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ARBEJDSMILJØPOLITIK

ARBEJDSMILJØPOLITIK
I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE
Arbejdsmiljøpolitikken er gældende for alle arbejdspladser
i kommunen og for alle aktiviteter, der udføres for eller af
kommunen.

Hvad er arbejdsmiljø?

Arbejdsmiljø kan kort defineres som summen af de fysiske,
kemiske, ̅ biologiske, psykiske og sociale påvirkninger,
som mennesket kan blive udsat for i arbejdet. Arbejdsmiljøet
bliver til i et kompliceret samspil mellem den enkelte og de
øvrige ansatte, herunder ledelsen, på arbejdspladsen.
Arbejdsmiljølovgivningen angiver, at det primære fokus i
arbejdsmiljøarbejdet skal ligge på forebyggelse. Lovgivningen fastslår endvidere, at ledelsen har det endelige ansvar
for arbejdsmiljøet. Alle har imidlertid et medansvar for, at
der er et godt arbejdsmiljø på den enkelte arbejdsplads.

Formål med politikken

Det er en grundlæggende værdi for Ringkøbing-Skjern
Kommune, at der er godt arbejdsmiljø på alle kommunens
arbejdspladser. For at opnå og fastholde et godt arbejdsmiljø
arbejdes aktivt ud fra principperne i den værdibaserede
ledelse og den lærende organisation således, at ledelse og
medarbejdere på alle niveauer understøtter et godt arbejdsmiljø.

Det lokale arbejde med arbejdsmiljøet skal være offensivt –
modsat hændelsesorienteret – således, at alle arbejdspladser
er på forkant med udviklingen.

Arbejdsmiljøarbejdet i Ringkøbing-Skjern Kommune er
integreret i MED-strukturen. Det betyder konkret, at
arbejdsmiljøspørgsmål skal være på dagsordenen på alle
niveauer i MED-systemet, lige som der skal være et tæt
samarbejde mellem MED-udvalgene og arbejdsmiljøgrupperne vedrørende arbejdsmiljøspørgsmål. Der henvises til bilag
4 i MED-aftalen vedr. arbejdsmiljøarbejdet.

Overordnede mål for
arbejdsmiljøpolitikken

Arbejdsmiljøet i Ringkøbing-Skjern Kommune skal være
så godt, at arbejdspladserne er attraktive og udviklende,
således at vi kan tiltrække og fastholde kvalificerede medarbejdere. Det er kommunens mål, at det sikres, at kommunens
ansatte ikke udsættes for risici for arbejdsbetingede skader,
samt fysisk og psykisk nedslidning.
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De overordnede mål for kommunens arbejdsmiljøpolitik er:
• At kommunens arbejdspladser er sunde, at medarbejdere og ledelse har et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.
•
•

 t der er klarhed om rammer og målsætninger for den
A
enkeltes job og funktioner, og overensstemmelse mellem
krav og ressourcer.
 t antallet af arbejdsulykker, arbejdsbetingede
A
sygdomme og sygefravær forårsaget af arbejdsmiljøet
nedbringes, og så vidt muligt undgås ved forebyggelse
og en sundhedsfremmende indsats.

Midler til at nå de
overordnede mål
•
•
•
•
•
•
•
•

 er skal udføres et systematisk, forebyggende arbejdsD
miljøarbejde
 et forebyggende arbejdsmiljøarbejde skal være en
D
integreret del af alle aktiviteter og på alle niveauer i
kommunen

 rbejdsmiljøarbejdet skal omfatte alle miljømæssige
A
påvirkninger, herunder de psykiske påvirkninger

Vold, trusler om vold,
mobning og chikane

Vold, trusler om vold, mobning og chikane mod kommunens
ansatte accepteres ikke. Der er udarbejdet retningslinjer for
kommunens samlede indsats for identifikation, forebyggelse
og håndtering af vold, mobning og chikane.

Fremme af trivsel
– reduktion af stress

Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at fremme trivsel,
herunder at reducere forekomsten af stress. Et godt psykisk
arbejdsmiljø er imidlertid ikke kun fravær af stress. Det
drejer sig ikke kun om, hvad der dræner os for kræfter
og energi, men i høj grad om, hvad der giver overskud og
fremmer arbejdsglæden på arbejdspladsen.
Der er udarbejdet retningslinjer for kommunens samlede
indsats for identifikation, forebyggelse og håndtering af
stress. Der udarbejdes ligeledes retningslinjer for trivselsmålinger og opfølgning herpå1.

Organiseringen af
arbejdsmiljøarbejdet

Det er ledelsens ansvar, at arbejdsmiljøet bliver udviklet,
og at lovgivningen bliver overholdt. Dette ansvar kan ikke
uddelegeres til MED-systemet og arbejdsmiljøgrupperne.
HovedMED-udvalget er ansvarlig for at planlægge og koordinere Ringkøbing-Skjern Kommunes overordnede indsats for
at opnå og fastholde et godt arbejdsmiljø.
HovedMED-udvalget holdes desuden løbende orienteret om
arbejdsmiljøarbejdet i Ringkøbing-Skjern Kommune.
Tilsvarende er fag- og administrationsMED-udvalgene ansvarlig for koordinering af indsatsen for at opnå og fastholde
et godt arbejdsmiljø inden for det enkelte ledelsesområde.

Niveau 3 i MED-systemet, samt arbejdsmiljøgrupperne, er
imidlertid omdrejningspunktet i arbejdsmiljøarbejdet. Det er
herfra, at alt arbejdet omkring arbejdsmiljøet på den enkelte
arbejdsplads eller del af en arbejdsplads udgår. Det er på den
enkelte arbejdsplads, at man har de bedste forudsætninger
for at ændre på uhensigtsmæssigheder i arbejdsmiljøet.
Forankringen af arbejdsmiljøarbejdet på dette niveau er
ligeledes i overensstemmelse med principperne om værdibaseret ledelse og uddelegering af kompetence til yderste led.

 edelsen, MED-organisationen og arbejdsmiljøgrupperL
ne skal have det nødvendige kendskab til arbejdsmiljølovgivningen
 edelsen skal sikre lovgivningens overholdelse og
L
gennemførelse, herunder sørge for den fornødne
instruktion af medarbejderne

 en enkelte medarbejder skal påtage sig et ansvar for
D
sig selv og i samarbejde med andre bidrage til forbedringer af arbejdsmiljøet på arbejdspladsen
Kommunens indkøb skal være (arbejds)-miljøvenlige

 rbejdsmiljøhensyn skal inddrages ved nybyggeri og
A
ombygninger, samt ved ændringer i arbejdets rammer
og organisering

HovedMED-udvalget udpeger desuden to-årige indsatsområder på arbejdsmiljøområdet. Det skal heraf fremgå, hvordan
opfølgning skal foregå.

1 Retningslinjer for trivselsmålinger afventer vejledning fra KTO og KL.
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BESKÆFTIGELSESPOLITIK 2019-2022
Ringkøbing- Skjern
Kommunes vision

MÅLSÆTNING 1:
Flere borgere skal i beskæftigelse eller uddannelse i
stedet for at være på offentlig forsørgelse

VISION
NATURENS RIGE

Naturens rige er vores Visionen konkretiseres gennem Planog Udviklingsstrategien og politikkerne. 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.

Plan- og Udviklingsstrategi
Det gode liv

Vækst og udvikling

Politikker
Med indsatser

Plan- og Udviklingsstrategien uddyber og konkretiserer den
politiske vision ved at fastlægge nogle fokusområder inden
for temaerne: Vækst og udvikling og Det gode liv.

Indsatser

Indsatser

Indsatser

Politikken relaterer sig til bestemte punkter i Plan- og
Udviklingsstrategiens del 1 og indeholder mål og indsatser,
som der følges op på hvert år.

Politikkens vision

Ringkøbing-Skjern Kommune skaber både menneskelig og
økonomisk værdi, når flere borgere understøttes i at kunne
forsørge sig selv.
Der er brug for alle for at skabe fortsat vækst og udvikling.
Vi forøger udbuddet af arbejdskraft ved at flere kommer i
beskæftigelse frem for offentlig forsørgelse.

Borgeren tager ansvar for egen beskæftigelsesindsats. Med
udgangspunkt i arbejdsmarkeds behov tilrettelægges en
indsats, der understøtter borgerens motivation, ejerskab og
ansvar.
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Målsætninger
•
•
•
•
•

 lere borgere skal i beskæftigelse eller uddannelse i
F
stedet for at være på offentlig forsørgelse
Varigheden på offentlig forsørgelse skal falde.

Tidlig fastholdelsesindsats overfor borgere som pga.
sygdom er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.
Der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet.

Beskæftigelse skal bidrage til, at virksomhederne har
den nødvendige kvalificerede arbejdskraft til rådighed.

Ydelsesmodtagere
A-dagpenge mv.
Kontanthjælp
Uddannelseshjælp
Integrationsydelse
Sygedagpenge
Jobafklaringsforløb
Revalidering og forrevalidering
Ressourceforløb
Ledighedsydelse
Fleksjob
Førtidspension
Efterløn
Beskæftigede
SU-modtagere
Øvrige
Befolkning (16-66 år)

Antal
fuldtidspersoner
i RingkøbingSkjern

6.743
417
322
287
227
558
295
130
213
203
1.226
2.350
515
20.633
1.266
4.621
35.553

MÅL:
- At der kommer færre borgere i den arbejdsdygtige alder
(16-66 år) på offentlig forsørgelse i Ringkøbing-Skjern
Kommune

Andel af
befolkningen i
RingkøbingSkjern, pct.

19,0
1,2
0,9
0,8
0,6
1,6
0,8
0,4
0,6
0,6
3,4
6,6
1,4
58,0
3,6
13,0
-

Andel af
befolkningeni
hele landet,
pct.

17,2
2,0
1,9
0,9
0,4
1,6
0,5
0,1
0,6
0,4
2,0
5,4
1,2
-

Udvikling i andel af befolkningen ift. samme kvartal året
før, pct. point

-0,6
-0,1
-0,1
0,0
-0,2
0,0
0,0
-0,1
0,0
-0,1
0,2
0,0
-0,5
0,4
-0,3
0,2
-

Udvikling i andel af
befolkningen i hele
landet ift. samme
kvartal året før,
pct. point

-0,7
-0,1
-0,2
-0,0
-0,1
-0,1
0,0
-0,0
0,1
0,0
0,1
-0,1
-0,3
-

Kilde Jobindsats.dk Anm.: A-dagpenge mv. omfatter a-dagpenge, kontantydelse og arbejdsmarkedsydelse. Beskæftigede omfatter ikke personers ansættelse
i fleksjob, løntilskud eller skånejob. Øvrige omfatter selvforsørgede, dvs. personer, der hverken modtager forsørgelsesydelse, SU eller har en registreret
lønindkomst i Danmark. Desuden indgår personer på barsel og fleksydelse (efterløn til fleksjobbere) i øvrige. Befolkningstallet kan af flere grunde afvige
fra summen af ydelsesmodtagere, beskæftigede, SU-modtagere og øvrige. Det skyldes, at befolkningstallet for jobcentre opgøres for et år af gangen, mens
summen af ydelsesmodtagere, beskæftigede, SU-modtagere og øvrige ændrer sig for de enkelte jobcentre fra kvartal til kvartal som følge af flytning mellem
kommuner og pendling ud over Danmark

INDSATSER:
Se indsatser i Beskæftigelsesplan 2019, 2020, 2021 og 2022.
(Ringkøbing-Skjern kommune skal hvert år udarbejde en
beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen er den overordnede politiske plan for beskæftigelsesindsatsen i Ringkøbing-Skjern Kommune).

MÅLSÆTNING 2:
Varigheden på offentlig forsørgelse skal falde.
MÅL:
- Den gennemsnitlige varighed af borgere på A-dagpenge,
ressourceforløb, kontanthjælp, Sygedagpenge, Jobafklaring
eller ledighedsydelse skal falde.
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Status jan.- nov. 2018 af Gnsn. varighed af afsluttede forløb (uger)

A-dagpenge
Kontanthjælp
Ressourceforløb
Ledighedsydelse

Gnsn. varighed af
afsluttede forløb
(uger)
Ringkøbing-Skjern

4,7
84
122
32

Status: Okt. 2018
Gnsn. varighed af
afsluttede forløb
(uger)
Hele landet

Ringkøbing-Skjern
Hele landet

6,2
122
133
29

(Kilde: Jobindsats.dk)

(Kilde. Jobindsats.dk viser, antal forløb der er afsluttet inden for den valgte periode fordelt på forløbenes forudgående varighed målt i uger.)

Status uge 52 2018

Sygedagpenge
Jobafklaring
(Kilde KMD)

Gennemsnitlige
varighed (uger)
Ringkøbing-Skjern

INDSATSER:
• Se indsatser i Beskæftigelsesplan 2019, 2020, 2021
og 2022. (Ringkøbing-Skjern kommune skal hvert år
udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen
er den overordnede politiske plan for beskæftigelsesindsatsen i Ringkøbing-Skjern Kommune).

MÅLSÆTNING 3:
Tidlig fastholdelsesindsats overfor borgere som pga.
sygdom er i risiko for at miste tilknytningen til arbejdsmarkedet.

MÅL 1:
- Andel på sygedagpenge og i jobafklaringsforløb ud af
befolkningen skal faldeeller ledighedsydelse skal falde.

MÅL 2:
- Flere sygemeldte skal have en tidlig virksomhedsrettet
indsats

Status dec. 2018

Ringkøbing-Skjern
Hele landet
(Kilde KMD)

Andel på sygedagpenge
og i Jobafklaring ud af
befolkningen (16-66 år)

2,6 %
2,3%

INDSATSER:
• Se indsatser i Beskæftigelsesplan 2019, 2020, 2021 og
2022. (Ringkøbing-Skjern kommune skal hvert år
udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen
er den overordnede politiske plan for beskæftigelsesindsatsen i Ringkøbing-Skjern Kommune).
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21,3 %
20,5 %

INDSATSER:
• Etablere netværk af virksomheder som primus motor
for indsatsen for at skabe et mere rummeligt arbejdsmarked (bredt forankret på tværs)
•

19 uger
48 uger

Andel af personer der er startet i et fleksjob på 10 timer eller derunder, og
som minimum har været i fleksjob i 1 år, der øger deres effektive timetal okt. 2018

Se i øvrigt indsatser i Beskæftigelsesplan 2019, 2020,
2021 og 2022. (Ringkøbing-Skjern kommune skal hvert
år udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen er den overordnede politiske plan for beskæftigelsesindsatsen i Ringkøbing-Skjern Kommune).

Status: (2kv2017 - 1kv2018)

Status nov. 2018

Ringkøbing-Skjern
Hele landet

Andel personer som har fået
virksomhedsrettet tilbud inden
udgangen af 13. sygefraværsuge

50%
36%

(Kilde: Jobindsats Opgørelsen omfatter antal personer, som i løbet
af den pågældende måned når den 13. uge i sygedagpengeforløbet
samt antal og andel personer heraf, der har fået et virksomhedsrettet
tilbud – løntilskud, virksomhedspraktik eller delvis raskmelding - inden
udgangen af den 13. uge med sygedagpenge.)

