfrister 

i april, august og november måned. I 2016 er der ansøgningsfrister i januar, maj 

og oktober. I årets første runde må maksimalt uddeles 50 % af årets pulje og 

efter årets anden uddeling, må maximalt 80 % af årets pulje være fordelt. 

Overførsel af midler følger den normale procedure for overførsel af anlægsmidler. 

 

Inden udgangen af 2016 skal retningslinjerne evalueres af Landsbyforum og Byråd. 

Ringsted Kommune kan stille sekretariatsbistand til rådighed for arbejdet med at 

udmønte puljen i relation til anlægsprojekter. Honorering for sekretariatsbistanden 

håndteres som ved andre kommunale anlægsprojekter. Såfremt landsbyforrum ikke 

vælger af benytte sig af bistand fra Ringsted Kommune aftales det nærmere med 

administrationen hvordan formelle krav til dokumentation mv. håndteres. 

Vedtaget af Økonomiudvalget den 2. marts 2015 og af Byrådet i Ringsted Kommune den 

9. marts 2015. 
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Helhedsplanpuljen 

Formål 

Udgangspunktet for helhedsplanpuljen er, at Ringsted Kommune har budgetteret med 

midler til udvikling i landsområder de kommende fire år. Disse midler skal fordeles 

mellem de 10 lokalområders helhedsplaner og projekter heri.  

Formålet med Helhedsplanpuljen er:  

 

 at skabe en vedvarende og kontinuerlig udvikling i alle 10 landområder, som i dag 

udgør Ringsted Kommunes landdistrikter. 

 

 at denne udvikling sker med udgangspunkt i lokalrådenes ønsker samt egen 

prioritering i de udarbejdede helhedsplaner. 

 

Bestyrelsen 

Landsbyforums bestyrelse uddeler midlerne i puljen. Bestyrelsen er sammensat af 10 

medlemmer, et fra hvert lokalråd i kommunens 10 landområder. 

 

Sekretariat 

For at understøtte Landsbyforum og lokalrådenes arbejde med puljen og projekter 

etableres et sekretariat. I første omgang en beslutning, der gælder for 2015. For 2016 er 

truffet kommunal afgørelse om en fortsættelse af en sekretariatsfunktion. Herefter 

evalueres behov og muligheder i et samarbejde mellem Landsbyforum, Ringsted 

Kommune og lokalrådene. 

Sekretariatet i 2015 placeres uden for Ringsted Kommune, Landsbyforum og lokalrådene 

for at sikre en prioriteret og uvildig opstart. Ekstern udbyder vælges. Sekretariatet 

finansieres igennem overførte midler fra helhedsplanprojektet 2014. Volumen forventes i 

2015 at være maksimalt kr. 100.000 til løsning af nedenstående opgaver. Beløbet er plus 

moms, men denne afløftes af Ringsted Kommune. Sekretariatet i 2016 placeres ligeledes 

uden for Ringsted Kommune. Volumen i 2016 er fastsat til kr. 87.750 plus moms, 

baseret på erfaringen fra 2015. 

Sekretariatet kan rumme følgende opgaver og servicering i forhold til Landsbyforum og 

lokalrådene. Den endelige udformning udarbejdes sammen med bestyrelsen. 

 Kommunikation og vejledning via e-mail og telefon. 

 Modtagelse, arkivering og korrespondance i forhold til alle projektansøgninger. 

 Kontrol af ansøgninger og vejledning af projektets kontaktperson i forhold til 

mangler og mulige forbedringer inden behandling. 

 Kommunikation med kontaktpersonerne gennem processen. 

 Sparring og kontrol i forhold til økonomi, projektregnskaber og bilag. 

 Vejledning til ansøgning og fundraising i forhold til medfinansiering. 
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 Indstilling og klargøring af materiale i forhold til de tre bestyrelsesmøder hvor 

projekterne behandles. 

 Udarbejdelse/vedligeholdelse af statusoversigter over midler. 

 Et tæt samarbejde med Ringsted Kommunes administration på alle aktiviteter. 

Hvem kan ansøge 

Lokalrådene i de 10 landområder i Ringsted kommune kan ansøge om midler fra 

Helhedsplanpuljen. Der kan til et projekt være tilknyttet en projektholder. 

Fordeling - økonomi 

Puljen uddeles tre gange årligt i hvert kalenderår. I 2015 er der ansøgningsfrister i april, 

august og november måned. Fra 2016 er der ansøgningsfrister i januar, maj og oktober. 

