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Landdistriktspolitik 2019 – 2023
Vision
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.

Under disse mål har vi følgende 3 indsatser:


Indsats 1: Branding og markedsføring

Kommunens landsbyer og landdistrikter brandes og markedsføres gennem udvikling af
Flyt mod Vest hjemmesiden, markedsføring af byggegrunde samt markedsføring af
landdistrikterne som brand bl.a. gennem projektet om lokale videoambassadører.


Indsats 2: Bosætning

Vi vil understøtte profilering- og bosætningssekretariatets fokus på tiltrækning og
fastholdelse af borgere f.eks. gennem arbejdet med tiltag i forhold til at byde tilflyttere
velkommen. Herudover vil vi fokusere på, at der er et tilstrækkeligt udbud af lejeboliger i
landdistrikterne.


Indsats 3: Integrationsprojekt

Vi vil arbejde på at forbedre integrationen af udenlandske borgere bl.a. sammen med
FrivilligVest gennem arbejdet med bydelsmødre. (Tovholder: FrivilligVest)

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.
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Under dette mål har vi følgende 2 indsatser:


Indsats 1: Tilbud om kompetenceløft til frivillige

Kommunens frivillige tilbydes løbende kurser og temamøder med det formål at styrke
de enkelte frivilliggrupper og foreninger samt gøre det nemmere at dele viden og blive
inspireret af hinanden. Det vil eksempelvis ske gennem temadagen om Fundraisingens
ABC samt projekt Mestring af Projekter (MAP). (Tovholder: FrivilligVest)


Indsats 2: Samarbejds- og samskabelsesprojekter

Aktiviteter og projekter, der fremmer fællesskab og samarbejde støttes og prioriteres.
Det være sig gennem f.eks. landdistriktspuljen, klyngeprojekter og
samskabelsesprojekter, som f.eks. ”Nyt Liv på Tomme Kommunale Arealer i
Landsbyerne”. Derudover fortsætter vi med at understøtte etablering af kommunens
landsbyklynger Friskvind, Bedst mod West samt den eksisterende klynge VestRum.
(Tovholdere: Viden & Strategi samt Land, By og Kultur)

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.

Under disse mål har vi følgende 5 indsatser:


Indsats 1: Udviklingsprojekter inden for kommunens styrkepositioner:

Energi: GRO 2.0 og energitjeks i virksomheder fortsætter med henblik på at gøre
virksomhederne mere konkurrencedygtige og opnå energibesparelser. Derudover
færdiggøres borgerbudgetteringsprojektet ”Energi i Landsbyen” i efteråret 2019.
Turisme: Indlandsturismen udvikles gennem bl.a. øget markedsføring af
lystfiskerturisme i Skjern Å (River Fisher-projektet), arbejdet for etablering af Skjern Å
Nationalpark samt bedre vilkår for cykelturisme i landdistrikter. Projekterne har sigte
på at tiltrække flere turister til kommunens landdistrikter og dermed give mulighed for
flere arbejdspladser og øget omsætning i lokale butikker.
Fødevarer: Lokale fødevarer synliggøres gennem Fødevareparken Skjern Enge.
Derudover afholdes der 1 tema-aften, hvor fødevarekonsulenter samt Fødevarerådet
inviteres til at drøfte muligheder for øget samarbejde mellem fødevareområdet og
landdistrikterne.
Erhverv: Vejledning og arbejdet med LAG-projekter i kommunen fortsætter med det
formål at understøtte muligheden for opstart af ny virksomhed. (Tovholder: LAG,
Lemvig, Ringkøbing-Skjern)
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Indsats 2: Omdannelseslandsbyer

Kommunen og landdistriktsrådet vil udarbejde planer sammen med lokale borgere for
op til 2 landsbyer, hvor der arbejdes med en større omdannelse af byerne med henblik
på bl.a. at skabe mulighed for attraktive private boliggrunde og mulighed for at
forskønne landsbyerne. (Tovholdere: Viden & Strategi samt Land, By og Kultur)
 Indsats 3: Lokale Udviklingsplaner
Vi vil udarbejde med lokale udviklingsplaner (LUP’er) for 1-2 landsbyer med henblik på
at få erfaringer med, hvordan LUP’erne kan skabe værdi for udvikling af landsbyer.


Indsats 4: Landsbyfornyelse

Vi vil arbejde med landsbyfornyelse gennem nedrivning, bygningsfornyelse,
områdefornyelse samt kondemnering og genhusning. (Tovholdere: Land, By og Kultur
samt Viden & Strategi)


Indsats 5: Tiltrækning af videregående uddannelser og fjernstudiemuligheder

I den kommende 2-års periode skal der gøres en indsats for at tiltrække og fastholde
videregående uddannelsestilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune og nabokommunerne
samt sikre bedre muligheder for fjernstudie-ordninger i kommunen.

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
Fastholde høj tilfredshed med tilgængeligheden til naturen
Borgerne skal opleve en velfungerende infrastruktur og en god sammenhæng mellem
forskellige transportformer

Under disse mål har vi følgende 3 indsatser:
 Indsats 1: Ansøgninger til den nationale bredbåndspulje
Ansøgninger til den nationale bredbåndspulje støttes af den kommunale bredbåndspulje
med henblik på at mindske antallet af ejendomme uden god bredbåndsdækning. Vi
støtter med 1000 kr. pr. husstand, der via et projekt i eget lokalområde søger den
nationale bredbåndspulje. (Tovholdere: Service og Digitalisering samt Viden & Strategi)


Indsats 2: Naturadgang

Adgangen til naturen styrkes i landområder til understøttelse af bosætningsmæssige og
turismemæssige kvaliteter. Det vil bl.a. ske gennem udnyttelse af anbefalinger fra
cykelturismestrategiplanen samt stiprojekt: Øget adgang til det åbne land 2.0., hvor
frivillige kortlægger eksisterende stier til en folder eller kommunens webapp.
(Tovholdere: Viden & Strategi samt Land, By og Kultur)
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Indsats 3: Mobilitetsprojekter i landdistrikterne

Mobilitetsprojekter i landdistrikterne fortsætter for at udvikle og styrke nye muligheder
for at komme fra A til B i kommunen f.eks. gennem udviklingsprojektet Elektrisk
VestRum, hvor landsbyklyngen VestRum deler el- og benzinbiler, bus og elcykler. Vi vil
derudover understøtte undersøgelser af etablering af el-shuttle-bus mellem Ringkøbing
– Søndervig – Hvide Sande.

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.

Sammenhæng til Plan-og udviklingsstrategien
Det Gode Liv
Relationer knyttes og benyttes i store og små fællesskaber med plads til alle
Vi skaber et trygt sted at leve et sundt og aktivt liv i balance
Byggestenene til det gode hverdagsliv findes i nærheden

Vækst og Udvikling
Vi skaber udvikling i hele kommunen med udgangspunkt i lokale styrker
Vi arbejder aktivt for at forbedre vilkårene for at drive virksomhed og bo i området
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