MÅLSÆTNING 4:
Der skal være plads til alle på arbejdsmarkedet.
MÅL 1:
- Flere borgere med handicap skal være selvforsørgende.
MÅL 2:
- Progression blandt borgere i små fleksjob

Tilbud i alt
Vejlednings- og
opkvalificeringsforløb i alt
Ansættelse med løntilskud i alt
Virksomhedspraktik i alt

MÅLSÆTNING 4:
Beskæftigelse skal bidrage til, at virksomhederne har
den nødvendige kvalificerede arbejdskraft til rådighed.
MÅL 1:
- Antallet af besøg hos nye virksomheder øges
MÅL 2:
- Progression blandt borgere i små fleksjob
- Flere ordinære jobordrer

MÅL 3:
- Øge andel A-dagpenge i beskæftigelse 6 mdr. efter endt
aktivering/tilbud

Andel i pct. i beskæftigelse 6
mdr. efter aktivering
Ringkøbing-Skjern

Andel i pct. i beskæftigelse 6 mdr.
efter aktivering hele landet

50 %

51 %

48 %
70 %
40 %

46 %
66 %
49 %

(Kilde: Jobindsats.dk Målingen opgør andelen af a-dagpengemodtagere, som 6 måneder efter endt aktivering er uden offentlig forsørgelse. I målingerne indgår
afsluttede aktiveringsforløb af 21 hverdages varighed eller mere, hvor de aktiverede har haft minimum 4 uger med offentlig forsørgelse forinden aktivering.)

Desuden er der opstillet mål for KUBE (Koordineret Uddannelses- Beskæftigelses- og Erhvervsindsats) om at der
gennemføres 70 virksomhedsbesøg pr år, og heraf skal der
være et outcome på 30 koblinger til efteruddannelse, ledige,
uddannelsesplanlægning eller lign.

INDSATSER:
• En gensidig dialog med virksomhederne om at sikre dem
den arbejdskraft de har behov for
•

Øge samarbejdet mellem Erhvervsrådet og Beskæftigelse

•

Samarbejde med virksomheder om administrativt
arbejde som kan fjernes eller løses for virksomhederne

•

Målrettet kommunikationskampagner

•

•

•

KUBE samarbejdet som tilbyder erhvervslivet et
enstrenget erhvervsfremmesystem med én indgang til
beskæftigelses-, erhvervsfremme- og efteruddannelsessystemet.
Se i øvrigt indsatser i Beskæftigelsesplan 2019, 2020,
2021 og 2022. (Ringkøbing-Skjern kommune skal hvert
år udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen er den overordnede politiske plan for beskæftigelsesindsatsen i Ringkøbing-Skjern Kommune).

Se også indsatser under Videnpolitik og Erhvervspolitikken 2019 – 2022, som også vil blive inddraget i
forbindelse med udarbejdelse af de kommende Beskæftigelsesplaner.
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Ringkøbing-Skjern Kommunes
vision Naturens rige

Visionen konkretiseres gennem Plan- og Udviklingsstrategien og politikkerne. 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.
Plan- og Udviklingsstrategien uddyber og konkretiserer den
politiske vision ved at fastlægge nogle fokusområder inden
for temaerne: Vækst og udvikling og Det gode liv.
Politikken relaterer sig til bestemte punkter i Plan- og
Udviklingsstrategiens del 1 og indeholder mål og indsatser,
som der følges op på hvert år.

Politikken relaterer sig
til følgende i Plan- og
Udviklingsstrategien inden for
•
•

Det gode liv
Vækst og udvikling

I Plan- og Udviklingsstrategiens afsnit ”Byroller – samspil
mellem byer og land” står der følgende: Vi vil se os selv i et
nyt og større perspektiv. Spotte, hvad vi er stolte af, og skabe
grundlaget for, at by og land kan indgå nye samarbejder med
hinanden.
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BYPOLITIK

BYPOLITIKKEN
Politikkens vision

Vi samarbejder om at udvikle byernes potentialer og om
at skabe attraktive betingelser for bæredygtig bosætning,
erhverv og et trygt og sundt liv i balance. Derved øges den
fysiske og mentale sammenhængskraft i og imellem alle
byerne.

Målsætninger og mål

1. Med udgangspunkt i byernes individuelle karakteristika styrker vi relationer og samarbejdet i og imellem
alle kommunens byer
• De fem byfora har påtaget sig en aktiv rolle i udviklingen
i de større byer. De oplever sig selv og opfattes som en
betydende aktør som tænker i helheder til gavn for hele
kommunen.
•

Byernes og landsbyernes individuelle styrker tydeliggøres for at synliggøre synergimulighederne mellem
bysamfundene

2. Vi skaber attraktive, levende, grønne og funktionelle
byer for borgere, virksomheder og gæster
• Livet i byerne understøttes ved at forbinde aktiviteter i
og omkring bymidterne
•
•

Antallet af tomme butikker i byerne reduceres

Oplevelsesmulighederne (eller kendskabet til dem) i de
enkelte byer øges, så attraktiviteten for borgerne bliver
større også uden for butikkernes åbningstid
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Børne- og familiepolitikken 2019 - 2022 er RingkøbingSkjern Kommunes politik for 0-18 årsområdet.

Børne- og familiepolitikken henvender sig til børn, unge,
forældre og alle de medarbejdere og ledere, som arbejder
med almene eller specialtilbud til børn og unge i kommunale
tilbud eller i tilbud, som har driftsoverenskomst med
Ringkøbing-Skjern Kommune.
Politikken er udarbejdet af Ringkøbing-Skjern Kommunes
Børne- og Familieudvalg og godkendt i Byrådet. Politikken
er resultatet af et fælles udviklingsarbejde mellem udvalget
og en lang række bruger- og medarbejderrepræsentanter på
børne- og familieområdet.

Børne- og Familieudvalgets vision
Børne- og Familieudvalgets vision er udsprunget af Ringkøbing-Skjern Kommunes vision: NATURENS RIGE Liv og
udvikling i nærheden.

Ringkøbing-Skjern Kommune giver plads til det gode børne- og
ungeliv. Her er det sundt og trygt at vokse op. Her passer vi
på naturen og tager ansvar for hinandens trivsel, læring og
dannelse. Sammen skaber vi de nære fællesskaber, som er
grundlaget for udvikling af kreative og kompetente samfundsborgere.
For at skabe de bedste rammer for børn og unge samarbejder
vi på tværs gennem tillidsfulde relationer, sætter tidligt ind og
dyrker mulighederne frem for begrænsningerne.

1. Inddragelse af børn,
unge og forældre

Målsætning: Inddragelse af børn, unge og deres forældre
skal styrkes for at øge læring, trivsel og motivation.
Forældrene er de vigtigste personer i barnets liv, og ansvaret
for det enkelte barn er forældrenes. Forskningen viser, at
forældrenes interesse og støtte i hjemmet har den største
betydning for børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Forældrene og netværket omkring barnet udgør en afgørende ressource ikke kun i forhold til det enkelte barn men for
opbygning af fællesskaber og som støtte for de professionelle
der, hvor børnene færdes.
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Forældrenes muligheder for at støtte barnets læring,
trivsel og motivation øges betragteligt gennem et tidligt,
godt samarbejde med de professionelle. Det samme gør de
professionelles forståelse af barnets forudsætninger.

Det er således vigtigt, at forældrene tager ansvar, hvor
barnet indgår i fællesskaber. Det forudsætter igen, at samarbejdet mellem forældre og fagprofessionelle er anerkendende. Forældrene skal tages alvorligt, og de professionelle
skal rumme, at forældrene har forskellige forudsætninger.
På samme måde forventes det, at forældrene samarbejder
konstruktivt med de fagprofessionelle og med hinanden.

Et godt forældresamarbejde kræver en tydelig forventningsafstemning mellem forældrene og de fagprofessionelle. Det
kommer ikke af sig selv, men kræver initiativ, indfølingsevne
og en god balance mellem klar kommunikation fra de professionelles side og åbenhed i forhold til dialog om forskellige
behov og problemstillinger. Forældre- og skolebestyrelser
fastlægger rammer, principper og forventninger for det gode
samarbejde, herunder en praksis, når samarbejdet ikke
fungerer, og sikrer klar og tydelig formidling heraf.
De professionelle har ansvaret for lege- og læringsmiljøet
i dagtilbud og skoler. Børnene i dagtilbuddene og eleverne
i skolerne skal imidlertid inddrages i planlægningen af de
pædagogiske og læringsmæssige aktiviteter med udgangspunkt i deres forskellige forudsætninger.
Medansvar, inddragelse og tillid øger motivation, trivsel og
læringslyst. Børnene er med til at skabe deres egen trivsel,
læring, udvikling og dannelse, og er derfor en ressource.
Inddragelse skaber aktive og engagerede børn og giver
samtidigt flere forskellige tilgange til læring.
Børn og unge, som modtager en særlig støtte fra fagprofessionelle i kommunen, skal naturligvis også mødes med
anerkendelse og medinddragelse for at skabe gode og
holdbare løsninger.

MÅL:
1) Børnene og eleverne skal inddrages aktivt som en
ressource i planlægningen og gennemførslen af lege- og
læringsaktiviteter.

2) De professionelle og forældre- og skolebestyrelserne
skal kommunikere klart og tydeligt og sikre forventningsafstemningen i samarbejdet med forældrene
omkring børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.

2. Læring og dannelse

Målsætning: Alle børn og unge skal trives, udvikle sig og
blive så dygtige, de kan.

BØRNEOG FAMILIEPOLITIK

BØRNE- OG FAMILIEPOLITIKKEN
2019 - 2022
sociale medier spiller en stadig voksende rolle i vores sociale,
kulturelle og økonomiske liv.

Børne- og ungdomslivet er ikke kun en forberedelse til
voksenlivet, men har værdi i sig selv.

Børne- og Familieudvalget forventer, at forældre- og skolebestyrelser forholder sig til begrebet dannelse på deres egne
skoler og institutioner.

Det kan have store konsekvenser for børns muligheder både
i barndommen og i voksenlivet, hvis der ikke reageres tidligt
på begyndende problemstillinger. Børne- og Familieudvalget
ønsker derfor en opprioritering af den forebyggende indsats.
Børne- og Familieudvalget ønsker at styrke det faglige
niveau hos de professionelle på alle områder gennem hele
barnets opvækst.

Arbejdsmarkedet i Ringkøbing-Skjern Kommune så vel som
i resten af landet har brug for kreative medarbejdere, som
ikke kun er forbrugere af teknologi, men som skaber med
teknologi.

Børne- og Familieudvalget ønsker, at børn og unge lærer og
udvikler sig bedst muligt inden for de givne rammer. Det
gælder både de børn og unge, som i forvejen klarer sig godt,
og de børn og unge, som af forskellige grunde ikke trives og
udvikler sig så godt, som man kunne ønske.

Leg og læring er hinandens forudsætninger i dagtilbuddene.
Med legen som den grundlæggende aktivitet skal dagtilbuddene fremme børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse.
Vi ved, at nærvær, udviklingsstøttende og stimulerende
relationer og kommunikation mellem børnene og det
pædagogiske personale er afgørende for det enkelte barns
sociale, følelsesmæssige og kognitive
udvikling. I dagtilbuddene sker trivsel, læring, udvikling og
dannelse i børnefællesskaber og dagtilbuddenes læringsmiljøer. Herigennem tages hensyn til det enkelte barns
forudsætninger og deltagelsesmuligheder. Den pædagogiske
læreplan udgør rammen for det pædagogiske arbejde i
dagtilbuddene og helt centralt er inddragelse af børneperspektivet.

I skolerne skal der stadig være fokus på at udvikle elevernes
færdigheder i de boglige fag. Lige så vigtigt er det dog, at
skolerne fremmer elevernes alsidige udvikling og forbereder
dem til deltagelse i et samfund med frihed og folkestyre.
Børne- og Familieudvalget ønsker, at børnene og de unge
skal lære at tage ansvar for sig selv, for hinanden og for vores
fælles natur. Det er en vigtig del af dannelsesprocessen –
ligesom blandt andet livsduelighed, fælles kulturværdier,
evnen til at se tingene i en større sammenhæng, kritisk
tænkning og problemløsning. Dannelse er også at lære at
begå sig socialt, etisk og kritisk i den digitale verden, hvor

I Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker vi at give det enkelte
barn mulighed for at udfordre og udvikle sine talenter,
uanset fagområde. Vi forbereder de unge til et foranderligt
arbejdsmarked, hvor der er brug for mennesker, som kan
samarbejde, som er omstillingsparate, og som kan og tør
arbejde innovativt og projektorienteret. Derfor prioriterer
vi også erhvervspraktik og samarbejde med det lokale
erhvervsliv højt.

I Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker vi derfor at gøre op
med perfekthedskulturen. Vi vil skabe læringsmiljøer, hvor
det at fejle er en naturlig del af det at lære, og hvor der er
mere fokus på læringsprocessen.

Afgørende forudsætninger for børnenes læring, trivsel,
udvikling og dannelse er dagtilbud, skoler og administrative
afdelinger,
• som er opmærksomme på medarbejdernes behov for
kompetenceudvikling.
•

•

•

som har en pædagogisk tilgang, som bygger på det
fælles børne- og ungesyn. Det vil sige en anerkendende
og ressourceorienteret tilgang, hvor der tages afsæt i
at se muligheder, og der fokuseres på det, der virker og
ønskes opnået.

hvor medarbejderne arbejder undersøgende/eksperimenterende i professionelle læringsfællesskaber med stor
ledelsesmæssig opbakning og med henblik på kontinuerlig udvikling igennem evaluering af egen praksis med
stærkt fokus på fælles mål for børnenes læring.
som samarbejder på tværs i et bredt fagligt fællesskab
bestående af dagtilbud, skoler og administrative afdelinger i kommunen.

13

BØRNEOG FAMILIEPOLITIK

MÅL:
1) Dannelse skal i højere grad sættes på dagsordenen hos
forældre- og skolebestyrelser, blandt fagprofessionelle
og politisk.

2) Der skal udvikles læringsmiljøer, som er rummelige og
trygge – og hvor det at fejle er en naturlig del af læringsprocessen.
3) Flere skal have øjnene op for mulighederne i en erhvervsuddannelse.

3. Fællesskaber og trivsel

Målsætning: Fællesskaber skal understøtte alle børn og
unge med grundlæggende respekt for deres ressourcer
og personlighed.
At indgå i fællesskaber har afgørende betydning for børns
læring, trivsel og udvikling og for oplevelse af succes eller
nederlag. I Ringkøbing-Skjern Kommune har vi høje ambitioner på alle børns vegne, når det gælder trivsel, læring,
udvikling og dannelse.

Børne- og Familieudvalget ønsker derfor en styrkelse af
fællesskaber i alle sammenhænge. Rummelige fællesskaber
er afgørende for børn og unges chancer for at få et godt
børne- og ungeliv, hvor de kan føle sig mødt og anerkendt,
med respekt for dem, de er. Dette er vigtigt for at forebygge
mobning og øge trivslen i skoler, dagtilbud og andre
sammenhænge, hvor børn og unge indgår i fællesskaber,
herunder også digitale fællesskaber.

