Fritidslivspolitik
Indledning
Ringkøbing- Skjern Kommunes
vision Naturens rige er udtryk for
at byrådet gennem naturen vil
sikre borgerne det gode liv og at
skabe vækst i kommunen.
Visionen konkretiseres gennem
planstrategien, de overordnede
politikker og øvrige politikker.
Herved sikres, at der er en rød
tråd fra den overordnede vision
til kommunens konkrete
aktiviteter i forhold til og
sammen med borgere,
virksomheder og foreninger m.m.
Planstrategien uddyber og konkretiserer den politiske vision.
De to overordnede politikker – Politik for det gode liv og Vækst- og Udviklingspolitik - tager
udgangspunkt i visionen og planstrategien og sætter gennem målsætninger retning for de
øvrige politikker.
De øvrige politikker relaterer sig til bestemte målsætninger i den ene eller begge overordnede
politikker og indeholder konkrete mål og indsatser, som der følges op på hvert år.

Politikken relaterer sig til følgende målsætninger i


Vækst- og udviklingspolitikken:
o Vi passer på vores natur, så her er godt at bo og rart at besøge
o Kun ved at stå sammen kan vi nå vore mål. Vi bidrager til at styrke
sammenholdet og fællesskabsfølelsen på tværs i kommunen.



Politik for det gode liv:
o Vi skaber rum, hvor relationer knyttes og aktivt benyttes
o Naturen i by, land og på vand benyttes aktivt til at øge sundhed og velvære,
samt leg og læring i fritid og fællesskaber.

Politikkens vision

Det aktive kultur- og fritidsliv styrker sammenhængskraften og fælles identitet i vores
Kommune.

Målsætninger og mål

1. Vi sikrer at alle har mulighed for at deltage i aktive fællesskaber ved at dyrke
fælles interesser, udfordre sig selv og hinanden og gøre sig nye erfaringer i
fællesskabet



Vi skaber i samarbejde med andre rammerne for, at aktive borgere, foreninger og
institutioner sammen med kommunen kan drøfte og udvikle nye initiativer gennem
mindst 5 årlige workshops, møder m.m.



Vi går forrest med mindst to fælles initiativer årligt til styrkelse af
sammenhængskraften, men med respekt for lokale forskelligheder.



Vi skal motivere borgerne til at tage aktiv del i fællesskabet.

2. Vi skaber rammerne for udviklingen af kultur -og fritidsliv med kant og med
respekt for det eksisterende


Vi skaber sammen med aktørerne grobund for mindst 2 årlige aktiviteter, som giver børn
og unge lyst til at blive eller vende tilbage til kommunen.



Vi vil gennem partnerskaber tiltrække mindst 1 årlig event, som hører naturligt til i
kommunen.



Vi skal styrke de eksisterende kultur- og fritidstilbud, og nye initiativer som har kant og
potentiale til at udvikle sig, samt årligt understøtte mindst 2 utraditionelle samarbejder,
som går nye veje for at fremme kultur- og fritidslivet.

3. Vi udnytter naturens rige ressourcer til udvikling af kultur- og fritidsfaciliteter



Vi vil understøtte mindst 2 årlige nye og eksisterende aktiviteter, som motiverer til
motion og sundhed, samt kunstneriske og kulturelle oplevelser i naturen.



Vi skal gennem mindst 2 årlige initiativer skabe øget naturforståelse og fremme
borgernes motivation til at passe på naturen.



Vi skaber muligheder i naturen for både et højt aktivitetsniveau og den stille oplevelse i
respekt for beskyttelsen af naturen.



Vi skaber grundlag for samarbejde og dialog om benyttelse af naturen og til
friluftsaktiviteter.