Se mere under afsnittet Ansøgningsfrist på side 11. 

Støtten skal komme alle lokalområderne til gode. Med udgangspunkt i de godkendte 

lokale helhedsplaner fordeles midlerne til udvikling og gennemførelse af projekter, der er 

indeholdt i disse planer.  

Midlerne fordeles mellem lokalrådene ud fra nedenstående rammer og retningslinjer i 

puljen. Der vil således ikke nødvendigvis være en ligelig fordeling. Dog uddeles minimum 

5 % af puljemidlerne til hvert af lokalområderne over en periode på 4 år, såfremt disse 

anvendes til projekter, der fremgår af helhedsplanen for lokalområdet. Det påhviler 

bestyrelsen rettidigt inden udløbet af den 4-årige periode at sikre tilstedeværelse af 

tilstrækkelige midler til overholdelse af denne regel. 

Midlerne tildeles i forlængelse af helhedsplanen, hvorfor projektet skal understøtte en 

målrettet indsats i den godkendte helhedsplan. Projekter, der oplagt kan søges gennem 

andre kommunale puljer, anbefales dette. 

Projekter, der efterfølgende pålægger kommunale driftsudgifter, skal godkendes af 

Ringsted Kommune. Se Byrådets principper for uddeling af midler – side 4 pkt. 4. 

Budget og økonomi i Helhedsplanpuljen 

Midler uddeles løbende i forbindelse med de tre frister gennem kalenderåret. 

Landsbyforums sekretariat vil efter hver uddeling ajourføre et skema, således at alle 

lokalsamfund sammen med bestyrelsen og Ringsted Kommune til stadighed har overblik.  

Skemaet vil være at finde på Landsbyforums hjemmeside på linket www.landsbyforum-

ringsted.dk/helhedsplanpulje  

Projektliste og tildeling pr. lokalråd 

Sekretariatet vil ligeledes efter hver uddeling ajourføre skemaer, der viser de godkendte 

projekter, fordelingen pr. lokalråd samt samlet status for helhedsplanpuljen. 

Skemaerne vil ligeledes være at finde på Landsbyforums hjemmeside på linket 

www.landsbyforum-ringsted.dk/helhedsplanpulje  

http://www.landsbyforum-ringsted.dk/helhedsplanpulje
http://www.landsbyforum-ringsted.dk/helhedsplanpulje
http://www.landsbyforum-ringsted.dk/helhedsplanpulje
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Vurdering af indsats og prioritering 

Hvilke indsatser vægtes 

Nedenstående væsentlige generelle betragtninger og holdninger vægter højt ved 

fordelingen af midler i tilknytning til helhedsplanprojektet:  

 Udgangspunktet er et lokalt projekt, eller projekt på tværs af lokalsamfund, der, 

såfremt det er muligt, også har en egen- eller medfinansiering. Se side 4 pkt. 5. 

  

 Strategiske projekter, der forbereder og eller støtter udvikling af lokalsamfundet, 

herunder udarbejdelse af idéoplæg og projektering, tilbudsindhentning, 

myndighedsgodkendelse samt forberedende arbejde til udvikling af lokalplaner.  

 

 Projekter, hvor flere lokalområder samarbejder, med det formål at skabe styrket 

kvalitet gennem fællesskab på tværs af sogne og kommuner. 

 

 Projekter, der bygger på principper om sundhed, bæredygtighed, klimatilpasning, 

energibesparelse og miljørigtighed. 

 

Projektprioritering 

Med udgangspunkt i formålet og ovenstående vægtede indsats vurderes de enkelte 

projekter i forhold til nedenstående. 

 Projekter, der gennem lokal udvikling skaber og synliggør en større livskvalitet og 

en styrket kvalitet i hverdagen for borgere, for fællesskabet og for foreningslivet. 

 

 Projekter, der fremmer bosætning i lokalområdet, ved at understøtte forenings- 

og kulturrelaterede aktiviteter. 

 

 Udvikling og etablering af naturtilgængelighed og rekreative områder for 

lokalbefolkningen, besøgende og turister. 

 

 Styrkelse af de trafikale og digitale infrastrukturer. Dette ved at samarbejde med 

og understøtte den nationale og kommunale indsats eller gennem egne lokale 

initiativer. 

 

 Fastholdelse og styrkelse af skole- og pasningsfaciliteter samt andre 

servicefaciliteter.  