Fællesskaber i Ringkøbing-Skjern Kommune er derfor ikke et
tilvalg, men noget børn, unge, forældre og fagprofessionelle
forpligter sig på, til gavn for alle. Forældrenes rolle har den
største betydning.
En styrkelse af fællesskabet sker dog ikke på bekostning af
individet. Tværtimod er stærke fællesskaber en forudsætning for, at individerne kan trives og udfolde sig. Fællesskabet i dagtilbud, skoler og fritidsliv er rammen for både læring
og det gode sociale børne- og ungeliv.
Inklusion handler derfor ikke primært om, at det enkelte
barn skal støttes i at være en del af et fællesskab, men om at
fællesskaberne skal udvikles, så et hvert barn kan inddrages
med grundlæggende respekt for deres ressourcer og personlighed. Vi ser børnenes forskellighed som en styrke.
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I mødet med Ringkøbing-Skjern Kommunes børn og unge
er det af afgørende betydning, at der er fokus på at støtte
barnets udvikling via udviklingsstøttende kontakt. Trygge
og nære relationer er en forudsætning for trivsel og er
samtidig et effektivt redskab i forbindelse med tidlig indsats
mod mistrivsel blandt børn og unge.
Derfor ønsker Børne- og Familieudvalget, at der skabes
trygge og nære relationer til og mellem kommunens børn og
unge, også på tværs af kommunen geografisk.

Det er samtidig en ambition at styrke det faglige fællesskab
omkring barnet, så fagprofessionelle uanset afdeling og
jobbeskrivelse arbejder sammen i fællesskab om den enkelte
opgave.
MÅL:
1) Trivslen blandt børn og unge skal øges og ingen børn og
unge må mistrives.
2) Tværgående professionelle lærende fællesskaber med
pligt til videndeling i arbejdet med børn og unge skal
etableres og styrkes.

4. Overgange og helhed

Målsætning: Der skal være helhed og gode overgange i
børnenes, de unges og familiernes møde med kommunen, så de føler sig hørt, set, forstået og taget alvorligt.
Børne- og Familieudvalget ønsker at styrke samarbejdet
mellem enheder, faggrupper, afdelinger og forvaltninger.

Et styrket samarbejde skal sikre helhed i barnets og familiens møde med kommunen. Det er ikke familiens ansvar at
videregive oplysninger mellem afdelinger og institutioner i
kommunen. Information skal deles mellem enheder til gavn
for barnet og dets familie, så de får en oplevelse af en tryg og
helhedsorienteret indsats. Samtidigt skal det, i det omfang
det er muligt, være gennemsigtigt for borgerne, hvilke
indsatser der sættes i gang og hvad status er. Mere åbenhed,
bedre samarbejde og deling af informationer skal være med
til at understøtte arbejdet for en tidligere og mere effektiv
indsats.
Børne- og Familieudvalget ønsker samtidig at styrke den
helhedsorienterede indsats rundt om barnet. Hele familien
skal i højere grad tænkes ind i arbejdet. Problematikker i
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familien kan være årsagen til mistrivsel hos et barn, og det
er derfor vigtigt at arbejde med hele familien. Der skal dog
være fokus på familiens ressourcer, så deres kompetencer
bringes bedst muligt i spil.

I løbet af opvæksten oplever børn og unge forskellige
overgange – fra hjemmet til dagpleje, fra ét dagtilbud
uanset type til et andet, fra dagtilbud til skole og fra skole
til ungdomsuddannelse. Overgangen er en spændende
fase i barnets og familiens liv og forløber for det meste
uden problemer. Det sker imidlertid, at der tabes viden om
barnet, og at overgangen ikke opleves trygt af barnet og dets
forældre. En god overgang fra et tilbud til et andet kræver et
samarbejde mellem flere forskellige enheder og faggrupper.
Barnet er først og fremmest forældrenes ansvar, og derfor
har forældrene et medansvar for at sikre den gode overgang.
Børne- og Familieudvalget ønsker fortsat, at kommunens
dagtilbud, skoler og afdelinger samarbejder med hinanden
og forældrene om overgangene. Der skal udarbejdes og
videreudvikles på fælles standarder, på tværs af institutioner og afdelinger, for indsatsen. Vigtige informationer om
barnet må ikke tabes i forbindelse med overgangen. Alle
børn, der skal starte i et dagtilbud eller i skole, skal forbinde
overgangen med tryghed, forudsigelighed og anerkendelse.
Det sikres blandt andet ved, at alle arbejder efter det fælles
børne- og ungesyn. Det er samtidig Børne- og Familieudvalgets ambition, at overgangene fra børneområdet til
ungdomsuddannelser og til voksenområdet styrkes.

I Ringkøbing-Skjern Kommune er der også private dagtilbud
og skoler. Børne- og familiepolitikken gælder ikke for disse,
men de kommunale medarbejdere og ledere forventes at
samarbejde med alle, der arbejder med børn og unge med
henblik på at sikre gode overgange.
MÅL:
1) Børn, unge og deres forældre skal opleve sammenhæng,
forudsigelighed og tryghed i alle overgange.
2) Samarbejdet mellem fagområderne skal styrkes så
borgerne oplever en kontinuerlig, helhedsorienteret og
gennemsigtig indsats.
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ENERGIPOLITIK
2019 – 2023
Ringkøbing-Skjern Kommune skal være 100 procent
selvforsynende med vedvarende energi i 2020 og 100
procent fossilfri i 2040.
I dag er vi mere end 100 procent selvforsynende med el fra
vedvarende energikilder. Vi skal fremover være selvforsynende med alle former for energi, som vi anvender, - også til
Energien bruges
effektivt.

Elektrificering –
ren el til opvarmning og industri.

transport, bolig- og fjernvarme, industri og landbrug m.v. På
vejen mod fossilfrihed vil vi sikre, at balancen mellem det
lokale energiforbrug og den lokale produktion af vedvarende
energi forbedres markant.

ENERGIPOLITIK

Vision

Den strategiske energiplan opbygges som en matrix med
følgende seks indsatsområder lodret og fem tværgående
aktiviteter vandret.

Grøn Transport.

Lagring og smart
energiforbrug.

Effektiv biomasse-anvendelse

Ringkøbing-Skjern
som energi-laboratorium.

Bæredygtighed og
Cirkulær Økonomi.

Flere grønne
virksomheder.

Kommunikation,
formidling og
branding

Grøn energiturisme.

Kommunens
bidrag.

Indsatsområder:

Målsætning 1: Energien bruges effektivt.
Det kan være billigere at reducere energiforbruget end at
producere vedvarende energi på lokale anlæg. Konkret har
vi derfor følgende mål:
Vores mål:
• Varmeforbruget reduceres med 20 % i perioden 20072040.
• Alle oliefyr til boligopvarmning er konverteret til
vedvarende energi i år 2030.
• Uændret klassisk elforbrug (elforbrug eksklusiv nye
forbrug til transport og opvarmning mv.)
• Industrien skal blive mere energieffektiv. F.eks. i form
af højere energi- og ressourceeffektivitet målt per
produceret enhed.
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Målene skal sikres indfriet via løbende fokus på energieffektivisering og teknologier med høj virkningsgrad.
Målsætning 2: Elektrificering, - ren el til opvarmning og
til industri.
Strøm fra vindmøller og solceller skal bruges lokalt, f.eks.
kan varmepumper opvarme husene. Partikelforurening fra
skorstene og udstødninger reduceres i Naturen Rige.
Vores mål:
• Varmesektoren elektrificeres og vi bruger områdets
egen strøm.
• Halvdelen af industriens gaskedler er konverteret til
elkedler eller varmepumper.
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Vores mål:
• Ringkøbing-Skjern Kommune vil være førende i Europa
inden for viden og demonstration af Grøn Transport,
med fokus på decentrale by- og landstrukturer.
• Kommunens egen fossile bilflåde erstattes så vidt muligt
af grønne køretøjer, efterhånden som leasingaftaler
udløber og køretøjer udskiftes. Målet er at alle Kommunens køretøjer anvender vedvarende energi i 2025.
• Transport i Ringkøbing-Skjern Kommune skal være
fossilfri i 2040.

Målsætning 4: Lagring og smart energiforbrug.
Vi vil på effektiv vis gemme energien. Når vinden ikke blæser
og solen ikke skinner henter vi energien retur fra energilagrene.

Vores mål:
• Vi vil undersøge, fremme og anvende de mest effektive
integrations- og energilagringsmetoder.
• Vi vil sammentænke energi på tværs af sektorer og
skabe balance mellem produktion og forbrug.
• Fjernvarmen anvender vedvarende energi: 85% i 2025;
95% i 2030 og 100% i 2035. (Disse del- og slutmål ventes
skærpet i dialog med forsyningsvirksomhederne.)
Målsætning 5: Effektiv biomasseanvendelse.
Biomasse kan anvendes til energi, men kan også forædles til
produkter med højere værdi.
Vores mål:
• Vi vil undersøge, fremme og anvende biomasse til
gødning, energi, materialer, foder, fødevarer og farma.
• Vi vil skabe grundlag for proteinproduktion i storskala
til dyr og mennesker.

Målsætning 6: Ringkøbing-Skjern som energilaboratorium.
Vi vil teste og demonstrere nye grønne løsninger, samt
skabe udvikling og værdiforøgelse til gavn for borgere og
virksomheder.
Vores mål:
• I spændingsfeltet mellem mennesker, natur og teknologier skaber vi øget værdi.
• Vi vil understøtte og fremme en fornyelse af de
eksisterende erhverv og fremme udvikling af helt nye
bæredygtige og værdiskabende erhverv.
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Tværgående aktiviteter:

A: Bæredygtighed og Cirkulær Økonomi.
Her trykprøves aktiviteter i forhold til om de er økonomisk,
socialt og miljømæssigt bæredygtige. Altså: bidrager de til
økonomisk udvikling i kommunen, bliver fordelene ligeligt
fordelt, er der åbenhed og inddragelse, og sker der en
reduktion i miljøbelastningen?

ENERGIPOLITIK

Målsætning 3: Grøn transport.
Grøn transport handler om mobilitet, infrastruktur og
transportmidler på ren grøn energi, f.eks. el.

Bæredygtighedskriterierne kan direkte eller indirekte være
nogle af FN’s 17 Verdensmål, f.eks.:
Bæredygtighedsmål 7: Frem adgang til billig, pålidelig, bæredygtig og moderne energi til alle.
Bæredygtighedsmål 9: Opbyg en modstandsdygtig infrastruktur, støt inkluderende og bæredygtig industrialisering og frem
innovation.
Bæredygtighedsmål 12: Frem bæredygtigt forbrug og produktion.
Bæredygtighedsmål 13: Hurtig indsats for at bekæmpe klimaforandring og dens indvirkninger.
Bæredygtighedsmål 17: Styrk de globale partnerskab for
handling, og øg midlerne til at nå målene.
B: Flere grønne virksomheder.
På tværs af indsatsområderne fremmes iværksætteri og de
muligheder gribes, som kan bidrage til øget værdi for borgere
og virksomheder. Samtidig vil vi bidrage til, at flere virksomheder flytter til kommunen, fordi vi leverer grøn energi.
C: Kommunikation, formidling og branding.
Her tilbydes blandt andet assistance til at formidle projekters indhold og resultater, til inspiration for andre og, så
Ringkøbing-Skjern får udnyttet brandingmuligheder.
D: Grøn energiturisme
Vores grønne image, de mange energianlæg og virksomheder, der arbejder med grøn energi, danner basis for
energiturisme. Det gælder turisme både for private og
erhvervsdelegationer.

E: Kommunens bidrag
Ringkøbing-Skjern Kommune vil selv bidrage, for at fremme
den pågældende aktivitet.

Naturens Rige er overskriften pa kommunens overordnede vision og brand.

Kommunens Plan- og udviklingsstrategi udfolder visionen og den står på to ben. Det ene ben er ”Det gode liv”, og det handler
om, hvordan kommunen vil bidrage til, at vi borgere kan leve det gode liv. Det andet ben er ”vækst og udvikling” og beskriver,
hvordan kommunen kan understøtte vækst og udvikling i vores område.
Alle politikker forholder sig til visionen Naturens Rige og til Plan- og udviklingsstrategien.

Hvad er en politik?

En politik er det redskab, som byrådet bruger til at styre de forskellige områder efter.

En politik laves for fire år af gangen. Politikken udpeger de temaer og mal, som kommunen ønsker særlig fokus på i perioden.
Pa den måde lægger politikken også retningen for de indsatser, som kommunen prioriterer at sætte i gang og bruge penge på.
Til hver politik hører en handlingsplan.

Handlingsplanen indeholder helt konkret de indsatser, der sættes i gang for at opfylde politikkens målsætninger og mål.
Handlingsplanen udarbejdes for halvandet år af gangen, så der er plads til justeringer i politikkens fireårige levetid.
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ERHVERVSPOLITIK
2019-2023
I den nye erhvervspolitik er visionen:
Sammen vil vi skabe det bedste sted i Danmark at drive
virksomhed
Vi vil sammen arbejde for:
Målsætning 1: Adgang til kvalificeret arbejdskraft
Vi vil medvirke til, at vores virksomheder har adgang til
kvalificeret arbejdskraft igennem en målrettet indsats inden
for rekruttering og branding af vores område og erhvervsliv,
både nationalt og internationalt.

Det vil vi måle på:
• Øget fastholdelse og tiltrækning af nye borgere til
kommune
• Færre virksomheder oplever, at det er svært at rekruttere kvalificeret arbejdskraft
Målsætning 2: Danmarks grønneste erhvervsliv
Vi skal sammen være frontløbere for skabelsen af en grøn
dagsorden i det lokale, nationale og internationale erhvervsliv. Vi vil udvikle vores grønne profil i partnerskab med et
erhvervsliv, der er stærkt inden for grøn energi, cirkulær
økonomi og bæredygtighed. Vi vil have en skarp profil som
Danmarks grønneste kommune, hvor det er attraktivt at
drive virksomhed, og hvor der er plads til at leve det gode liv.
Det vil vi måle på:
• Stigende andel af erhvervslivets energiforbrug består af
bæredygtig energi
• Stigende kendskab til kommunen som en grøn erhvervskommune

Målsætning 3: Sikre adgang til markederne
Kommunen vil arbejde for at udbygge den digitale og
trafikale infrastruktur

De fysiske og digitale forbindelser skal sikre virksomhederne optimale muligheder for at virksomhederne skaber
vækst.

ERHVERVSPOLITIK

Et godt sted at drive virksomhed

Det vil vi måle på:
• Forbedret vejstruktur - VVM-redegørelse om rute A15
og opgradering af ruten indarbejdes i Transportudvalgets trafikplan
• Forbedret digital infrastruktur - Bidrage til at indhente
den manglende bredbåndsdækning i forhold til resten af
Danmark og få 5G udrullet
• Hurtigere og hyppigere togafgange

Målsætning 4: Styrke udvikling og innovation
Vi vil understøtte udvikling i virksomheder gennem hjælp til
iværksætteri og innovation.
Det vil vi måle på:
• Antal iværksættere skal på niveau med det regionale
gennemsnit
• Stigende innovation i virksomheder

Målsætning 5: Tiltrækning og fastholdelse af virksomheder
Vil skal sammen tiltrække og fastholde nye og etablerede
virksomheder til kommunen.
Det vil vi måle på:
• Samme antal eller stigende antal virksomheder
• Top 3 i den årlige måling af DI-Erhvervsklima

Naturens Rige er overskriften pa kommunens overordnede vision og brand.

Kommunens Plan- og udviklingsstrategi udfolder visionen og den står på to ben. Det ene ben er ”Det gode liv”, og det handler
om, hvordan kommunen vil bidrage til, at vi borgere kan leve det gode liv. Det andet ben er ”vækst og udvikling” og beskriver,
hvordan kommunen kan understøtte vækst og udvikling i vores område.
Alle politikker forholder sig til visionen Naturens Rige og til Plan- og udviklingsstrategien.

