VISION

Sådan ER vi – i Ringkøbing-Skjern Kommune

Vi er og bliver rige på natur i Danmarks største
kommune. Naturen er kilden til det gode liv og til
at skabe vækst. Det går vi efter. Det lykkes, fordi vi
forkæler ildsjælene og arbejder sammen på tværs.

VI VIL

VI VIL

VI VIL

VI VIL

skabe og
sprede små
sensationer

indgå partnerskaber
lokalt, regionalt og
landsdækkende

benytte og beskytte
naturen som vores
skatkammer

puffe blidt til folk,
så de kommer med
i de aktives klub

Natur med pladsgaranti

Et liv i balance

Vi gør op med den vestjyske beskedenhed
og praler mere af vores område. Vi har det
hele tæt på, og det fortæller vi folk som de,
gode værter vi er. Vi byder alverden velkommen, lytter til gæsterne og lærer af dem.
Og så giver vi dem et par gode historier med
hjem, som de får lyst til at fortælle videre.

Lysten til at starte og drive egen virksomhed har skabt tusinder af job i området.
Her trækker vi i hinandens tråde og slår
til, når den gode idé og mulighed opstår.
Ringkøbing-Skjern Kommune gør alt,
hvad vi må for at hjælpe virksomheder
med at etablere og udvikle sig.

Det brusende hav, den levende fjord, de
snoede åer og de vidtstrakte naturområder
holder åbent hus hver dag. Der er plads til
alle. Vi skal dele de gode oplevelser og rige
muligheder med så mange som muligt for
at tiltrække turister og nye indbyggere.

Ringkøbing-Skjern Kommune er naturens storby – et trygt og sundt sted at leve. Du og familien
får frisk blæst i håret, nærvær i lokalsamfundet
og masser af sport og kultur. Her huserer aktive
borgere, som selv tager ansvar. Vi dyrker de
lokale helte – dem som sætter aktiviteter i gang,
styrker sammenholdet og gør det sjovt at bo her.

Værdibaseret ledelse

Ledelse i Ringkøbing-Skjern Kommune er
båret af værdier, ikke af regler. Dialog er
nøgleordet for al ledelse og udvikling.
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Vi er en del af de
aktives klub, hvor vi
bidrager til at skabe resultater. Vores arbejde nytter,
og vi sætter handling bag
ordene.

Vi har antennerne ude.
Vi søger ny viden og bryder
vanetænkningen for at
udvikle fremtidens
løsninger.

Lærende organisation

Vores arbejde er båret af viden, som vi hele tiden udvikler.
Vi lærer af enhver opgave – både som enkeltpersoner,
team og organisation. Læring er en del af hverdagen.
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Vi løser opgaverne
med høj faglighed. Vi
viser respekt, lytter, går i
dialog og melder klart ud. Vi
taler pænt til og om hinanden og vores område.
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Vækstjydernes hjem

O

Værtens bedste historie

Dialogbaseret aftalestyring

Dialogaftaler mellem direktion, chefer, ledere og
medarbejdere fastlægger mål og rammer for vores
arbejde. Udgangspunktet er kommunens vision.

Vi understøtter det gode liv og væksten
Vi går efter de gode løsninger sammen med borgere, virksomheder og andre gode relationer.