 

 Projekter med mulighed for at fremme sundhed, motion og friluftsliv. 

 

 Byfornyelse og tilpasning til fremtidige behov for boliger i lokalsamfundet. 

Herunder udvikling af nye boformer og fællesskaber. 

 

 Erhvervstiltag og udvikling af nye muligheder for etablering af erhverv og handel i 

lokalsamfundet. Herunder fastholdelse og udbygning af det nuværende 

erhvervsliv. 
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Finansiering og afrapportering 

Medfinansiering 

De ansøgte midler i Helhedsplanpuljen, skal primært betragtes som en del af 

projektfinansieringen. Projekter der fremviser en medfinansiering vil blive prioriteret, så 

ansøgeren skal så vidt muligt redegøre for medfinansiering. Se side 4 pkt. 5.     

Dette kan ske gennem egen- og medfinansiering genereret af lokalområderne, ansøgning 

til andre puljer og fonde eller anden dokumenteret finansiering.  

Hvis fuld finansiering ikke er endeligt aftalt og dokumenteret, kan Landsbyforum give et 

betinget tilsagn på f.eks. et år, så tilsagnet kan være løftestang i forhold til fonde og 

anden medfinansiering. Der sker først udbetaling, når fuld finansiering er på plads. 

Endelig medregnes timer i projektets medfinansiering til kr. 100 pr. time. Beløbet 

realiseres ikke og udbetales ikke til den frivillige. I budgettet kan under medfinansiering 

medtages det antal frivillige timer, der forventes anvendt gennem projektets faser. 

Eksempelvis: 200 timer x kr. 100 = kr. 20.000 

Frivillige timer, som medfinansiering, skal efterfølgende dokumenteres på dertil 

udarbejdet timeskema. Dette skal dateres og underskrives af den frivillige og af 

projektejer. Frivillige timer skal ligge inden for start- og afslutningsdato i ansøgningen. 

Kommunale anlægs- og driftsprojekter 

Projektmidlerne fra helhedsplanprojektet skal ikke finansiere kommunale fysiske anlægs- 

og driftsprojekter, som kommunen i forvejen afsætter midler til.  

Hvor det lokale projekt og planlagte kommunale anlæg- og driftsprojekter spiller 

sammen, skal indsats og økonomi koordineres, uden at Lokaludviklingens midler påvirkes 

negativt. Se side 4 pkt. 6. 

Bevillingsperiode 

Der skal i alle ansøgninger være en entydig startdato og en entydig slutdato for projektet 

– kun mellem disse to datoer kan der udbetales projektmidler. 

Projektet er ved tildeling godkendt til at løbe over den periode, som meddelt i projekt 

ansøgningen, under startdato og afslutningsdato.  

Skulle der være afvigelser fra dette, fremsender projektets kontaktperson en e-mail til 

sekretariatet, med begrundet anmodning om, at denne periode forandres. Ændringer af 

bevillingsperioden skal godkendes af bestyrelsen i Landsbyforum i forbindelse med 

førstkommende bestyrelsesmøde. 

Ved den godkendte periodes afslutning afleveres evalueringsskema, projektregnskab 

med timesedler og bilag senest 14 dage herefter til sekretariatet.  
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Retningslinjer for projektregnskab og bilag 

Projektregnskabet skal redegøre for alle tildelte midler gennem bilag og holdes op i mod 

det godkendte budget. 

Projektregnskabet skal indeholde hele projektets økonomi, med- og egenfinansiering, 

tildeling fra puljen samt frivillige timer m.m. Endvidere skal projektregnskabet ledsages 

af udfyldt evalueringsskema. 

Såfremt retningslinjerne for regnskab ikke overholdes, kan Landsbyforum og Ringsted 

Kommune kræve hel eller delvis annullering/tilbagebetaling af det tildelte/udbetalte beløb 

fra Helhedsplanpuljen. Overskridelse af fristen for indsendelse af projektregnskab med 

bilag og evaluering kan medføre udelukkelse af nye bevillinger til nye projekter.  

Tilsyn i projektperioden påhviler det enkelte lokalråd. Der forventes løbende tilsyn med 

forvaltning af midler og målopfyldelse i projektet.  

Budgetoverskridelse kan ikke finde sted uden supplerende og godkendt ansøgning. 

Budgetoverskridelse hæfter lokalrådet for, såfremt der ikke foreligger en godkendt 

ansøgning i forhold til ændring af budget og tildeling. 