Hvad er en politik?

En politik er det redskab, som byrådet bruger til at styre de forskellige områder efter.

En politik laves for fire år af gangen. Politikken udpeger de temaer og mal, som kommunen ønsker særlig fokus på i perioden.
Pa den måde lægger politikken også retningen for de indsatser, som kommunen prioriterer at sætte i gang og bruge penge på.
Til hver politik hører en handlingsplan.

Handlingsplanen indeholder helt konkret de indsatser, der sættes i gang for at opfylde politikkens målsætninger og mål.
Handlingsplanen udarbejdes for halvandet år af gangen, så der er plads til justeringer i politikkens fireårige levetid.
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FRITIDSLIVSPOLITIKKEN
Ringkøbing-Skjern
Kommunes vision

VISION
NATURENS RIGE

Naturens rige visionen konkretiseres gennem Plan- og
Udviklingsstrategien og politikkerne. 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.

Plan- og Udviklingsstrategi
Vækst og udvikling

FRTIDSLIVSPOLITIK

Det gode liv

Politikker
Med indsatser

Plan- og Udviklingsstrategien uddyber og konkretiserer den
politiske vision ved at fastlægge nogle fokusområder inden
for temaerne: Vækst og udvikling og Det gode liv.

Indsatser

Indsatser

Indsatser

Politikken relaterer sig til bestemte punkter i Plan- og
Udviklingsstrategien og indeholder mål og indsatser, som
der følges op på hvert år.

Politikken relaterer sig til
følgende i Plan- og Udviklings
strategien inden for
•
•

Det gode liv
Vækst og udvikling

I Plan- og udviklingsstrategiens afsnit om ”Det gode liv”
står der bl.a.: ”Relationer knyttes og benyttes i store og små
fællesskaber med plads til alle”, og at ”Vi skaber et trygt sted
at leve et sundt og aktivt liv i balance.”

I afsnittet om ”Vækst og udvikling” står der: ”Vi har udsyn og
forsøger hele tiden at skabe bevægelse ved at dele viden og
danne partnerskaber – også internationalt.”

Politikkens vision

Vi vil et mangfoldigt og involverende kultur- og fritidsliv,
hvor der er plads til både nærhed og internationalt udsyn.

Målsætninger og mål

1. Vi sikrer et aktivt kultur- og fritidsliv for alle aldersgrupper, hvor der skabes muligheder for at den enkelte
kan udfordres og dyrke sine interesser både alene og i
fællesskaber.
• Vi vil styrke forudsætningerne for den aktive families
deltagelse i fritidslivet
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•
•
•

Vi vil styrke samarbejdet mellem professionelle og
frivillige aktører på tværs af faciliteter
Vi vil styrke talentudviklingen indenfor kultur- og
fritidsområdet
Vi vil understøtte arbejdet med at finde nye og enkle
løsninger på fritidsområdets udfordringer

2. Vi skaber rammerne for et kultur- og fritidsliv, som
med respekt for det eksisterende, tør eksperimentere og
tænke stort
• Vi vil styrke udviklingen af det kreative område, og
understøtte lokale kreative miljøer, hvor forskellige
aldersgrupper kan mødes og inspirere hinanden.
• Vi vil involvere unge i videreudvikling af satsninger og
projekter inden for kultur-, natur- og fritidsområdet
• Vi vil arbejde med en fortsat udvikling af film- og
TVserie-området
• Vi vil, med afsæt i lokale styrker og udfordringer, søge
inspiration, viden og løsninger gennem deltagelse i
nationale og europæiske samarbejder og netværk
3. Vi benytter naturen som ramme for nye kultur- og
fritidsaktiviteter
• Vi vil understøtte, at naturen bliver den naturlige
ramme for kultur- og fritidsaktiviteter med et særligt
fokus på, at styrke den mentale og fysiske sundhed
• Vi vil, at naturen, gennem viden om dens muligheder og
betingelser, bliver en naturlig del af børns liv
• Vi vil fremme adgangen og tilgængeligheden til naturen
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FØDEVAREPOLITIK
2019-2023
Et stærkt vestjysk fødevareerhverv, der gør sig gældende
nationalt og internationalt til gavn for vores område.

Målsætninger

1. Fødevarefortællingen
Vores aktiviteter og resultater skal kommunikere
fødevarefortællingen
Vi vil medvirke til at fremme kendskabet til vores fødevarer
og videreudvikle den gode fødevarefortælling om vores
område. Stedbundne fortællinger og oplevelser fra Naturens
Rige sætter Ringkøbing-Skjern Kommune på landkortet.

Mål:
1) Øge kendskabet til og kommunikationen om fødevarer –
produceret i Ringkøbing-Skjern Kommune
2) Styrke virksomhedernes forretningsudvikling gennem
samarbejde med partnere inden for oplevelsesøkonomien
2. Produktion og afsætning
Vi vil medvirke til at forbedre virksomhedernes forretningsudvikling
Vi vil styrke virksomhedernes og iværksætternes forretningsudvikling og konkurrenceevne. Vi skal afsøge nye
muligheder, der styrker og tiltrækker virksomhederne.

Mål:
1) Øget afsætning / indtjening i fødevarevirksomhederne
2) Stigende antal iværksættere og nye fødevarevirksomheder til kommunen

3. Innovation og viden
Fremtidens fødevarer og forretningsmodeller kræver
innovation og viden
Vi vil understøtte koblingen mellem viden og praksis gennem partnerskaber. Samtidig vil vi understøtte videndeling
mellem store og små virksomheder til gavn for innovation og
produktion.

Mål:
1) Klyngesamarbejder som vækstmodel for forretningsudvikling og samarbejde
2) Gennem samarbejde med uddannelsesinstitutionerne vil
vi sikre de studerende muligheder for at beskæftige sig
med fødevareområdet
3) Udvikle og igangsætte skole/virksomheds forløb med
bæredygtighed og sundhed på skemaet
4. Bæredygtighed
Vi skal arbejde med madkultur og fødevarer inden for en
bæredygtig ramme
Vi arbejder tværgående med at skabe gode fødevarer, sunde
måltider og gode smagsoplevelser som grundlag for det gode
liv. Samtidig vil vi fremme udviklingen af bæredygtighed
i den lokale fødevareproduktion. Bæredygtighed, så der i
produktion, afsætning og forbrug er balance mellem økonomiske, miljømæssige og sociale hensyn, og hvor opfyldelsen
af de nuværende behov ikke bringer fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare.
Mål:
1) Nye nicheprodukter fra madiværksættere og -producenter skal afspejle erhvervets tilgang til bæredygtighed
2) Gennem projektet ProvenanceDK opprioriteres oprindelsessteder/terroir, lokale og sæsonbestemte fødevarer
i produktion og afsætning

FØDEVAREPOLITIK

Vision

Naturens Rige er overskriften pa kommunens overordnede vision og brand.

Kommunens Plan- og udviklingsstrategi udfolder visionen og den står på to ben. Det ene ben er ”Det gode liv”, og det handler
om, hvordan kommunen vil bidrage til, at vi borgere kan leve det gode liv. Det andet ben er ”vækst og udvikling” og beskriver,
hvordan kommunen kan understøtte vækst og udvikling i vores område.
Alle politikker forholder sig til visionen Naturens Rige og til Plan- og udviklingsstrategien.

Hvad er en politik?

En politik er det redskab, som byrådet bruger til at styre de forskellige områder efter.

En politik laves for fire år af gangen. Politikken udpeger de temaer og mal, som kommunen ønsker særlig fokus på i perioden.
Pa den måde lægger politikken også retningen for de indsatser, som kommunen prioriterer at sætte i gang og bruge penge på.
Til hver politik hører en handlingsplan.

Handlingsplanen indeholder helt konkret de indsatser, der sættes i gang for at opfylde politikkens målsætninger og mål.
Handlingsplanen udarbejdes for halvandet år af gangen, så der er plads til justeringer i politikkens fireårige levetid.
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HANDICAPPOLITIK

Omdrejningspunktet for Handicappolitikken er FN’s
Handicapkonventions generelle principper om lige ret og lige
muligheder for deltagelse i samfundets tilbud og fællesskaber.
Det betyder blandt andet, at mennesker med handicap skal
mødes ligeværdigt og i øjenhøjde af kommunen.

Ringkøbing-Skjern Kommune har derfor et særligt ansvar
for indgå i dialog med den enkelte og at rådgive og vejlede til
tilbud, der opfylder den enkeltes behov. Dermed følger også
et ansvar for undgå unødige barrierer og hjælpe mennesker
med handicap videre til andre fagområder i kommunen, når
det er relevant. Dette kræver bred viden og en helhedsorienteret tilgang hos medarbejderne i kommunen.
Samtidigt er det vigtigt, at mennesker med handicap bidrager til samfundet med de ressourcer, de besidder. Ringkøbing-Skjern Kommune har således også et særligt ansvar for
at møde mennesker med handicap med forventninger om,
at den enkeltes ressourcer og drømme for fremtiden skal
sættes i spil.
Det er en forudsætning for, at alle kan deltage i samfundslivet, at mennesker med handicap har lige adgang til

FN’s handicapkonvention

Artikel 19 »Retten til et selvstændigt liv og til at være
inkluderet i samfundet«:
Deltagerstaterne anerkender, at alle personer med
handicap har lige ret til at leve i samfundet med samme
valg-muligheder som andre, og skal træffe effektive
og passende foranstaltninger til at gøre det lettere for
personer med handicap fuldt ud at nyde denne rettighed
samt fuldt ud at blive inkluderet og deltage i samfundet.
bygninger, byrum, natur og transportmidler. Det er også
afgørende, at mennesker med handicap har adgang til alle
former for information, viden og kommunikation, der giver
mulighed for aktiv deltagelse i demokratiet og samfundets
fællesskaber.

Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder løbende på at forbedre tilgængeligheden i det offentlige rum for kommunens
borgere og gæster med handicap.
Handicappolitikken er udarbejdet på baggrund af input fra
indbyggere i kommunen på borgermøder, Handicaprådet og
relevante organisationer på området.

Det er ønsket, at Handicappolitikken skal være kendt og
brugt i Ringkøbing-Skjern Kommune. Den skal være et værktøj, som alle kan benytte, og som kan medvirke til at skabe en
fælles platform til at kunne udvikle handicapområdet.

Definition af
handicapbegrebet

Mennesker med handicap omfatter børn og voksne, der
”har en langvarig fysisk, psykisk, intellektuel eller sensorisk
funktionsnedsættelse, som i samspil med forskellige barrierer
kan hindre dem i fuldt og effektivt at deltage i samfundslivet på
lige fod med andre.”
FN’s Handicapkonvention

Det betyder, at handicap opstår, når et menneske med en
funktionsnedsættelse møder en barriere i omgivelserne. Det
betyder, at et handicap ikke opfattes som et iboende karaktertræk ved mennesket, men som en barriere i omgivelserne.
Det er således muligt at kompensere for handicappet og
derigennem at skabe lige muligheder for alle.

(Borgercitat)
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Artikel 9 »Tilgængelighed«:
Med henblik på at gøre det muligt for personer med
handicap af få et selvstændigt liv og deltage fuldt ud i
alle livets forhold skal deltagerstaterne træffe passende
foranstaltninger til at sikre, at personer med handicap på
lige fod med andre har adgang til de fysiske omgivelser
og transportmuligheder, den information og kommunikation, herunder informations- og kommunikationsteknologi og -systemer, og de øvrige faciliteter og tilbud, der
er åbne for eller gives offentligheden, både i byområder
og landdistrikter.

”Handicapkonvention er en konvention, som siger, at mennesker med
handicap har de samme rettigheder som alle andre. Det betyder, at mennesker med handicap ikke har flere rettigheder eller færre rettigheder,
men de har de samme rettigheder som alle andre”.
(Citat Maria Holsaae, Chefkonsulent, Socialområdet og retssikkerhed, Danske Handicaporganisationer)

Vision

Ringkøbing-Skjern Kommune er et godt sted at være for
alle.
Mennesker med handicap deltager i samfundslivet på
lige fod med andre og tager i videst muligt omfang selv
ansvar for eget liv.

”Relation er vigtigt. At man bliver mødt som et menneske. Det kan åbne
op for en dialog om den enkeltes ønsker, så lysten driver værket”.

FN’s handicapkonvention

Handicappolitikkens
målsætninger

Målsætning 1: Overgange
Gode overgange mellem kommunale enheder skal sikre, at
mennesker med handicap oplever en tryg og sammenhængende overgang.

Et menneske går igennem mange overgange i livet; for
eksempel skift fra vuggestue til børnehave, fra uddannelse
til beskæftigelse, fra forældrenes hjem til egen bolig eller
institution. Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at sikre, at
mennesker med handicap og deres familie oplever helhed og
sammenhæng i kontakten med kommunen ved disse overgange. Det betyder, at der skal være gode overgange mellem
kommunens tilbud, når mennesker med handicap går fra én
livsfase til en anden.
Mål 1: Vi vil, at flere børn og voksne med handicap inden 2022
skal opleve høj kvalitet og tryghed i overgangen fra en livsfase
til en anden.
Flere børn og voksne med handicap skal inden 2022 opleve
et sammenhængende og koordineret forløb af høj faglig
kvalitet, så der sikres en tryg overgang.
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HANDICAPPOLITIK

Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker med kommunens
Handicappolitik at sikre mennesker med handicap de samme
rettigheder og muligheder som andre indbyggere i kommunen. Det er kommunens opfattelse, at samfundet beriges og
styrkes af den mangfoldighed, der opstår, når alle deltager
aktivt i samfundslivet.

•

•

Vi vil, at flere børn og voksne med handicap samt deres
netværk inden 2022 oplever sig hørt og inddraget i
overgangen mellem kommunale tilbud. Det vil vi arbejde
med, ved at sikre en inddragende indsats i overgangen
mellem kommunale enheder.
Vi vil have fokus på, at fagområdets personale er bedre
rustet til at varetage de behov mennesker med handicap
og deres netværk har i overgangene mellem kommunale
enheder. Det vil vi gøre ved at personalet medtænker
evidensbaserede redskaber i mødet med mennesket
med handicap og dennes netværk.

Mål 2: Vi vil, at flere unge med handicap og familier til unge
med handicap inden 2022 oplever en tryg, medinddragende og
velinformeret overgang, når den unge fylder 18 år og overgår
fra fagområdet Børn og Familie til fagområdet Handicap og
Psykiatri.

En tryg og velinformeret overgang fra ung til voksen, skal
være med til at sikre, at unge med handicap og familier til
unge med handicap inden 2022 oplever en sammenhængende indsats i overgangen fra fagområdet Børn og Familie til
Fagområdet Handicap og Psykiatri.

Indsatser:
• Vi vil skabe et bedre grundlag for, at flere unge med handicap og deres netværk inden 2022 oplever sig tilstrækkeligt informeret i overgangen fra ung til voksen. Det
vil vi gøre ved en koordinerende og helhedsorienteret
indsats, ud fra den enkeltes og familiens behov.
•

Vi vil sikre, at flere pårørende til unge med handicap
inden 2022 får vejledning og støtte, så overgangen
opleves tryg. Det vil vi gøre gennem bl.a. forældrerådgivning, hvor emner som rettigheder, selvbestemmelse,
tavshedspligt og værgemål kan gennemgås, ud fra den
enkeltes behov.

