Vedtægter for Landdistriktsrådet

§1 Navn og adresse
Landdistriktsrådet (i det følgende kaldet Rådet) har hjemsted i Ringkøbing-Skjern Kommune. Rådet har
adresse ved Ringkøbing-Skjern Kommune, Ved Fjorden 6, 6950 Ringkøbing, som er sekretariat for rådet.

§2 Formål og opgaver
Rådet er paraplyorganisation og politisk talerør for alle lokalråd, borgerråd og sogneforeninger
hjemmehørende i Ringkøbing-Skjern kommunes landdistrikter (herefter kaldet landdistrikterne), jf. § 7.
Rådets opgaver er, at:
 Understøtte skabelsen af sammenhæng, videndeling og udvikling i landdistrikterne,
 Bidrage til udarbejdelse, revision og implementering af kommunens landdistriktspolitik og
landdistriktspolitiske handlingsplan
 Arbejde for forenkling, smidiggørelse og udvidelse af rammerne for udvikling i landdistrikterne,
 Være dialogpartner og rådgivende i forhold til kommunens stående udvalg samt lokalråd,
sogneforeninger og borgerråd hjemmehørende i kommunen i sager, der berører landdistrikterne,
 Indstille til kommunens Økonomi og Erhvervsudvalg, hvorledes midler reserveret til
landdistriktsområdet anvendes,
 Varetage landdistrikternes interesser i forhold til kommuner, regioner, staten, andre offentlige
myndigheder og interesseorganisationer,
 Stimulere frivillighedsarbejdet og drage omsorg for at indsatsen skaber helhed og sammenhæng i
landdistrikterne,
 Understøtte bosætning i landdistrikter gennem synliggørelse af lokalområdernes attraktive levevilkår.

§3 Rådets sammensætning
Rådet består af 12 medlemmer. 6 medlemmer som repræsenterer landdistrikternes lokalområder og 6
medlemmer af byrådet, således at alle kommunens stående udvalg er repræsenteret.

§4 Udpegning af rådet og virkeperiode

De 6 medlemmer, som vælges af byrådet, udpeges af byrådet i forbindelse med konstitueringen efter
kommunalvalget og fungerer indtil byrådet har udpeget nye medlemmer efter nyvalg. Landdistriktsrådets
virkeperiode er sammenfaldende med byrådets valgperiode.
Stk. 2. De 6 medlemmer og 6 personlige stedfortrædere, som vælges af lokalområderne, udpeges for 4 år af
gangen, dog udpeges 3 medlemmer for den kommende periode kun for 2 år svarende til udgangen af 2019.
Fremover afholdes valg hvert andet år, hvor 3 medlemmer vælges. Hver borgerforening har 2 stemmer ved
hvert valg. Medlemmerne udpeges efter indstilling fra et valgmøde, som landdistriktsrådet påser afholdt
sidst i sin virkeperiode (hvert andet år). For at have valgret og være valgbar til rådet, skal man have fast
bopæl udenfor centerbyerne i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Stk. 3. Byrådets 6 repræsentanter og deres personlige stedfortrædere udpeges blandt byrådets
medlemmer jf. §3
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§5 Rådets virke
Rådet konstituerer sig ved valg af formand og næstformand blandt Rådets medlemmer senest 14 dage efter
udpegning. Valget af formand og næstformand sker ved almindeligt flertal og kræver, at mindst 2/3 af Rådets
medlemmer er til stede. Formand og næstformand i landdistriktsrådet kan ikke være medlemmer af byrådet.
Stk. 2. Rådet træffer beslutninger ved stemmeflerhed og er kun beslutningsdygtige, når mindst 6 medlemmer
er tilstede.
Stk. 3. Rådet fastlægger selv sin forretningsorden. Rådet påser, at den til enhver tid gældende
forretningsorden er tilgængelig på kommunes hjemmeside.

§6 Vedtægtsændringer og opløsning
Vedtægtsændringer og evt. opløsning af Rådet skal godkendes af Økonomi- og Erhvervsudvalget efter
indstilling fra Rådet.
§ 7 Begreber
Landdistrikterne.
Kommunens Landdistrikter omfatter arealer beliggende indenfor kommunen, bortset fra arealer i byerne,
Ringkøbing, Skjern, Tarm, Videbæk og Hvide Sande.
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