Denne vejledning og retningslinjer for projekter, regnskab og brug af midler kan løbende 

tilpasses af bestyrelsen for Landsbyforum i samråd med Ringsted Kommune. Ved opstart 

af Helhedsplanpuljen findes der ingen aftaler i forhold til terminer for tilpasning. 
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Ansøgningen 

Det udarbejdede ansøgningsskema skal benyttes ved ansøgning, og alle felter skal 

udfyldes med relevant og fyldestgørende viden for vurdering af projektet. I forhold til 

større projekter vil der være behov for, at bilag og projektbeskrivelse vedhæftes.  

Ansøgningen udfyldes præcist under hensyntagen til, at skemaet er bestyrelsens redskab 

til godkendelse. Bilag, der vedlægges, understøtter således det i ansøgningen meddelte 

korte ”resume”.  

Projektbudget og finansiering 

Det er af afgørende betydning for effektiv vurdering af ansøgningen, at felterne 

Projektbudget og Finansiering udfyldes korrekt og retvisende for projektets økonomi. Fejl 

i disse oplysninger kan medføre afslag på en ansøgning med deraf følgende forsinkelse 

med eventuel udarbejdelse af korrigeret ansøgning. 

Lovgivningen 

Ansøgere skal på normal vis sikre at projekter lever op til lovgivningen, herunder 

landzonetilladelser, skovbeskyttelseslinjer, sø- og åbeskyttelseslinjer, naturbeskyttede §3 

områder, byggetilladelser mv. Disse tilladelser skal inden ansøgning indsendes være 

færdigbehandlet og dokumenteret i kommunen og evt. høringsperioder skal være 

overholdt. Dokumentation for givne tilladelser skal indsendes sammen med ansøgningen. 

Den kommunale administration skal bruge minimum 14 dage til screening af et projekt. 

Ved evt. dispensationer, lokalplaner osv. beregnes normal behandlingstid i admini-

strationen. Evt. tvivlsspørgsmål herom kan afhjælpes i kommunens administration. 

Start og slutdato 

Disse to felter skal udfyldes med entydige datoer. Formuleringer som f.eks. december 

måned, slutningen af december, når tilsagn foreligger eller uge 43 anderkendes ikke, og 

en ansøgning vil blive forsinket som følge heraf. 

Driftsomkostninger 

Alle helhedsplanprojekter der indeholder kommunale driftsomkostninger skal forinden 

indsendt ansøgning være godkendt i Økonomiudvalget. 

Ingen kommunale driftsomkostninger kan godkendes uden behandling i 

Økonomiudvalget. Eventuelle egne driftsomkostninger skal i ansøgninger være klart 

adskilt fra anlægsomkostninger.  

Der gives ikke tilskud til drift uden om Økonomiudvalget. 
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Ansøgninger skal kunne henføres til Helhedsplanen 

Enhver ansøgning skal have en klar henvisning til den gældende lokale helhedsplan og 

indeholde en fyldestgørende sammenhæng. Dette med tekst og sidehenvisning til 

helhedsplanen.  

Ansøgningsfrist 

Der er ansøgningsfrist tre gange inden for hvert kalenderår, startende med april måned 

2015. Ansøgninger, der i 2015 er modtaget senest den 1. april, 1. august og 1. 

november og fra 2016 senest den 15. januar, 15. maj og 15. oktober, behandles på 

førstkommende bestyrelsesmøde i Landsbyforum. Snarest herefter informeres projektets 

kontaktperson og lokalrådet med e-mail om den trufne beslutning. Disse 

ansøgningsfrister kan tilpasses af bestyrelsen for Landsbyforum. Se også afsnittet 

Modtagelse, vurdering og behandling på side 12. 

Hvor skal ansøgningen sendes til? 

Ansøgningen og alle tilhørende bilag fremsendes elektronisk til: 

helhedsplanpuljen@landsbyforum-ringsted.dk  

Denne mail adresse videresender automatisk til Landsbyforums sekretariatet. Ansøg-

ninger modtages kun elektronisk via e-mail. 

Sekretariatet kontrollerer ansøgningen for fejl og mangler. Herefter bekræftes 

modtagelsen på e-mail med information om forventet termin for beslutning og 

tilbagemelding. Eller der gøres opmærksom på at ansøgningen i den fremsendte form 

ikke er tilstrækkelig jævnfør nærværende retningslinjer. 