Målsætning 2: Beskæftigelse
Tilknytning til arbejdsmarkedet skal styrke mennesker med
handicaps selvstændighed og livskvalitet.
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Vi vil, at mennesker med handicap sikres arbejdsidentitet og
tilknytning til arbejdsmarkedet ved:
• så vidt muligt at indgå i et almindeligt arbejdsliv
•

alternativt at have mulighed for at få et beskæftigelsestilbud.

Et job er forbundet med arbejdsidentitet og stolthed. Mennesker med handicap kan få mulighed for at bidrage til fællesskabet. Derfor vil Ringkøbing-Skjern Kommune arbejde for
at gøre det attraktivt for virksomheder at skabe praktik- og
arbejdspladser for mennesker med handicap. Kommunen
skal samtidigt sikre, at kommunens beskæftigelsestilbud
ligner det almindelige arbejdsmarked.
Mål 1: Vi vil, at flere mennesker med handicap inden 2022 skal
inkluderes på arbejdsmarkedet eller i uddannelsessystemet, og
derved opnå højere livskvalitet og flere sunde leveår.
Flere mennesker med handicap skal inden 2022 opleve
at blive hjulpet videre med at finde deres rette plads på
arbejdsmarkedet eller i uddannelse.

Indsatser:
• Vi vil inden 2022 forbedre den erhvervsmæssige og
uddannelsesmæssige tilgængelighed for mennesker med
handicap. Det vil vi gøre gennem et øget fokus på dialog
og samarbejde med det lokale erhvervsliv og uddannelsesinstitutioner.
•

Vi vil øge andelen af mennesker med handicap der
oplever, at de modtager den rette vejledning om særlige
hjælpemidler i forhold til. uddannelse og personlig
assistance på arbejdsmarkedet. Vi vil øge den digitale
tilgængelighed blandt de mennesker med handicap, der
har vanskeligt ved dette.

Mål 2: Vi vil inden 2022 øge andelen af virksomheder, der
indgår et samarbejde med Ringkøbing-Skjern kommune om at
skabe praktik- og arbejdspladser til mennesker med handicap,
da tilknytning til arbejdsmarked eller uddannelsessystem øger
livskvaliteten og sundheden.
Flere virksomheder i Ringkøbing-Skjern Kommune skal
inden 2022 finde det nemmere og mere attraktivt at samarbejde med kommunen om at skabe praktik- og arbejdspladser for mennesker med handicap.

”Beskæftigelse er vigtigt. Mange kan være en ressource.
En gevinst for både arbejdsgiver og personen selv”.
(Borgercitat)

”Finde arbejde i den virkelige verden. Den virkelige verden er altid bedst”.
(Borgercitat)

”Mennesker med handicap vil gerne være inkluderede og bidrage til
samfundet som alle andre. Nogle gange skal der nogle særlige rammer
og støtteforanstaltninger til, for at det kan lade sig gøre, og andre
gange skal der egentlig bare omtanke til”.

HANDICAPPOLITIK

Indsatser:
• Vi vil, at flere børn og voksne med handicap inden 2022
oplever sig tilstrækkeligt informeret i overgangen mellem kommunale enheder. Vi vil sikre, at de har kendskab
til deres rettigheder, muligheder og ansvar. Det vil vi
gøre gennem tværfaglige, koordinerede og opfølgende
indsatser ved overgange mellem kommunale enheder.

(Citat Maria Holsaae, Chefkonsulent, Socialområdet og retssikkerhed, Danske Handicaporganisationer)
Indsatser:
• Vi vil inden 2022 i dialog med flere lokale virksomheder
i Ringkøbing-Skjern Kommune og etablere et samarbejde, hvor der skabes gode og rummelige arbejdspladser
for mennesker med handicap. Dette med henblik på, at få
flere mennesker med handicap i arbejde og dermed øge
den enkeltes sundhed og livskvalitet.
•

Vi vil inden 2022 arbejde for, at der etableres flere jobs
på særlige vilkår, så mennesker med handicap får bedre
mulighed for at blive inkluderet på arbejdsmarkedet.
Det vil vi gøre, ved at gå i dialog med virksomheder om
muligheder for etablering af jobs på særlige vilkår, for
mennesker med handicap.

Målsætning 3: Fællesskaber
Fællesskaber skal styrke mennesker med handicaps mentale
sundhed, tilhørsforhold og trivsel.
Vi arbejder for, at store og små fællesskaber i Ringkøbing-Skjern Kommune spirer og gror til glæde for alle
indbyggere i kommunen, og også inkluderer mennesker med
handicap.
Ringkøbing-Skjern Kommune bobler af store og små
fællesskaber og netværk. Et aktivt fritidsliv bidrager til
fællesskaber, nærvær og livskvalitet for den enkelte. Derfor
er det vigtigt, at de lokale kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter er tilgængelige for alle og favner bredt, så ingen føler sig
udelukket fra fællesskaber.

Mål 1: Vi vil inden 2022 øge antallet af børn og voksne med
handicap, der deltager i lokale foreninger samt kultur-, idrætsog fritidsaktiviteter på lige fod med andre, da det at være en
del af et fællesskab øger den enkeltes sundhed og livskvalitet.
Indsatser:
• Vi vil frem mod 2022 sætte fokus på, at lokale foreninger
samt kommunale kultur-, idræts- og fritidsaktiviteter er
tilgængelige, så børn og voksne med handicap har mulighed for at dyrke både venskaber og fritidsaktiviteter, med
henblik på at øge den enkeltes sundhed og livskvalitet.
•

•

•

Vi vil frem mod 2022 udbrede kendskabet til webbaserede løsninger om kulturelle aktiviteter, som eksempelvis
Boblberg.dk og Handicapfritid.dk. Det vil vi gøre, for at
flere mennesker med handicap får mulighed for at deltage i fællesskaber på lige fod med andre, med henblik på
at øge den enkeltes sundhed og livskvalitet.
Vi vil frem mod 2022 øge graden af samskabelse mellem
kommunale enheder, mennesker med handicap og
frivillige organisationer. Det vil vi gøre ved at inddrage
og understøtte frivillige og pårørende i arbejdet med
at styrke fællesskabet. Vi ønsker at skabe et kollektivt
ansvar for fællesskabet, hvor alle mennesker bidrager.
Vi vil frem mod 2022 etablere flere lettilgængelige
og prisbillige tilbud, så mennesker med handicap har
mulighed for at blive inkluderet i et fællesskab, med
henblik på at øge den enkeltes sundhed og livskvalitet.
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Denne sikkerhedspolitik udgør den overordnede ramme for
informationssikker- heden i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Fordi vi tager hånd om vores borgere og kolleger, sikrer vi at
dette sker på be- tryggende vis. De data vi har ansvaret for:
•
•
•

er tilgængelige – alle har adgang til relevante data.

•

er fortrolige – når data er fortrolige behandles de sikkert
og med omhu.

har den nødvendige integritet – indholdet af vores data
er korrekte og fuldstændige.

Ringkøbing-Skjern Kommune behandler informationer af
stor betydning for bor- gere og virksomheder. Det er derfor
af afgørende betydning, at vores borgere og virksomheder
har tillid til, at den nødvendige sikkerhed opretholdes.

Formål

Formålet med Ringkøbing-Skjern Kommunes informationssikkerhed er, at sikre, at data er tilgængelige, korrekte og
ikke kommer til uvedkommende personers kendskab.

Ringkøbing-Skjern Kommune skal sikre, at konsekvenserne
af et sikkerhedsbrud reduceres til et for Ringkøbing-Skjern
Kommune acceptabelt niveau:
•
•

Ringkøbing-Skjern Kommune skal sikre, at borgerne til
stadighed kan føle sig trygge ved at overlade deres data
til kommunen.
Ringkøbing-Skjern Kommune skal sikre medarbejdernes
tryghed og ar- bejdsvilkår.

Informationssikkerheden skal altid leve
op til følgende krav:
• Ringkøbing-Skjern Kommune skal leve op til de sikkerhedsmæssige krav, der udspringer af lovgivningen. Her
har specielt Databeskyttelsesforord- ningen og persondataloven betydning som følge af Ringkøbing-Skjern
Kommunes omfattende opgaver med behandling af
personhenfør- bare/personrelaterede data.
• Ringkøbing-Skjern Kommune skal desuden leve op til de
sikkerhedsmæs- sige krav, der er indgået aftale om med
andre myndigheder.
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Sikkerhedsniveau
•

Beredskabsplaner for informationssikkerhed skal efter
et nedbrud, der ikke kan håndteres inden for de normale
rammer for daglig driftsafvikling, muliggøre genoptagelse af drift indenfor de aftalte tidsfrister.

Holdninger og principper

Informationssikkerhed i Ringkøbing-Skjern Kommune
skal fastlægges som en af- vejning af de ofte modstridende
hensyn til på den ene side ønsket om høj sikker- hed, på den
anden side hensynet til brugervenlig it-anvendelse og på den
tredje side omkostninger ved investeringer i sikkerhed.
Det er ligeledes vigtigt at finde en god balance mellem
hensynet til den helheds- orienterede sagsbehandling og
afvejningen af informationssikkerheden.

Omfang

Politikken omfatter Ringkøbing-Skjern Kommunes
informationer, som er:
• alle informationer, der tilhører kommunen, herudover
også informationer, som ikke tilhører kommunen, men
som kommunen kan gøres ansvarlig for. Dette inkluderer f.eks. alle informationer om borgere, personale, informationer om finansielle forhold, alle informationer,
som bidrager til ad- ministration af kommunen samt
informationer, som er overladt til kom- munen af andre.
Disse informationer kan være faktuelle oplysninger,
op- tegnelser, registreringer, rapporter, forudsætninger
for planlægning eller ethvert andet datagrundlag, som
kun er til intern brug.
• alle informationer, ligegyldigt, hvilken form de opbevares og formidles på, herunder også informationer i
papirform.

Politikken er gældende for:
• alle ansatte uden undtagelse - både fastansatte og
midlertidigt an- satte.
• politikere.
• eksterne konsulenter, som arbejder i eller for kommunen.
• alle medarbejdere der er ansat under aftaleenheder,
herunder selv- ejende institutioner.
Disse personer betegnes herefter som medarbejderen.

Kommunen fastlægger på baggrund af en risikovurdering et
sikkerhedsniveau, som svarer til betydningen af de pågældende data. Kommunen vil gennemføre en risiko- og konsekvensvurdering under hensyntagen til sammenhæng mellem
investering i tid til risikovurdering og sikkerhedsniveauet.
Der gennemføres mindst en gang årligt en risikovurdering,
så ledelsen kan holde sig informeret om det aktuelle risikobillede. Der foretages ligeledes en risikovur- dering ved
større forandringer i organisationen eller systemerne.

•

•

Informationssikkerhedspolitikken tager udgangspunkt i
god it-skik, best praksis og standarder på området samt
lovgivning indenfor it-sikkerhed.

•

ISO27001 er en standard, som beskriver hvorledes it-sikkerhed implementeres og styres i en organisation.

•

Ringkøbing-Skjern Kommune vil leve op til ISO27001 i det
omfang der er sam- menhæng mellem sikkerhed, funktionalitet og økonomisk investering.

Sikkerhedsbevidsthed,
organisering og ansvar

Informationssikkerhed vedrører kommunens samlede data
og gennemførelse af en informationssikkerhedspolitik kan
ikke foretages af ledelsen alene. Alle med- arbejdere har et
ansvar for at bidrage til at beskytte kommunens data mod
uau- toriseret adgang, ændring og ødelæggelse samt tyveri.
Alle medarbejdere skal derfor løbende uddannes i informationssikkerhed i relevant omfang.

Direktionen har det overordnede ansvar for, at styringen af informationssikker- heden er hensigtsmæssig og betryggende.
•
•
•

•

Det overordnede ansvar for styring af informationssikkerhedsindsatsen og gennemførelse af den fornødne
kontrol varetages af direktionen. Det er direktionen der
godkender Informationssikkerhedspolitiken.
Direktionen skal udpege den øverste it-sikkerhedsansvarlige med ansvar for den overordnede styring af
informationssikkerhedsind- satsen, og sikre etablering af
en organisatorisk it-sikkerheds- gruppe.
It-sikkerhedsgruppen skal hjælpe den øverste it-sikkerhedsan- svarlige med at vurdere, hvorvidt der er behov
for ændringer i den gældende informationssikkerhedspolitik og dennes operative udmøntning. It-sikkerhedsgruppen godkender sikkerhedsreg- lerne.
Den øverste it-sikkerhedsansvarlige har ansvar for den
overordnede sty- ring af informationssikkerheden. Den
øverste it-sikkerhedsansvarlige sik- rer udarbejdelse og

•

vedligeholdelse af informationssikkerhedspolitikken,
sikkerhedsregler, beredskabsplaner og risikovurderingen.
Databeskyttelsesrådgiveren er ansvarlig for at rådgive
kommunen, i ar- bejdet med at overholde Databeskyttelsesforordningen og andre databe- skyttelsesretslige
regler. Databeskyttelsesrådgiveren er desuden kommunens kontaktled i samarbejdet med Datatilsynet.
Koncern IT har ansvar for at sikre implementering af
informationssikker- hedspolitikken og sikkerhedsreglerne i den daglige drift. Ligeledes er Kon- cern IT en vigtig
interessent i udarbejdelsen af disse dokumenter og krav.
Systemejere har ansvar for at sikre deres egne systemer
lever op til in- formationssikkerhedspolitikken, samt
for at godkende ændringer og auto- risationer på egne
systemer.
Ledere i Ringkøbing-Skjern Kommune har ansvar for at
deres medarbej- dere kender til informationssikkerhedspolitikken, og for at sikre at medar- bejderne kan leve op
til den.
Alle medarbejdere og politikere i Ringkøbing-Skjern
Kommune har et per- sonligt ansvar for, at informationssikkerhedspolitik og -regler følges i for- bindelse med
vedkommendes aktuelle ansvarsområde, arbejdsopgaver
og hverv.

Operationalisering

Politikken skal af it-sikkerhedsgruppen omsættes til
operative sikkerhedsbestem- melser dvs. sikkerhedsregler
for administrative, fysiske og tekniske sikringsfor- anstaltninger. Der skal udarbejdes procedurer, retningslinier,
forretningsgange og dokumenteres opfyldelse af krav.

Fag- og stabschefer, systemejere, de enkelte medlemmer af
it-sikkerhedsgrup- pen, herunder Databeskyttelsesrådgiveren, samt ekstern revision skal rapportere status på informationssikkerheden til den øverste it-sikkerhedsansvarlige,
som rapporterer til it-sikkerhedsgruppen.

Opfølgning

Informationspolitikken revurderes hvert 3. år, som et led
i den overordnede sik- kerhedsstyring. I revurderingen
tager den øverste it-sikkerhedsansvarlige og di- rektionen
udgangspunkt i den løbende overvågning af, og rapportering
om infor- mationssikkerheden i kommunen.

