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Tak!
Er du en af de mange borgere, der tidligere på året gav os dine tanker og idéer – og på den
måde involverede dig i vores fælles fremtid i kommunen?
Så vil jeg gerne på hele byrådets vegne sige dig mange tak.

Fremtiden i
Naturens Rige
Juni 2018

Vi �ik rigtig mange bidrag til kommunens nye vision: via den digitale visionsbank og Borgerpanelet,
gennem business brunchen i Erhvervsrådet, til håndboldkamp i Ringkøbing og i Skjern – og ved et
velbesøgt Folkeråd på Vestjyllands Højskole.
Nøgleordene for den nye vision, som vi igen kalder Naturens Rige, er blevet liv, nærhed og udvikling.
Det er essensen af de tanker, drømme og visioner, I delte med os.
Derfor videreføres de tre stærke nøgleord også i to overordnede temaer i Plan- og Udviklingsstrategien, der danner rammen for den fremtidige udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune:
Det gode liv og Vækst og Udvikling.
Her er, hvad vi drømmer om. Her er, hvad vi skal holde hinanden fast på.
Med venlig hilsen – og på hele byrådets vegne,

Vision | Plan- og Udviklingsstrategi

Ringkøbing-Skjern Kommune

Hans Østergaard, borgmester
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”I arbejdsgruppen talte
vi om, at det er vigtigt, at
både land og by udvikler
sig – og på en måde, der
matcher det enkelte sted.”
”Uddannelsen trak mig
væk, naturen og det
lokale fællesskab
lokkede mig tilbage.”
Torben Hjøllund Mortensen, 43 år, regionschef ved HedeDanmark for region Midt- og
Vestjylland. Formand for Landdistriktsrådet.
Bor på Holmsland lidt uden for Kloster, er gift
og har to drenge. Er jæger, skolebestyrelsesmedlem og frivillig fodboldtræner.
Medlem af arbejdsgruppen.

Liv
VI VIL give plads til det gode liv
Vi er rige på natur i Ringkøbing-Skjern Kommune – et trygt
og sundt sted at leve. Vi benytter og beskytter naturen
med omtanke. Her trives aktive mennesker, som selv
tager ansvar og har overskud til andre.

Udvikling
SAMMEN vil vi skabe vækst og udvikling
Naturens Rige er Danmarks største arbejdsplads,
hvor udsyn, uddannelse og handlekraft er roden til
naturlig vækst. Vi dyrker de levende lokalsamfund
og slår til, så mulighederne opstår.

Nærhed
VI VIL være tæt på uden at trænge os på
Naturens Rige bobler af fællesskaber, som er tæt på
den enkelte. Kommunen bakker op – også om dem
uden for fællesskabet.

Liv

Vi vil give plads til det gode liv

Vi er rige på natur i Ringkøbing-Skjern Kommune – et trygt
og sundt sted at leve. Vi benytter og beskytter naturen med
omtanke. Her trives aktive mennesker, som selv tager ansvar
og har overskud til andre.

Udvikling

Sammen vil vi skabe vækst og udvikling

Naturens Rige er Danmarks største arbejdsplads, hvor
udsyn, uddannelse og handlekraft er roden til naturlig
vækst. Vi dyrker de levende lokalsamfund og slår til, så
mulighederne opstår.

Nærhed

Vi vil være tæt på uden at trænge os på

Naturens Rige bobler af fællesskaber, som er tæt på den
enkelte. Kommunen bakker op – også om dem uden for
fællesskabet.

Ringkøbing-Skjern Kommune

Liv og udvikling i nærheden

Vores nye vision
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”Mit input til arbejdsgruppen bygger på, at jeg
som ejendomsmægler ved,
hvad der gør det attraktivt at bo i kommunen:
De mange muligheder for
at udfolde sig på arbejdet
og i fritiden, det trygge
barndomsliv og de nære
relationer - alt sammen
lige midt i naturen.”
David Ørskov, 38 år, indehaver af home i
Ringkøbing-Skjern. Bor i Skjern, er gift og har
to børn. Old boys-fodboldspiller og golfspiller.
Medlem af arbejdsgruppen.

Visionen skal ud at leve. Derfor skal den oversættes til strategier og politikker. Her kan du læse indledningen til den kommende
Plan- og Udviklingsstrategi, der fungerer som et bindeled mellem visionen og de konkrete politikker for de enkelte fagområder.
Den er blevet til i et samarbejde mellem borgere og politikere.

Sådan er vi

Et godt liv, vækst og udvikling i Ringkøbing-Skjern Kommune vokser ud af vores tillid til hinanden, pladsen til mangfoldighed,
et stærkt fællesskab og ikke mindst vores omkringliggende natur. Med dette udgangspunkt er vi i stand til at skabe de rette
rammer.
Naturens Rige er vores hjem, og vi er stolte af det og af områdets unikke muligheder.