Evaluering 

Når projektet er afsluttet eller på anden måde skal afvikles, udfyldes 

evalueringsskemaet. Bilag vedlægges efter behov. 

Evalueringen og bilag fremsendes elektronisk til: 

helhedsplanpuljen@landsbyforum-ringsted.dk  

Denne mail adresse videresender automatisk til sekretariatet. Modtagelsen bekræftes på 

e-mail. 

Ansøgningsskema, evalueringsskema og timeskema 

Det til enhver tid gældende ansøgningsskema, evalueringsskema og timeskema kan ses 

og hentes på Landsbyforums hjemmeside. Både i dynamisk, interaktivt Word format og i 

et fast PDF format. Adressen er www.landsbyforum-ringsted.dk/helhedsplanpulje  
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Modtagelse, vurdering og behandling af 

ansøgninger  

Landsbyforums bestyrelse vurderer og behandler ansøgninger til Helhedsplanpuljen. 

Proceduren for dette er som følger: 

Modtagelse, vurdering og behandling 

Inden ansøgninger kan modtages hos Landsbyforum, skal der være foretaget en 

projektscreening i Ringsted Kommunes Teknik- og Miljøcenter. Det er her igennem 

projektansøgernes og projektholdernes ansvar forud for indsendelse af ansøgning til 

Landsbyforum at sikre og dokumentere, at projekterne i ansøgningerne lever op til 

gældende lovgivning, samt at lokalområdets beboere orienteres om projekterne inden 

opstart. Den opnåede dokumentation skal indgå i ansøgningerne. Kommunen beregner 

som minimum 14 dage til gennemførelse af en screening. Se også appendiks side 18. 

Inden ansøgningsfristen har ansøgere mulighed for få hjælp, råd og sparring hos 

Landsbyforums sekretariatet. Brug mail adressen helhedsplanpuljen@landsbyforum-

ringsted.dk til formålet. Aftal efterfølgende gerne evt. telefonisk rådgivning. 

Nedenstående forløb strækker sig over ca. 4 uger fra ansøgningsfrist til svar på 

ansøgning foreligger. Ansøgningsfrister fra 2016 er 15. januar, 15. maj og 15. oktober, 

uanset om datoen falder på en hverdag, lørdag eller søndag/helligdag. 

 15. i ansøgningsmåneden. Efter udløb af ansøgningsfristen samles alle 

ansøgninger af sekretariatet. 

 16.-23. Kvalificeringsperioden. Sekretariatet bekræfter modtagelsen med e-

mail til ansøgere og lokalrådsformænd. For bl.a. at sikre at projekterne i 

ansøgningerne lever op til gældende regler og lovgivning forsøger sekretariatet i 

samarbejde med ansøgerne og kommunens administration at korrigere eventuelle 

problematikker i ansøgningerne. Eventuelle ændringer dokumenteres i bilag til 

ansøgningerne. Ligeledes beskrives projekterne faktuelt i relation til indsats og 

prioritering i Retningslinjerne, til indholdet i Helhedsplanerne og til 

sammenhængen mellem budget, finansieringsmodel og ansøgers egen indsats.  

 24. – nærmeste søndag. Intern høringsperiode. Alle bestyrelsesmedlemmer 

vurderer hver især projektansøgningerne i forhold til Retningslinjerne og 

Helhedsplanerne, ud fra sekretariatets beskrivelser, ud fra oplysninger om budget 

og finansiering samt eventuelle andre relevante forhold. 

 Efterfølgende mandag - søndag. Beslutningsperioden. Der afholdes 

bestyrelsesmøde med begrundede beslutninger om tilsagn - og i hvilken grad - 

eller afslag. Beslutningerne føres inden ugens udgang præcist til referat og indgår 

i de efterfølgende svar- og bevillingsbreve til ansøgerne. 

 Efterfølgende mandag - torsdag. Svarperioden. Svar- og bevillingsbreve 

udsendes til projekternes kontaktpersoner og til ansøgende lokalråd. Der gives 

begrundede svar med beslutningerne fra bestyrelsesmødet i form af 

anmærkningsfri bevilling, betinget bevilling eller afslag.  

mailto:helhedsplanpuljen@landsbyforum-ringsted.dk
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 Videre forløb. Udsendte betingede tilsagn behandles efterfølgende individuelt i 

takt med modtagelsen af betingelsernes opfyldelse. Når betingelserne i en 

ansøgning er opfyldt, udsendes tilhørende nyt bevillingsbrev.  