Godkendelse

Denne informationssikkerhedspolitik er godkendt af,
It-sikkerhedsgruppen indstilling til Direktionen den
16.4.2018. Direktionen, den 14.5.2018 beslutning med
ikrafttræden den 25.5.2018.
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INFORMATIONSSIKKERHEDSPOLITIK

LANDDISTRIKTSPOLITIK
2019 – 2023
Det er attraktivt at arbejde, bo og leve i kommunens
landsbyer og landdistrikter

Målsætning 1: Vi vil fastholde og tiltrække borgere til
vores landsbyer og landdistrikter.
Vores mål:
• Det samlede befolkningstal i kommunens landsbyer og
landdistrikter fastholdes på minimum samme niveau
som det foregående år.
•

•

Borgernes tilfredshed med livet i kommunens landsbyer
og landdistrikter fastholdes på minimum samme høje
niveau som hidtil og på niveau med kommunens centerbyer.
Borgernes tilfredshed med deres velfærd (indkomst,
tryghed og sundhed) i kommunens landsbyer og landdistrikter fastholdes på minimum samme høje niveau som
hidtil og på niveau med kommunens centerbyer.

Målsætning 2: Vi vil understøtte samarbejder i og
mellem sogne om aktiviteter, faciliteter og services.

Vores mål:
• Borgerne oplever, at der er værdifulde samarbejder på
tværs af eget sogn/landsby og omkringliggende sogne/
landsbyer.

Målsætning 3: Vi vil understøtte vækst og udvikling i
landsbyer og landdistrikter.
Vores mål:
• Antallet af arbejdspladser i kommunens landsbyer og
landdistrikter er minimum på samme niveau som det
foregående år.
•

Borgernes tilfredshed med det sted de bor i kommunens
landsbyer og landdistrikter fastholdes på minimum
samme høje niveau som hidtil og på niveau med kommunens centerbyer.

Målsætning 4: Vi vil arbejde for bedre fysisk og digital
infrastruktur for at fremtidssikre erhverv og bosætning
i landdistrikterne.
Vores mål:
• Flere landsbyer og landdistrikter opnår bedre mobil- og
bredbåndsdækning.
•
•

LANDDISTRIKTSPOLITK

Vision:

Fastholde høj tilfredshed med tilgængeligheden til
naturen.

Borgerne skal opleve en velfungerende infrastruktur og
en god sammenhæng mellem forskellige transportformer.

Som et grundlæggende element for at opnå ovenstående
gælder, at: Kommunen, borgere og lokale erhvervsfolk
kan gøre meget på egen hånd, men landdistriktsudvikling
kræver også, at vi arbejder i et regionalt, nationalt samt
internationalt perspektiv på at sikre attraktive landsbyer og
landdistrikter.

Naturens Rige er overskriften pa kommunens overordnede vision og brand.

Kommunens Plan- og udviklingsstrategi udfolder visionen og den står på to ben. Det ene ben er ”Det gode liv”, og det handler
om, hvordan kommunen vil bidrage til, at vi borgere kan leve det gode liv. Det andet ben er ”vækst og udvikling” og beskriver,
hvordan kommunen kan understøtte vækst og udvikling i vores område.
Alle politikker forholder sig til visionen Naturens Rige og til Plan- og udviklingsstrategien.

Hvad er en politik?

En politik er det redskab, som byrådet bruger til at styre de forskellige områder efter.

En politik laves for fire år af gangen. Politikken udpeger de temaer og mal, som kommunen ønsker særlig fokus på i perioden.
Pa den måde lægger politikken også retningen for de indsatser, som kommunen prioriterer at sætte i gang og bruge penge på.
Til hver politik hører en handlingsplan.

Handlingsplanen indeholder helt konkret de indsatser, der sættes i gang for at opfylde politikkens målsætninger og mål.
Handlingsplanen udarbejdes for halvandet år af gangen, så der er plads til justeringer i politikkens fireårige levetid.
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MOBILITETSPOLITIKKEN

Naturens rige er vores brand og herigennem vil byrådet
sikre borgerne det gode liv og skabe vækst og udvikling –
sammen og i nærheden.

Visionen konkretiseres gennem Plan- og Udviklingsstrategien og politikkerne. 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.
Plan- og Udviklingsstrategien uddyber og konkretiserer den
politiske vision ved at fastlægge nogle fokusområder inden
for temaerne: Vækst og udvikling og Det gode liv.
Politikken relaterer sig til bestemte punkter i Plan- og
Udviklingsstrategiens del 1 og indeholder mål og indsatser,
som der følges op på hvert år.

Politikken relaterer sig til følgende
i Plan- og Udviklingsstrategien
inden for
•
•

Det gode liv
Vækst og udvikling

I Plan- og Udviklingsstrategiens afsnit om ”Infrastruktur”
står der følgende: ”Vores trafikale infrastruktur er
afgørende for vores sammenhængskraft og opkobling til
omverdenen. Som Danmarks største kommune skal vi kunne
komme effektivt frem til alle de ting, vi vil opleve i og uden
for vores kommune.”

Politikkens vision

Vi vil forbedre kommunes velfærd ved udvikling og vedligeholdelse af et net af transportmuligheder, som giver borgere,
pendlere og besøgende flere valgmuligheder, når de bevæger
sig rundt i by og land.
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VISION
NATURENS RIGE
Plan- og Udviklingsstrategi
Det gode liv

Vækst og udvikling

Politikker
Med indsatser

Indsatser

Indsatser

Indsatser

Målsætninger og mål

1. Vi vedligeholder og udbygger den trafikale infrastruktur i kommunen, så den lever op til behovet for både
persontransport og erhvervstransport
• Fremkommeligheden for erhvervslivet på kommunens
veje styrkes
• Driftsmidlerne til kommunevejene udnyttes optimalt
• Antallet af uheld i trafikken mindskes og trygheden øges

MOBILITETSPOLITIK

Ringkøbing-Skjern
Kommunes vision

2. Vi investerer i udvikling og vedligeholdelse af trafikale tilbud til cyklister, gående og personer med handicap
• Tilgængeligheden for alle i kommunens store byer skal
forbedres
• Benyttelsen af kommunens eksisterende stiruter
forøges
3. Den kollektive trafik og understøttelse af alternative
former for samkørsel skal løbende tilpasses behovet og
bidrage til størst mulig mobilitet
• Anvendelsen af den kollektive trafik optimeres
Vi vil understøtte alternative samkørselsordninger
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NATUR- OG
RESSOURCEPOLITIKKEN
Ringkøbing-Skjern
Kommunes vision

Naturens rige Visionen konkretiseres gennem Plan- og
Udviklingsstrategien og politikkerne. 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.

Plan- og Udviklingsstrategien uddyber og konkretiserer den
politiske vision ved at fastlægge nogle fokusområder inden
for temaerne: Vækst og udvikling og Det gode liv.

VISION
NATURENS RIGE
Plan- og Udviklingsstrategi
Det gode liv

Vækst og udvikling

Politikker
Med indsatser

Indsatser

Indsatser

Indsatser

Politikken relaterer sig til bestemte punkter i Plan- og
Udviklingsstrategien og indeholder mål og indsatser, som
der følges op på hvert år.

•
•

Det gode liv
Vækst og udvikling

I Plan og Udviklingsstrategiens første del står der følgende:
”Vores unikke natur er et gode gennem hele livet.” og ”Vi
lever i og af naturen og vejer beskyttelse og benyttelse op
imod hinanden, før vi handler.”

Politikkens vision

Vi vil være en kommune med en bæredygtig udvikling
baseret på beskyttelse af en mangfoldig natur og en ressourcebevidst adfærd

Målsætninger og mål

1. Naturen og den biologiske mangfoldighed skal være
med til at danne rammen for folks livskvalitet og oplevelser samt for kommunens udvikling
• Vi vil synliggøre det rekreative potentiale og naturværdierne i kommunens naturområder
• Vi vil sikre en prioriteret indsats på udvalgte naturområder i kommunen
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2. Vi vil være en kommune, hvor affald anvendes som en
ressource for produktion og energi
• Der vedtages en ny ressourceplan for RKSK for perioden
2021-2026
• I 2022 skal genanvendelsesprocenten på plast, glas,
metal, papir, pap, organisk affald og træ i husholdningsaffaldet være min. 50%
• Erhvervslivets genanvendelse skal højnes

NATUR- OG
RESSOURCEPOLITK

Politikken relaterer sig til følgende
i Plan- og Udviklingsstrategien
inden for

3. Vi forvalter naturressourcerne og kulturlandskabet,
så vi sikrer forsyningssikkerheden for fremtidige
generationer
• Vi sikrer, at kommunens borgere kan få ubehandlet
drikkevand
• Kommuneplanen revideres med hensyntagen til kulturlandskabet
4. Vi forbereder os til fremtidens klimaforandringer
gennem forebyggelse og tilpasning
• Vi vil minimere risikoen for oversvømmelse af byområder i kommunen
• Fællesaftalen om kystsikring sikrer at Vestkystens
tilbagetrækning standses og at kystlinjen i stedet
fremrykkes til tidligere niveau
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PROFILERING- OG
BOSÆTNINGSPOLITIK 2019 – 2023
Vi vil i samarbejde med borgere og virksomheder gøre
Ringkøbing-Skjern Kommune, Naturens Rige, kendt som
et godt sted at leve.

Vi vil markedsføre
kommunen som et område
med muligheder for:
•
•
•

at få et liv præget af tryghed, fællesskab, natur og grøn
energi
at få meget bolig for pengene i både byer, landsbyer og på
landet
at få job i virksomheder med udvikling og internationalt
udsyn

Det vil vi måle på:
• Større positivt kendskab til kommunen blandt borgere,
der bor uden for kommunen i Danmark
• Større intern stolthed over at være borger i Naturens
Rige

Vi vil gøre borgere og virksom
heder til aktive og stolte ambassadører for vores kommune
Det vil vi måle på:
•
Flere borgere og virksomheder er med til aktivt at
”sælge” kommunen

Vi vil tiltrække nye borgere

Det vil vi måle på:
• Flere tilflyttere
• Flere tilflyttere end fraflyttere
• Flere udenlandske arbejdstagere bosætter sig i kommunen
• Flere potentielle nye borgere

Vi vil have flere til at
blive boende i kommunen

Det vil vi måle på:
• Flere borgere forventer at blive boende i kommunen,
også i fremtiden
• Flere tilflyttere bliver boende efter det første år

Naturens Rige er overskriften pa kommunens overordnede vision og brand.

Kommunens Plan- og udviklingsstrategi udfolder visionen og den står på to ben. Det ene ben er ”Det gode liv”, og det handler
om, hvordan kommunen vil bidrage til, at vi borgere kan leve det gode liv. Det andet ben er ”vækst og udvikling” og beskriver,
hvordan kommunen kan understøtte vækst og udvikling i vores område.
Alle politikker forholder sig til visionen Naturens Rige og til Plan- og udviklingsstrategien.

Hvad er en politik?

En politik er det redskab, som byrådet bruger til at styre de forskellige områder efter.

En politik laves for fire år af gangen. Politikken udpeger de temaer og mal, som kommunen ønsker særlig fokus på i perioden.
Pa den måde lægger politikken også retningen for de indsatser, som kommunen prioriterer at sætte i gang og bruge penge på.
Til hver politik hører en handlingsplan.

Handlingsplanen indeholder helt konkret de indsatser, der sættes i gang for at opfylde politikkens målsætninger og mål.
Handlingsplanen udarbejdes for halvandet år af gangen, så der er plads til justeringer i politikkens fireårige levetid.
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PROFILERINGS- OG
BOSÆTNINGSPOLITIK

Vision

SUNDHEDSPOLITIK
2019-2022

Naturens rige er vores brand og herigennem vil byrådet
sikre borgerne det gode liv og skabe vækst og udvikling –
sammen og i nærheden.

Visionen konkretiseres gennem Plan- og Udviklingsstrategien og politikkerne. 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.
Plan- og Udviklingsstrategien uddyber og konkretiserer den
politiske vision ved at fastlægge nogle fokusområder inden
for temaerne: Vækst og udvikling og Det gode liv.
Politikken relaterer sig til bestemte punkter i Plan- og
Udviklingsstrategiens del 1 og indeholder mål og indsatser,
som der følges op på hvert år.

Politikken relaterer sig til følgende
i Plan- og Udviklingsstrategien
inden for
•
•

Det gode liv
Vækst og udvikling

Politikkens vision

Ringkøbing-Skjern Kommunes Sundhedspolitik 2019-2022
hedder ”Sammen om sundhed – gennem hele livet”. Den
dækker over to temaer – Fællesskaber og Sundhed i Hverdagen. Hensigten med Sundhedspolitikken er at bidrage
til gode rammer for sunde valg i hverdagen og arbejde for
mere lighed i sundhed. Sundhedspolitikken skal gennem
indsatserne bidrage til både den sociale, mentale og fysiske
sundhed for borgere i Ringkøbing-Skjern Kommune.
I Naturens Rige betyder det, at alle skal have muligheden
for at indgå i meningsfulde fællesskaber, og at borgernes
rammer understøtter det sunde valg.

VISION
NATURENS RIGE
Plan- og Udviklingsstrategi
Det gode liv

Vækst og udvikling

Politikker
Med indsatser

Indsatser

Indsatser

Indsatser

Målsætninger

Mål

I fællesskab mellem kommune, arbejdspladser, privatpersoner, institutioner, skoler, forenings- og fritidsliv med flere kan
vi sammen arbejde på at gøre det lettere at vælge sundere i
hverdagen. Her kan vores nære rollemodeller spille en aktiv
part i forhold til, hvordan vi kan inspirere hinanden til aktivt
at vælge et sundere liv. Vi er alle rollemodeller for nogen, hvor
vi hver især kan arbejde med at sætte det gode eksempel.

Mål 2.1: Gode rammer i hverdagen skal fremme et sundt
kostmønster
Vi vil nedbringe andelen af borgere med et usundt kostmønster i alle sociogeografiske områder i Ringkøbing-Skjern
Kommune inden 2022 for at borgerne får flere sunde leveår.
Inden 2022 skal andelen af borgere Ringkøbing-Skjern
Kommune med et usundt kostmønster minimum være nede
på niveau med regionsgennemsnittet.

Målsætning 1: Vi bidrager med gode rammer for trivsel
og imødekommende fællesskaber
Sammen vil vi understøtte den enkeltes mulighed for at leve
sundt. I dette ligger en erkendelse af, at sundhedsadfærd
er præget af, hvad vores venner, kolleger, familie og andre
i vores omgangskreds gør, men samtidig at den enkeltes
sundhedsadfærd også er et resultat af et personligt valg. Med
andre ord har fællesskabet en indvirkning på vores individuelle sundhedsadfærd.

Målsætning 2: Vi bidrager til gode rammer for sunde
valg i hverdagen og arbejder for mere lighed i sundhed.
Sundhed er ikke noget man går til eller bare noget man kan
tage op af skuffen en gang imellem - det skal være en vedvarende del af hverdagen. Sundhedsadfærden kan udvikle sig
over tid, men det sker lettest, hvis de sunde ændringer giver
mere mening end alternativet. En sundere hverdag opnås
lettest, hvis rammerne understøtter det sunde valg således,
at der for eksempel er mulighed for at købe et sundt måltid
mad, når man er væk hjemmefra.

Mål 1.1: Sociale fællesskaber skal styrke borgernes
trivsel og mentale sundhed
Vi vil nedbringe andelen af borgere, der ikke føler sig som en
del af et fællesskab inden 2022 for at styrke borgernes trivsel
og mentale sundhed. Inden 2022 skal andelen af borgere i
Ringkøbing-Skjern Kommune, som føler sig isoleret eller
savner nogen at snakke eller være sammen med minimum
være på niveau med regionsgennemsnittet.