Vi er åbne for omverdenen og ideer, der kan styrke og udvikle kommunen, og med handlekraft og stærke rødder i den vestjyske
muld, søger vi altid at gribe mulighederne - nogle gange før de opstår.
Som den geografisk største kommune ved vi, at nærhed ikke blot handler om afstande, men om den nærhed, vi skaber gennem
vores relationer til hinanden. Vi støtter op om fællesskaberne, og de findes i mange former; der er plads til alle i Naturens Rige,
hvor vi dyrker ”mangfolkeligheden” som en drivkraft.

Vi bruger og støtter op om hinandens potentialer. Sammenhængskraften er stærk og frivilligheden stor. Det er dybt kodet i os at
hjælpe og støtte hinanden, hvor vi kan. Det kan vi, fordi vi har tillid til hinanden. Det vil vi, fordi det skaber tryghed. Og det gør
vi, fordi vi ikke kan lade være.
Vores værdier er vores stærke fundament. Ligesom vi benytter og beskytter naturen, vil vi bruge og bevare værdierne, når vi
sammen skaber fremtiden i Ringkøbing-Skjern Kommune - Naturens Rige.

Ringkøbing-Skjern Kommune

Samarbejde er en selvfølge, og vi ved, at det er afgørende for vores udvikling, at vi ser og udnytter de netværk, der forbinder os
på tværs af lokalsamfund og landegrænser.
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Det gode liv

Det gode liv er målet. Det gode liv defineres og leves af det enkelte menneske, når alle har
mulighed for at udfolde deres potentiale, og når vi sammen sørger for, at alle har en tryg og
god tilværelse i alle livets faser.
• Vores unikke natur er et gode gennem hele livet

• Relationer knyttes og benyttes i store og små fællesskaber med plads til alle

• Vi tager alle ansvar for eget liv, støtter andre og puffer blidt til hinanden, når vi har brug for det
• Vi ser hinandens styrker og dyrker mulighederne frem for begrænsningerne

• Vi tænker utraditionelt og udvikler i fællesskab velfærden gennem tværgående samarbejde
og tillidsfulde relationer
• Vi skaber et trygt sted at leve et sundt og aktivt liv i balance

• Med en tidlig forebyggende indsats griber vi hinanden, inden vi falder
• Byggestenene til det gode hverdagsliv findes i nærheden

Vækst og Udvikling

Vækst og udvikling sikrer, at vi og vores børn kan udleve drømmene. Vi griber mulighederne, nogle gange før de opstår, fordi
vi tænker på tværs og udnytter alle potentialer. Sammen skaber vi positiv befolkningsudvikling, nye job og øget velstand.
• Vi skaber udvikling i hele kommunen med udgangspunkt i lokale styrker

• Vi sikrer, at vores virksomheder har de bedste medarbejdere gennem målrettet uddannelse, rekruttering og markedsføring af området som ”Danmarks største arbejdsplads”
• Vi arbejder aktivt for at forbedre vilkårene for at drive virksomhed og bo i området

• Vi bliver endnu bedre til det, vi er bedst til: produktion, fødevarer, grøn energi og turisme

• Vi har udsyn og forsøger hele tiden at skabe bevægelse ved at dele viden og danne partnerskaber – også internationalt
• Vi skaber udvikling – og går de nyeste teknologiske veje

• Vi lever i og af naturen og vejer beskyttelse og benyttelse op imod hinanden, før vi handler

Ringkøbing-Skjern Kommune

• Vi udvikler handelslivet og styrker dermed bosætning, turisme og jobskabelse

”Jeg deltog i arbejdsgruppen fordi, jeg i mit
arbejde og i mit private
liv ser det så tydeligt, at
vi har et ansvar for hinanden, også længe før myndighederne griber ind.”
”Et stærkt lokalsamfund
skaber de bedste betingelser for gode, trygge liv.”
Mette Bundgaard, 51 år, daglig leder af
Politiet i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Bor i No, er gift og har to børn. Hustru til en
fritidslandmand og aktiv løber i naturen.
Medlem af arbejdsgruppen.
Plan- og Udviklingsstrategien udspringer af de fælles drømme i visionen, og den kommer til at gælde alle mennesker i Naturens Rige. Derfor har både politikere og borgere arbejdet med den.
Tak til medlemmerne af arbejdsgruppen: Torben Hjøllund Mortensen, fmd. Landdistriktsrådet • David Ørskov, ejendomsmægler og indehaver af home Ringkøbing-Skjern • Mette Bundgaard, daglig leder af Politiet i RingkøbingSkjern Kommune • Sebastian Schaper, fhv. direktør for Ringkøbing Fjord Turisme • Kim Brarup, fmd. for Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd • Hans Christian Vestergaard, repræsentant for Byfora • Marianne Oksbjerre, direktør for
Uddannelsescenter Ringkøbing-Skjern • Susanne Rystok, leder af FrivilligVest • Tove Lauritsen, kunstner • Ulla Svendsen, leder af Sundhedscenter Vest • Bent Brodersen, fmd. Ringkøbing Fjord Handelsråd • Dennis Barbesgaard,
næstfmd. Landdistriktsrådet • Inge Agnete Tarpgaard, kunstner • Pia Børsting, direktør Din Arbejdsmiljøpartner • Henrik Juhl, centerleder af Videbæk Idræts- og Fritidscenter • Poul Gregersen, skov- og landskabsingeniør.
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