Sekretariatet er ansvarlig for at alle frister overholdes og at materiale formidles rettidigt. 

Alle svar- og bevillingsbreve sendes også til kommunens Teknik- og Miljø administration 

til brug for den tilhørende kommunale administration af ansøgninger og udbetalinger. 

Tilsagn på over kr. 100.000 indstilles, så snart de er anmærkningsfrie, til godkendelse på 

førstkommende møde i kommunens Økonomiudvalg. 

Eventuelle mangler herunder manglende dokumentation iht. betingede tilsagn skal 

efterfølgende inden for en given frist korrigeres af projektansøger i et supplement til 

ansøgning eller i en revideret ansøgning. Ingen udbetaling kan finde sted før tilsagn er fri 

for anmærkninger. En fornyet screening kan komme på tale såfremt ændringer er af et 

omfang, der kan tilsidesætte tidligere screening. Anmodning om ny screening påhviler 

ansøger.  

Al korrespondance i forbindelse med ovenstående behandling skal føres gennem mail 

adressen helhedsplanpuljen@landsbyforum-ringsted.dk eller som minimum med kopi til 

denne.  

Projekter over kr. 100.000 ekskl. moms skal godkendes af Økonomiudvalget efter 

indstilling fra Landsbyforum. Med deraf følgende ekstra behandlingstid i administration og 

udvalg. Alle ansøgninger, der skal videre til Økonomiudvalget, skal være med helt klare 

og overskuelige budgetter, der ikke kan misforstås.  

Ved tilsagn skal det sikres, at brugsretten tilkommer almenvældet. Evt. via tinglysning 

eller anden dokumentation. 

Inhabilitet 

Bestyrelsesmedlemmer er i forbindelse med behandling af projekter fra eget lokalråd 

inhabile. Det betyder at bestyrelsesmedlemmet og suppleanten forlader mødelokalet 

under behandlingen.  Indledningsvis kan bestyrelsesmedlemmet, inden lokalet forlades, 

deltage i opklarende spørgsmål.  

Der kan også i forhold til andre dagsordenspunkter og behandling af ansøgninger være 

tale om inhabilitet. Det påhviler det enkelte medlem selv at gøre opmærksom på dette 

og herefter forlade lokalet under behandlingen. Inhabilitet føres til referat.  

Uddeling af midler 

De tilrådeværende midler til uddeling fordeles således, i forhold til de tre 

ansøgningsfrister: 

 I årets første runde kan maksimalt uddeles 50 % af årets pulje. 

 

 Efter årets anden uddeling, kan maximalt 80 % af årets pulje være fordelt. 
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 Overførsel af overskydende midler fra et kalenderår til efterfølgende kalenderår 

følger kommunens normale procedure for overførsel af anlægsmidler. 

 

Næste kalenderårs budget kan ikke disponeres i forbindelse med sidste uddeling i det 

foregående år. 

Korrespondance 

Lokalrådet ved formanden og projektets kontaktperson modtager al kommunikation i 

forhold til projektet, hvis ikke andet er aftalt. 

Ved modtagelse af en projektansøgning kvitterer Landsbyforum til lokalrådets formand 

og til projektets kontaktperson inden for 7 dage fra ansøgningsfristen.  

Efter endelig godkendelse eller afslag på en ansøgning meddeles beslutningen til 

lokalrådets formand og til projektets kontaktperson med e-mail. Se afsnittet om 

"Modtagelse, vurdering og behandling". 

Sekretariatet udarbejder en oversigt over alle modtagne projekter, hvoraf det fremgår, 

hvilke der er godkendte, og hvilke der fik afslag, samt den godkendte uddeling af midler 

pr. projekt og pr. lokalråd. For det enkelte lokalråd vil der være en procentuel visning af 

tildeling i forhold til totalvolumen gennem hele perioden. 

Listen over godkendte projekter gøres tilgængelig på Landsbyforums hjemmeside. 

Arkiv og erfaringsudveksling 

Samtlige projekter arkiveres elektronisk sammen med den til projektet hørende 

korrespondance, således at alle bestyrelsesmedlemmer har adgang hertil. På den måde 

sikres arkivet og tillige en let tilgang til inspiration mellem lokalrådene.  