Mål 2.3: Gode rammer i hverdagen skal forebygge
rygestart
Vi vil forebygge rygestart for at borgerne får flere sunde
leveår. Vi vil nedbringe andelen af unge, som starter med at
ryge. Inden 2022 skal andelen af en årgang, som starter med
at ryge inden de fylder 20 år, minimum være nede på niveau
med regionsgennemsnittet.

Mål 2.4: Gode rammer i hverdagen skal fremme et fysisk
aktivt liv
Vi vil nedbringe andelen af fysisk inaktive borgere i alle
sociogeografiske områder i Ringkøbing-Skjern Kommune
inden 2022 for at borgerne får flere sunde leveår. Inden
2022 skal andelen af fysisk inaktive i alle sociogeografiske
områder i Ringkøbing-Skjern Kommune være lavere end
regionsgennemsnittet.

Mål 2.2: Gode rammer i hverdagen skal øge antallet af
ikke-rygere
Vi vil nedbringe andelen af daglige rygere i alle sociogeografiske områder i Ringkøbing-Skjern Kommune inden
2022 for at borgerne får flere sunde leveår. Inden 2022 skal
andelen af daglige rygere i alle sociogeografiske områder i
Ringkøbing-Skjern Kommune være lavere end regionsgennemsnittet

Vi vil vise, at sund adfærd kan indebære overkommelige
hverdagsvalg, og at det hele tiden er muligt at tage et lille
yderligere skridt i en sundere retning.
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SUNDHEDSPOLITIK

Ringkøbing- Skjern
Kommunes vision

TURISMEPOLITIK
2019-2023
Vi er den foretrukne helårs kystferiedestination i
Nordeuropa

Overordnet vækstmål

Ud over de forskellige mål under hver målsætning, opererer
kommunen også med et overordnet vækstmål.
Her er vores konkrete mål:
• Den samlede turismeskabte omsætning stiger årligt
med 5,8% frem mod 2023.

Målsætning 1: Udvikling af overnatningskapaciteten
Vi udvikler, udvider og giver overnatningskapaciteten i
kommunen et kvalitetsløft, så der bliver mulighed for at få
flere overnattende gæster hele året.

Her er vores konkrete mål:
• 3,4% årlig stigning i overnatninger frem mod 2023.
• Gæstetilfredsheden med overnatningssteder ligger på
mindst 9 ud af 10 (hvor 10 er bedst).
Målsætning 2: Oplevelsesudvikling
Vi understøtter udviklingen af oplevelser og produkter til
turister med udgangspunkt i Naturens Rige.

Her er vores konkrete mål:
• Turisternes gennemsnitlige døgnforbrug stiger årligt
med 2,7% frem mod 2023.
• Gæstetilfredsheden med naturen og udendørsaktiviteter ligger på mindst 9 ud af 10 (hvor 10 er bedst).
• Gæstetilfredsheden med attraktioner og oplevelsestilbud ligger på mindst 9 ud af 10 (hvor 10 er bedst).
• Gæstetilfredsheden med spisesteder og –muligheder
ligger på mindst 9 ud af 10 (hvor 10 er bedst).

Målsætning 3: Grøn, vedvarende og bæredygtig
Vi er en grøn destination, hvor vi dyrker den gode historie
om turismen som et bæredygtigt væksterhverv og hvor vi
benytter vedvarende energikilder og ressourcer for at tackle
morgendagens udfordringer.
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Her er vores konkrete mål:
• Ringkøbing-Skjern Kommune opnår status som værende
en grøn destination og modtager certifikat på dette.
• Mindst 50 % af de besøgende turister opfatter Ringkøbing-Skjern Kommune som en bæredygtig destination.

Målsætning 4: Kompetenceudvikling og rekruttering
Vi understøtter service- og kompetenceudvikling samt
rekruttering af kvalificeret arbejdskraft i turismeindustrien.
Her er vores konkrete mål:
• Der udvikles og gennemføres kompetenceudviklings- og
uddannelsesforløb målrettet turismesektoren.
• Gæstetilfredsheden med service og værtsskab ligger på
mindst 9 ud af 10 (hvor 10 er bedst).
Målsætning 5: Udsyn og samarbejde
Vi er en stærk og handlekraftig destination, der skaber
resultater gennem lokalt, regionalt, nationalt og internationalt udsyn og samarbejde.

Her er vores konkrete mål:
• Gennem deltagelse i netværk, samarbejder og projekter,
sætter vi et synligt aftryk på såvel national som international politik og agenda.

Målsætning 6: Basis faciliteter
Vi vil sikre, at de basale turistfaciliteter som veje, affaldshåndtering, offentlige toiletter, skilte og stier mv. tilfredsstiller gæsternes behov.
Her er vores konkrete mål:
• Gæstetilfredsheden med veje og infrastruktur, affaldshåndtering samt offentlige toiletfaciliteter ligger på
mindst 9 ud af 10 (hvor 10 er bedst).

Branding og markedsføring

Vi styrker destinationens brand gennem strategisk markedsføring og profilering, der understøtter værdierne i Naturens Rige.
Her er vores konkrete mål:
• Markedsførings- og profileringskampagner i både indog udland skaber synlighed og tiltrækker flere turister
hele året.

Naturens Rige er overskriften pa kommunens overordnede vision og brand.

Kommunens Plan- og udviklingsstrategi udfolder visionen og den står på to ben. Det ene ben er ”Det gode liv”, og det handler
om, hvordan kommunen vil bidrage til, at vi borgere kan leve det gode liv. Det andet ben er ”vækst og udvikling” og beskriver,
hvordan kommunen kan understøtte vækst og udvikling i vores område.
Alle politikker forholder sig til visionen Naturens Rige og til Plan- og udviklingsstrategien.

Hvad er en politik?

En politik er det redskab, som byrådet bruger til at styre de forskellige områder efter.

En politik laves for fire år af gangen. Politikken udpeger de temaer og mal, som kommunen ønsker særlig fokus på i perioden.
Pa den måde lægger politikken også retningen for de indsatser, som kommunen prioriterer at sætte i gang og bruge penge på.
Til hver politik hører en handlingsplan.

Handlingsplanen indeholder helt konkret de indsatser, der sættes i gang for at opfylde politikkens målsætninger og mål.
Handlingsplanen udarbejdes for halvandet år af gangen, så der er plads til justeringer i politikkens fireårige levetid.
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TURISTPOLITIK

Vision

VIDENPOLITIK 2019-2023

I den nye politik er visionen:

Videnpolitikken arbejder for, at Ringkøbing-Skjern har en
kompetent arbejdsstyrke, som er i stand til at bidrage til
kommunens og virksomhedernes fortsatte vækst og udvikling

Målsætninger:

Vi arbejder for at højne borgernes kompetenceniveau til
et arbejdsmarked i forandring
Borgere med et højt kompetenceniveau er hele grundlaget for
videnpolitikkens vision om at vækste på viden. Kompetencer
opbygges hele livet igennem og lige så meget i fritiden som på
job og i uddannelse. Derfor fokuserer vi på at understøtte de
uformelle læringsmiljøer fx ved bibliotekerne, oplysningsforbund og frivillige foreninger. Vi har særligt fokus på at koble
læring i fritiden med de behov, der er i arbejdsmarkedet.
Vores mål:
• Der igangsættes indsatser som knytter læring i fritiden
med behov i arbejdsmarkedet.

Vi understøtter målrettede uddannelsestilbud, som får
flere i job og uddannelse
Flere skal tage en uddannelse. Derfor vil fokus være på at
løfte ufaglærte til faglærte og tilbyde unge uden uddannelse
eller job en målrettet indsats, som hjælper dem i gang med en
uddannelse. Med videnpolitikken i hånden vil vi iværksætte
målrettede uddannelser, som understøtter, at nye arbejdspladser kan få kvalificeret arbejdskraft. En særlig indsats
vil være at tilrettelægge uddannelser i forhold til kommende
store jobåbninger, fx i turisme erhvervet.
Vores mål:
• Antallet af virksomheder, som oplever mangel på
kvalificeret arbejdskraft, falder.
• Andelen af unge uden uddannelse eller job falder til 4 %1
• Andelen af ledige, der kommer i job efter at have været
på uddannelse, skal stige.
• Antallet af ufaglærte falder.
Vi fremmer attraktive uddannelsesmiljøer og tiltag, der
øger tilgangen til ungdomsuddannelserne
For at sikre kvalificeret arbejdskraft til kommunens
virksomheder er det vigtigt, at flere unge og voksne vælger
1)

en erhvervsuddannelse. Derfor støtter videnpolitikken nye
tiltag, som introducerer unge til uddannelses- og jobmuligheder indenfor det lokale erhvervsliv. På den måde ønsker
vi at sikre, at alle unge vælger en uddannelse på et oplyst
grundlag. Gennem videnpolitikken vil vi arbejde for at skabe
attraktive uddannelsesmiljøer og sikre et varieret udbud og
høj kvalitet af ungdomsuddannelser i kommunen.
Vores mål:
• Andelen af unge, der fuldfører en ungdomsuddannelse,
stiger fra 84,3%
• Andelen af unge, som vælger en erhvervsuddannelse,
stiger fra 24,7% til 30% i 2023.

Vi udvikler eftertragtede muligheder for uddannelser i
takt med tiden
Hvis vi skal sikre en fortsat vækst på viden i virksomhederne
kræver det løbende efter- og videreuddannelse af både medarbejdere og ledige. Gennem videnpolitikken vil vi arbejde
for, at flere kommer på efter- og videreuddannelse. Det skal
ske gennem udvikling af fleksible muligheder for uddannelse
pr. distance, på arbejdspladsen med videre. Vi vil fortsætte
arbejdet med at afdække virksomhedernes behov for kompetencer og trække relevante uddannelser til området.
Vores mål:
• Antallet af personer, der i løbet af det seneste år har
været på efter- og videreuddannelse, stiger.
• Antallet af virksomheder, som kan få dækket deres
behov for efter- videreuddannelse lokalt, stiger.

Vi arbejder for at tilføre ny viden til virksomheder og
borgere
Gennem videnpolitikken vil vi skabe lokale innovations- og
viden miljøer og øge deling af viden imellem virksomheder.
Vi vil tilføre ny viden ved at bygge bro mellem uddannelsesinstitutioner, studerende og erhvervsliv. Vi vil støtte forskningsprojekter med udgangspunkt i kommunens særlige
styrkepositioner og udfordringer. Vi vil have fokus på
internationalisering og internationale samarbejdsrelationer.
Vores mål:
• Virksomhederne samarbejder i stigende grad med
videregående uddannelsesinstitutioner.
• Der igangsættes løbende nye forskningsprojekter
indenfor kommunens fire styrkepositioner.

Naturens Rige er overskriften pa kommunens overordnede vision og brand.

Kommunens Plan- og udviklingsstrategi udfolder visionen og den står på to ben. Det ene ben er ”Det gode liv”, og det handler
om, hvordan kommunen vil bidrage til, at vi borgere kan leve det gode liv. Det andet ben er ”vækst og udvikling” og beskriver,
hvordan kommunen kan understøtte vækst og udvikling i vores område.
Alle politikker forholder sig til visionen Naturens Rige og til Plan- og udviklingsstrategien.

Hvad er en politik?

En politik er det redskab, som byrådet bruger til at styre de forskellige områder efter.

En politik laves for fire år af gangen. Politikken udpeger de temaer og mal, som kommunen ønsker særlig fokus på i perioden.
Pa den måde lægger politikken også retningen for de indsatser, som kommunen prioriterer at sætte i gang og bruge penge på.
Til hver politik hører en handlingsplan.

Handlingsplanen indeholder helt konkret de indsatser, der sættes i gang for at opfylde politikkens målsætninger og mål.
Handlingsplanen udarbejdes for halvandet år af gangen, så der er plads til justeringer i politikkens fireårige levetid.

Jvf den nationale uddannelsespolitiske målsætning om, at i 2030 skal andelen af unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til uddannelse eller arbejdsmar-

kedet, være halveret. I 2018 er andelen i Ringkøbing-Skjern kommune på 5,5%.
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VIDENPOLITIK

Vi vækster på viden

VÆRDIGHEDSPOLITIKKEN

Værdighedspolitikken blev første gang udarbejdet i 2016
med afsæt i de eksisterende politikker, strategier og visioner
på ældreområdet, herunder Ældrepolitikken, Sundhedspolitikken, Handicappolitikken og kvalitetsstandarderne for
Sundhed og Omsorg. Politikken er herefter blevet revideret
i slutningen af 2018, med særlig henblik på ajourføre den i
forhold til den overordnede politiske vision for kommunen
samt at tilføje et 6. obligatorisk kerne- område, nemligpårørende.
Den overordnede ramme udgøres af Byrådets vision, Naturens Rige. Liv og udvikling i nærheden, som danner grundlag
for Værdighedspolitikkens værdier og prioriteringer.

Der er tre kerneelementer i visionen, nemlig Vi vil give plads
til det gode liv, Sammen vil vi skabe vækst og udvikling og
Nærhed. Vi vil være tæt på hinanden uden at trænge os på,
som afspejles i kommunens forskellige politikker. I Ringkøbing-Skjern Kommune tror vi nemlig på, at det gode liv leves
i samvær med andre. Vi tror også, det gode liv handler om
ansvar – ansvar i eget liv og ansvar til at være noget for sine
omgivelser. Netop derfor er vi i Ringkøbing- SkjernKommuneoptagetafatgiveborgernemulighedenforattageansvariegetliv.

Desværre udvikler livet sig ikke altid som forventet, og nogle
mennesker vil i kortere eller længere perioder have behov
for pleje og omsorg. Det kan ramme os alle, og vi har en fælles forpligtigelse til at sikre, at de mest sårbare i samfundet
oplever en værdig pleje. Denne forpligtigelse gælder isærlig
grad for medarbejderne i Ringkøbing-SkjernKommune.
En værdig ældrepleje gælder alle, men visse grupper i
samfundet er mere sårbare end andre. Det er i særlig grad
disse borgere, Værdighedspolitikken er møntet på.
Værdighedspolitikken er centreret omkring 6 kerneområder:
1) Livskvalitet
2) Selvbestemmelse
3) Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
4) Mad og ernæring
5) En værdig død
6) Pårørende
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Hvert af kerneområderne er selvstændigt beskrevet i
politikken. Politikken er langt fra udtømmende for arbejdet
med ældreplejen i Ringkøbing-Skjern Kommune, men skal
nærmere ses som et udsnit af de mange indsatsområder, der
arbejdes med i kommunen. Værdighedspolitikken spiller
derfor tæt sammen med de eksisterende politikker.
De gennemgående værdier i Værdighedspolitikken er tid,
rammer, nærvær og faglighed.

