Fritidslivspolitikken
Indledning

Ringkøbing-Skjern Kommunes vision Naturens rig
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 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 Udviklingsstrategien 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 ”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



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