Alle projekter og tilhørende materialer synliggøres på Landsbyforums hjemmeside eller 

andet medie.   
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Fakturering, udbetaling og moms 

Puljemidler til projekter udbetales direkte til leverandører af ydelserne. Dvs. ingen 

projekter eller lokalråd kan få forudbetalt midler til viderebetaling. 

Til ansøgninger, der godkendes, gives der helt eller delvis tilsagn fra Helhedsplanpuljen 

på 80% af det ansøgte beløb, baseret på at al moms afløftes og således ikke belaster 

helhedsplanpuljen – se også punkt 2. 

1. Fakturaer/regninger skal sendes elektronisk til Ringsted Kommune og indeholde 

følgende informationer: 

a. Udstedt til Ringsted Kommune, att. Frank Nielsen, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted 

b. EAN nummer: 5798007643157 

c. Projektet nummer iht. den godkendte ansøgning 

d. Navn på vedkommende, der har bestilt ydelsen 

e. Fyldig beskrivelse af ydelsen 

f. Dato for levering af ydelsen 

2. Fakturaer der indeholder ovenstående informationer og indsendes elektronisk får 

afløftet momsen uanset beløbsstørrelsen på fakturaen – læs dog punkt 3. Dvs. 

samlet fakturabeløb uden moms føres på helhedsplanpuljen, momsbeløbet føres 

på momsudligningskontoen og det totale fakturabeløb inkl. moms betales til 

leverandør. 

3. Projektholder skal sikre sig, at der kun fremsendes faktura/fakturaer samlet 

lydende på det bevilgede bruttobeløb inkl. moms til kommunen. Eksempel: 

Landsbyforum har bevilget 100.000 kr. inkl. moms, men leverandøren har udført 

arbejde for 150.000 kr. inkl. moms. Her skal fakturaen splittes op i to, så den del 

leverandøren fremsender til kommunen lyder på 100.000 kr. inkl. moms, og de 

resterende 50.000 kr. inkl. moms dækkes af egen eller anden finansiering. Det er 

vigtigt, at kommunen kun modtager fakturaer på det beløb, som Landsbyforum 

har bevilget inkl. moms. Kommunen kan ikke tilpasse fremsendte fakturaer, så 

beløbene passer. 

4. Fakturaer der ikke fremsendes elektronisk får ikke afløftet momsen, selv om de 

opfylder ovenstående informationer, hvilket betyder, at momsen indgår i 

projektets budget og i helhedsplanpuljen. 

5. Betaler en projektholder eller et lokalråd selv en faktura/regning, kan udlægget, 

når det ledsages af oplysningerne i punkterne 1b-1f, efterfølgende refunderes af 

kommunen. Moms kan ikke afløftes og indgår i projektets budget og i 

helhedsplanpuljen. 

6. Leverandører skal sende fakturaer direkte til Ringsted Kommune att. Frank 

Nielsen. 

7. Betaling sker 30 dage efter den dag, Ringsted Kommune modtager fakturaen. 

8. Kontaktperson i Ringsted Kommune vedr. helhedsplanpuljen er Frank Nielsen – 

Mail adresse: fni@ringsted.dk – telefon direkte: 57 62 63 67.  
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Se eventuelt om elektronisk fakturering: http://ringsted.dk/kommunen/oekonomi-

resultater/elektronisk-fakturering. Fremsendelse af faktura som almindelig vedhæftning i 

en e-mail anderkendes IKKE som elektronisk fakturering.  

Leverandører, der ikke kan fremsende elektronisk, kan benytte VIRK.DK. 

https://indberet.virk.dk/  

Se ordlyden i de seneste kommunale administrative retningslinjer på side 17. 

Større tilsagn kan deles i flere udbetalinger eventuelt fordelt på projektets faser. Dette 

sker efter individuel aftale i forbindelse med godkendelse. I givet fald skal ansøgningen 

indeholde en betalingsplan, som svarer til projektets tidsplan.  

Eventuelle krediteringer fra leverandører vedrørende projektleverancer skal tilgå 

Ringsted Kommune, og tilhørende tilbagebetalinger fra leverandører skal returneres til 

helhedsplanpuljen. 

Det påhviler ansøger/lokalråd at kontrollere kvalitet og aftalte leverancer samt at sikre 

almindelig garanti for det udførte arbejde eller eventuelt en længere garantiperiode.  

http://ringsted.dk/kommunen/oekonomi-resultater/elektronisk-fakturering
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Appendiks 

Kommunale administrative retningslinjer 

Følgende supplerende retningslinjer er aftalt med den kommunale Administration 27. 

marts 2015 og 11. februar 2016. Disse er indføjet i nærværende retningslinjer for 

helhedsplanpuljen. 