Livskvalitet

Opfattelsen af, hvad der kendetegner det gode liv og dermed
livskvalitet, varierer fra menneske til menneske. Livskvalitet
er dermed forskellig fra person til person. For nogen er
livskvalitet et spørgsmål om aktiviteter og samvær. For
andre er livskvalitet et spørgsmål om selvhjulpenhed og
ejerskab over eget liv.
I Ringkøbing-Skjern Kommune er det netop forskelligheden,
der er styrende for vores arbejde på ældreområdet. Vores
mål er at levere indsatser, der afspejler den enkelte ældres
behov. Vi ønsker at give den enkelte ældre muligheden for at
leve sit liv på egne præmisser og med udgangspunkt i egne
fysiske og psykiske ressourcer.
Desværre udvikler alderdommen sig ikke altid, som man
havde håbet. Det betyder, at nogle borgere har behov for
mere omsorg og hjælp end andre. Det kan eksempelvis være
den demensramte borger, der grundet sin sygdom ikke
længere kan opretholde indsigt i egen livssituation, og for
hvem sårbarheden og behovet for hjælp er stort. Det kan
også være den ældre borger, for hvem alderdommen har sat
sine tydelige spor på kroppens mobilitet, og hvor de fysiske
begrænsninger afstedkommer et øget behov for hjælp, og
dermed begrænser mulighederne for at fortsætte et aktivt
og socialt liv.
For disse borgere er det kommunens højeste prioritet at yde
nærværende og kvalificeret hjælp, og altid med udgangspunkt i den enkelte borgers hele livssituation.

Via et stort fokus på forskelligartede og tidssvarende aktiviteter er det kommunens mål at styrke de ældres muligheder
for at deltage aktivt i samfundet og indgå i meningsfulde
relationer og dermed være med til at bekæmpe ensomhed.

VÆRDIGHEDSPOLITIK

Ringkøbing-Skjern Kommunes værdighedspolitik beskriver
kommunens overordnede værdierogprioriteringerpå
ældreområdet, herunder blandt andet personlig hjælp, pleje
og omsorg.

Et aktivt og socialt liv er ofte betinget af evnen til at bevare
eller udvikle flest mulige færdigheder. Desværre må mange
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Selvbestemmelse

Ingen ønsker at miste sin selvbestemmelse, uanset alder.
For nogle borgere er behovet for hjælp og omsorg desværre
så stort, at ejerskabet over eget liv og dermed selvbestemmelsen trues. For disse borgere må afhængigheden af hjælp
aldrig være ensbetydende med tab af værdighed.

I Ringkøbing-Skjern Kommune er selvbestemmelse og
muligheden for at forblive herre i eget liv et kerneelement.
Via arbejdet med rehabilitering som en central faglighed i ethvert møde med borgeren er det målet – med udgangspunkt
i borgerens egne ressourcer og hele livssituation – at støtte
borgeren til at bibeholde et selvstændigt og meningsfuldt liv.
I sammenhæng med den rehabiliterende tankegang har
Ringkøbing-Skjern Kommune fokus på anvendelse og
udbredelse af hjælperedskaber og velfærdsteknologiske
muligheder. Målet er at øge og styrke den enkelte borgers
mulighed for at klare sig selv og dermed bevare sin selvbestemmelse.

Kernen i Ringkøbing-Skjern Kommunes arbejde med selvbestemmelse ligger i målet om at levere løsninger i samarbejde
med borgeren. Det kræver tid, rammer og nærvær i den
daglige kontakt mellem kommunens ansatte og den enkelte
borger og dennes pårørende.

Kvalitet, tværfaglighed
og sammenhæng i plejen

I Ringkøbing-Skjern Kommune vil hjælp, pleje og omsorg
altid tage udgangspunkt i den enkelte ældres hele livssituation. Målet er at levere indsatser, der afspejler den enkelte
ældres behov. Målet er ligeledes at skabe mulighed for, at den
enkelte kan forblive selvhjulpen længst muligt.

At kunne give den rette hjælp på det rette tidspunkt stiller
store krav til medarbejdernes faglige kompetencer. Kompetencekravet forstærkes yderligere af borgersagernes ofte
høje grad af kompleksitet. Det kan skyldes mange forhold,
såsom demens, psykiske sygdomme, handicaps mv. I de
fleste tilfælde skyldes kompleksiteten et sammenfald af flere
forskellige sygdomsforhold. Samtidig bliver borgerne i dag
hurtigt udskrevet fra sygehuset – og inden sygdomsforløbet
er helt afsluttet - for derved at komme hjem i egen bolig.
Det stiller store krav til den efterfølgende sygepleje og det
tværfaglige arbejde omkring den hjemvendte borger.
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Derfor er kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i den
daglige pleje af højeste prioritet i Ringkøbing-Skjern Kommune. Vi har et kontinuerligt fokus på kompetenceudvikling
af vores medarbejdere, så de altid står rustet til dagligdagens
udfordringer.
I Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder vi ud fra et borgersyn vi kalder ”den aktive borger”. Det er et borgersyn,
der fokuserer på den enkelte borgers ressourcer frem for
begrænsninger. Dette afstedkommer en ny og udvidet
medarbejderrolle. Nu er medarbejderen ikke længere
en servicemedarbejder, men er i stedet en facilitator og
samskaber. Altså en rolle som betyder, at medarbejderen i
samarbejde med borgeren hjælper borgeren til at være mest
muligt selvhjulpen.
Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen er betinget
af tid, rammer, nærvær og den rette faglighed.

Mad og ernæring

Mad skal være en nydelse og måltidet en oplevelse.

Mad og måltidet er en vigtig del af tilværelsen for langt de
fleste mennesker – ung som gammel. Maden spiller en helt
central rolle i forhold til sundhed og livskvalitet. Den rette og
velsmagende mad giver næring til at leve livet, og det sociale
og hyggelige måltid giver energi og livskvalitet. Derfor
er mad og måltidet et kerneelement i Ringkøbing-Skjern
Kommunes ældrepleje.

En værdig død

En værdig afslutning på livet omhandler i særlig grad nærvær, tryghed og omsorg. Den sidste tid skal altid planlægges
med udgangspunkt i den døendes ønsker og behov. Samtidig
skal de pårørende have mulighed for at tage afsked i trygge
og rolige omgivelser.
Fagligt kvalificeret personale er essentielt i plejen og
behandlingen af døende borgere. Den sidste tid skal tage
udgangspunkt i borgerens egne ønsker, og fagligt kvalificeret personale skal sikre unødige hospitalsindlæggelser.

Flere og flere borgere ønsker at tilbringe den sidste tid i eget
hjem. Det stiller krav til den palliative indsats. To forløb er
sjældent ens, så den palliative indsats er altid individuel og
tilpasset den enkelte borgers forløb i tæt kontakt med de
pårørende og deres ønsker.

I Ringkøbing-Skjern Kommune er den palliative indsats
funderet på et stærkt tværfagligt samarbejde mellem
forskellige aktører, herunder Regionen, de praktiserende
læger og plejepersonalet i kommunen. Som udgangspunkt er
det en sygeplejefaglig kompetence at koordinere og lede den
kommunale palliative indsats, og der lægges stor vægt på
tryghed og kontinuitet i plejen i den sidste tid. Er forløbene
særligt komplekse, samarbejdes der tæt med Region Midtjyllands palliative team.

Pårørende

Indsatsen i forhold til pårørende tager udgangspunkt i den
udarbejdede Pårørendepolitik for Sundhed og Omsorg fra
2016.

I følge denne skal Ringkøbing-Skjern Kommune bidrage til at
skabe rammer for et godt pårørendesamarbejde, hvor der er
fokus på inddragelse og samarbejde med pårørende til gavn
for den enkelte borger.
Politikken støtter således op om det gode liv i nærhed med
andre.

Formålet med politikken er at bidrage til en god dialog og et
tillidsfuldt forhold mellem borgere, pårørende og ansatte i
Sundhed og Omsorg, som sker ud fra tre målsætninger:
• At forventninger mellem pårørende og ansatte bliver
afklaret.
• At styrke kommunikationen mellem pårørende og
ansatte.
• At pårørende bliver lyttet til og anerkendt af ansatte.
Samarbejdet med pårørende handler også om tid, rammer,
nærvær og at gå i dialog om faglighed.

I sidste ende handler en værdig død om tid, rammer,
nærvær og faglighed.

Mad, måltidet og ernæring vægtes ligeligt i Ringkøbing-Skjern Kommune. Måltidet skal være en stjernestund,
uanset om den foregår i eget hjem, på et ældrecenter, et
aktivitetscenter eller et helt fjerde sted. Det kræver, at de
rette rammer er tilstede – duften af mad, et flot dækket bord
og en appetitlig servering. Vi ønsker at skabe madsituationer,
hvor meningsfulde relationer og fællesskaber dannes, og
hvor næringsrig og velsmagende mad danner grundstenen i
en sund alderdom. Denne opgave er særlig vigtig i relation til
de borgere, der ikke selv magter måltidet og som derfor har
behov for ekstra meget hjælp.
Via projektet ”Det gode måltid” er det målet at skærpe fokus
på mad, måltidet og ernæring i Ringkøbing-Skjern Kommune. For kommunens medarbejdere er opgaven omkring
måltidet en kerneopgave. Det handler om værdighed i hele
spisesituationen – om duften af mad, selvbestemmelse på
menuen og den rette anretning af maden.

VÆRDIGHEDSPOLITIK

se i øjnene, at de svækkes med årene. Derfor arbejder
Ringkøbing-Skjern kommune aktivt på at tilbyde sine ældre
medborgere støtte til at bevare eller måske genvinde vigtige
funktioner. Vi kalder dette for rehabilitering.

Nøgleordene er derfor tid, rammer og nærvær i måltidet,
krydret med en stærk faglig medarbejdertilgang til det
næringsrigtige og velsmagende måltid.
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ÆLDREPOLITIK
Ringkøbing-Skjern
Kommunes vision

Naturens rige er vores brand og herigennem vil byrådet
sikre borgerne det gode liv og skabe vækst og udvikling–
sammen og i nærheden.

Visionen konkretiseres gennem Plan- og Udviklingsstrategien
og politikkerne. Herved sikres, at der er en rød tråd fra den
overordnede vision ti lkommunens konkrete aktiviteter
i forhold til og sammen med borgere, virksomheder og
foreninger m.m.

VISION
NATURENS RIGE
Plan- og Udviklingsstrategi
Det gode liv

Vækst og udvikling

Politikker
Med indsatser

Indsatser

Indsatser

Indsatser

Plan- og Udviklingsstrategien uddyber og konkretiserer den
politiske vision ved at fastlægge nogle fokusområder inden
for temaerne: Vækst og udvikling og Det gode liv.
Politikken relaterer sig til bestemte punkter i Plan- og
Udviklingsstrategiens del1 og indeholder mål og indsatser,
som der følges op på hvert år.

Politikken relaterer sig til følgende
i Plan- og Udviklingsstrategien
inden for
•
•

Det gode liv
Vækst og udvikling

Politikkens to målsætninger omhandler både den selvhjulpne og aktive ældre borger men også den borger, som har
behov for støtte og hjælp.

Målene under den første målsætning skal særligt bidrage
til, at borgeren oplever et værdigt og trygt ældreliv, mens
målene under den anden målsætning skal bidrage til, at
borgeren har mulighed for et sundt og aktivt ældreliv. Der er
naturligvis også et samspil mellem målene.

Politikkens vision:

Mål 1
Samarbejdet mellem borgeren, pårørende og medarbejderne
skal styrkes via dialog og forventningsafstemning med
henblik på afklaring af behov for støtte og borgerens mulighed for at bidrage.
Mål 2
Der er øget fokus på, at der dagligt arbejdes med udgangspunkt i borgerens ressourcer og egen indsats, så borgeren
oplever mulighed for at mestre eget liv i længeretid.

Mål 3
Begrebet tryghed er centralt i samarbejdet mellem borgeren,
pårørende og medarbejderne, og der tages udgangspunkt i,
hvad der er tryghed for den enkelte borger.

Målsætning 2: Et sundt og aktivt ældreliv
Med udgangspunkt i den enkeltes ansvar for eget liv, at sikre
mulighed for et sundt og aktivt ældreliv gennem deltagelse
i meningsfulde fællesskaber, gode måltider, aktiviteter,
bevægelse og boformer.

Mål 1
Der er øget fokus på at ældre borgere kan indgå i meningsfulde fællesskaber, aktiviteter og bevægelse.
Mål 2
Maden og måltidet vægtes højt og skal have opmærksomhed
både i dagligdagen og ved særlige lejligheder.

Mål 3
De boformer, som tilbydes eller understøttes af kommunen,
skal bidrage til muligheden for at borgerne kan få et sundt og
aktivt ældreliv.

ÆLDREPOLITIK

Et værdigt og meningsfuldt ældreliv med nærvær og respekt,
og hvor fællesskab, relationer og den enkeltes selvbestemmelse er grundlæggende værdier.

Målsætning 1: Et værdigt og trygt ældreliv
At sikre et værdigt og trygt ældreliv med respekt for den
enkeltes situation, ressourcer, selv- bestemmelseogmulighedforatbidrage.Detskerisamarbejdemellemborgeren,pårørendeog medarbejderne for at opnå de bedste betingelser for
god livskvalitet uanset alder oghelbred.
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UNGEPOLITIKKEN
Ringkøbing-Skjern
Kommunes vision

VISION
NATURENS RIGE

Naturens rige er vores brand og herigennem vil byrådet
sikre borgerne det gode liv og skabe vækst og udvikling –
sammen og i nærheden.

Plan- og Udviklingsstrategi
Det gode liv

Visionen konkretiseres gennem Plan- og Udviklingsstrategien og politikkerne. 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.

Vækst og udvikling

Politikker
Med indsatser

Indsatser

Indsatser

Indsatser

Plan- og Udviklingsstrategien uddyber og konkretiserer den
politiske vision ved at fastlægge nogle fokusområder inden
for temaerne: Vækst og udvikling og Det gode liv.

Politikken relaterer sig til
følgende i Plan- og Udviklings
strategien inden for
•
•

Det gode liv
Vækst og udvikling

Politikkens vision:

Vi vil være en #Ungkantskommune med en levende og
nærværende samskabelse med unge (13-25 år), som trives,
og der byder på en bred og levende ungdomskultur.

Målsætninger

1) Vi vil udvikle ungdomsdemokratiet i Ringkøbing-Skjern
Kommune.
2) Vi vil understøtte det gode liv for unge i Ringkøbing-Skjern Kommune.
3) Vi vil udvikle og styrke ungdomskulturen i Ringkøbing-Skjern Kommune.
4) Den kollektive trafik og alternative samkørselsordninger skal understøtte de unges sammenhængskraft på
tværs af kommunen.
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Mål

Ad 1)
I. Unge føler sig i stigende grad klædt på til at deltage i
demokratiske aktiviteter målt i forbindelse borgerpanelsundersøgelser.
II. Unges valgdeltagelse i byrådsvalget i 2021 er højere end
ved byrådsvalget i 2017.
III. Der er i 2022 lokal ungerepræsentation, evt. via udviklingsfora og landsbyklyngerne.
IV. Flere unge er i 2022 involveret i frivillige aktiviteter,
demokratiske organiseringer, eller lignende end i 2017.
Ad 2)
I. Der er i 2022 flere unge, der trives, og færre unge, der
oplever social isolation.
Ad 3)
I. Der er i 2020 og 2022 flere kulturelle events, der
målretter sig unge end i 2019.
II. Der er i hhv. 2020 og 2022 flere og bredere kulturelle
event for unge end i 2018.

Ad 4)
Den kollektive trafik og understøttelse af alternative former
for samkørsel skal løbende tilpasses behovet og bidrage til
størst mulig mobilitet (Mobilitetspolitikken).
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Politikken relaterer sig til bestemte punkter i Plan- og
Udviklingsstrategiens del 1 og indeholder mål og indsatser,
som der følges op på hvert år.

oerskovgruppen.dk . 05.19 . 24329