Følgende blev aftalt: 

1. Ved forespørgsler og screening af ansøgninger bør der beregnes minimum 14 

dages behandlingstid i Ringsted Kommune.  

2. Til grund for alle udbetalinger ligger de godkendte principper fra Byrådet og de 

gældende retningslinjer. 

3. Ansøgere skal på normal vis sikre at projekter lever op til lovgivningen, herunder 

landzonetilladelser, skovbeskyttelseslinjer, sø- og åbeskyttelseslinjer, 

naturbeskyttede §3 områder mv. Disse tilladelser skal forinden indsendt 

ansøgning være færdigbehandlet i kommunen og evt. høringsperioder være 

overholdt. 

4. Alle helhedsplanprojekter der indeholder kommunale driftsomkostninger skal 

forinden indsendt ansøgning være godkendt i Økonomiudvalget.  

5. Kontaktperson i kommunen vedr. helhedsplanpuljen er Frank Nielsen - e-mail: 

fni@ringsted.dk – telefon direkte: 57 62 63 67 

6. Ved udbetaling til projekter udbetales direkte til leverandør af ydelsen. 

7. Fakturaen/regningen skal sendes elektronisk til Ringsted Kommune og indeholde 

følgende informationer: 

a. Ringsted Kommune, att. Frank Nielsen, Rønnedevej 9, 4100 Ringsted 

b. Ean nummer: 5798007643157 

c. Projektets journal nummer jævnfør den godkendte ansøgning 

d. Navn på vedkommende, der har bestilt ydelsen 

e. Fyldig beskrivelse af ydelsen 

f. Dato 

8. Projektholder skal sikre sig, at der kun fremsendes faktura/fakturaer samlet 

lydende på det bevilgede bruttobeløb inkl. moms til kommunen. 

9. Fakturaer der indeholder ovenstående informationer og indsendes elektronisk får 

afløftet momsen uanset størrelsen på fakturaen. 

10. Fakturaer der ikke fremsendes elektronisk og opfylder ovenstående informationer 

får ikke afløftet momsen, hvilket betyder at momsen skal indgå i projektets 

budget. 

11. Betaler en projektholder eller et lokalråd selv en faktura/regning kan momsen 

ikke afløftes. 

12. Leverandører skal sende fakturaer direkte til Ringsted Kommune att. Frank 

Nielsen 

13. Betalingstiden er 30 dage fra den dag Ringsted Kommune modtager fakturaen. 

14. Leverandører der ikke kan fremsende elektronisk kan benytte VIRK DK. 
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Sagsbehandlingstider i kommunen 

Følgende præcision er 19. august 2015 modtaget fra kommunen. 

Inden ansøgninger kan modtages af Landsbyforum skal projekterne være screenet i 

Kommunen. De vejledende tidsrammer fra Kommunen lyder således:  

 Landzonetilladelser ca. 3 mdr. fordelt som nabo-høring 3 uger, klagefrist førend 

tilladelsen er gyldig 1 mdr. sagsbehandling, herunder dialog og behandling af 

høringssvar samt annoncering 1 mdr. og 1 uge.  

 Dispensationer fra Bygge- og beskyttelseslinjer ca. 2 mdr. fordelt som klagefrist 

førend dispensationen er gyldig 1 mdr., screening og sagsbehandling 1 mdr.  

Bemærk, at sagsbehandlingstiden kan variere efter, hvor mange sager man har i 

forvejen. Så selvom der prioriteres blandt sagerne, kan der i nogle tilfælde blive tale om 

en anelse længere sagsbehandlingstid.  

Det kan anbefales, at projektholderne kontakter kommunens Teknik- og Miljøcenter for 

forventningsafstemning vedrørende de konkrete projekter.  

Projektholderne skal også være opmærksomme på, hvis et projekt kræver 

byggetilladelse.  

 

Relevante links i forhold til landdistriktsudvikling 
 

Landsbyforums Hjemmeside 

www.landsbyforum-ringsted.dk  

Liv i Landdistrikterne 

www.ringsted.dk/borger/natur-miljo-trafik/liv-i-landdistrikterne  

Ringsted Oplevelsessti 

www.oplevelsesstien.dk  

https://ringsted.dk/borger/kultur-fritid/ringsted-oplevelsessti 
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