Et godt sted at leve
Visionen for Politik for Profilering og Bosætning er:
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 og grønne ambitioner
• at få oplevelser i et aktivt natur-, kultur- og foreningsliv
• at få meget bolig for pengene i byer, landsbyer og på landet
• at få job i virksomheder med udvikling og internationalt udsyn
Under denne målsætning har vi som konkrete mål at få:
Større positivt kendskab til kommunen blandt borgere, der bor uden for kommunen i Danmark
For at nå målet vil vi arbejde med følgende indsatser:
Profilering af Naturens Rige - Ringkøbing-Skjern Kommune
Vi vil i den generelle markedsføring arbejde målrettet med udvalgte målgrupper for at udbrede det positive
kendskab til Naturens Rige - Ringkøbing-Skjern Kommune.
Vi vil i samarbejde med Kommunikation ”klæde” kommunens medarbejdere på til at blive ambassadører
for Naturens Rige og gøre det let for dem at anvende materialer, billeder o.l. til rapporter, PowerPoints
m.m.
Vi vil på flytmodvest.dk støtte op om Personale og Digitalisering´s indsats for at tiltrække nye
medarbejdere og udbrede kendskabet til Ringkøbing-Skjern Kommune som en attraktiv arbejdsplads.
Vi vil samarbejde med Land, By og Kultur om at lade profileringen af Naturens Rige - Ringkøbing-Skjern
Kommune indgå i aftalerne om kulturstøtte.
Vi vil i samarbejde med Land, By og Kultur bruge opmærksomheden omkring TV-serier og filmprojekter i
området til at udbrede det positive kendskab til Naturens Rige - Ringkøbing-Skjern Kommune.
Vi vil i samarbejde med Kultur, Kommunikation og Destination Vesterhavet arbejde på, at Naturens Rige Ringkøbing-Skjern Kommune opnår størst mulig brandingværdi af tv-serien ”Hvide Sande”. Serien blev
optaget i Hvide Sande i sommeren og efteråret 2020. Den forventes vist på TV2 i 2021.
Vi vil i samarbejder med Energisekretariatet udbrede kendskabet til Ringkøbing-Skjern Kommunes grønne
profil. Vi vil bruge resultater i relation til visionerne om at blive 100 procent selvforsynende med
vedvarende energi i 2020 og 100 procent fossilfri i 2040 til at udbrede det positive kendskab til Naturens
Rige - Ringkøbing-Skjern Kommune.
Vi vil i samarbejde med Destination Vesterhavet bruge interessen blandt områdets mange feriegæster til at
udbrede det positive kendskab til Naturens Rige - Ringkøbing-Skjern Kommune.
Vi vil udbrede det positive kendskab til Naturens Rige - Ringkøbing-Skjern Kommune ved at sætte fokus på
mulighederne for det gode liv med natur og fællesskaber på landet og i landsbyerne. Vi vil også i
samarbejde med landdistriktskoordinatoren støtte den lokale markedsføring for at tiltrække tilflyttere og få
flere til at blive boende i lokalområderne.

For at blive klogere og skarpere i vores branding af kommunen vil vi i 2021 arrangere en temadag med
eksperter udefra, der kan være med til at udvikle vores indsatser og bidrage med erfaringer og
forventninger til fremtidens befolkningsudvikling, flyttemønstre og ønsker til bosætning.
Vi vil desuden i 2021 invitere HR- og marketingfolk fra udvalgte virksomheder i området til et
arrangement, hvor de med deres erfaringer omkring markedsføring, branding og rekruttering kan
bidrage med inspiration og forslag til forbedring af vores indsatser. Vi vil samtidig lægge op til et
løbende samarbejde og gensidig inspiration om markedsføringen af kommunen for at tiltrække
arbejdskraft og tilflyttere til området.
Løbende forbedring og udvikling af flytmodvest.dk
Hjemmesiden flytmodvest.dk er platformen for præsentationen af det gode liv i Ringkøbing-Skjern
Kommune og Danmarks Største Arbejdsplads. Alle indsatser for markedsføring og bosætning er
forankret på hjemmesiden. Både den danske og de udenlandske udgaver forbedres og udvikles
løbende. På facebook-siden og andre medier deles både egne og andres gode historier fra området,
herunder opslag, der henviser til flere oplysninger på flytmodvest.dk.
Vi vil løbende gennemføre online-kampagner om det gode liv og arbejde mere målrettet med de
potentielle tilflyttere, der allerede viser interesse med besøg på flytmodvest.dk´s facebook- og
hjemmeside. Vi vil også overveje at bruge andre sociale medier i arbejdet.
Vi vil gøre mulighederne for det gode liv i landsbyerne mere synlige på siden.
Vi vil undersøge mulighederne for at udbygge hjemmesiden med udgaver målrettet potentielle
udenlandske tilflyttere fra Rumænien, Ukraine og Polen. De største grupper af udenlandsk
arbejdskraft og udenlandske tilflyttere kommer fra disse tre lande.
Lokale videoambassadører skal være med til at fortælle de positive historier
Vi vil fortsat opfordre og hjælpe borgerne til at være med til udbrede kendskabet til Naturens Rige Ringkøbing-Skjern Kommune ved at fortælle de gode historier i små mobil-videoer. Videoerne
udbredes via Facebook-siden Det gode liv i Naturens Rige og andre kanaler.
Store events skal sætte kommunen på landkortet
Vi undestøtter kommunens eventstrategi om få, store event, der skal sætte kommunen på landkortet.
Vi deltager i markedsføringen via www.flytmodvest.dk og Klub Eksilvestjyder, og vi gør job- og
bosætningsmuligheder synlige i forbindelse med aktuelle events.
Sponsoraftaler
Via sponsoraftaler med de tre elitesportshold, Skjern Håndbold, Ringkøbing Håndbold og Ringkøbing
IF profileres Naturens Rige - Ringkøbing-Skjern Kommune, når holdene spiller både ude og hjemme.
Sponsoraftalerne bruges også til at give oplevelser på hjemmebane til bl.a. velkomstarrangementer for
tilflyttere og arrangementer for Klub Eksilvestjyder og InWestjylland. Holdenes kampe på udebane i
studiebyerne vil vi også fortsat anvende som omdrejningspunkt for at samle unge eksilvestjyder.
Byggegrunde til drømmehuset og til virksomheder
Vi vil fortsat arbejde med at profilere kommunen som et sted med masser af plads til at bo, arbejde og
drive virksomhed. Boliggrunde til drømmehuset markedsføres til salg via salgssiden Boliga.dk og med
yderligere tekst og billeder af byer, boligområde og boliggrunde på hjemmesiden for kommunale
boliggrunde til salg. Kommunale erhvervsgrunde til salg markedsføres tilsvarende på siden
erhvervsgrunde til salg.

Begge sider opdateres løbende, når der sælges grunde og kommer nye grundområder til salg.
Fremtidens boligønsker
Vi vil i samarbejde med planafdelingen, Analyse & Effekt-teamet og landdistrikt-koordinatoren
undersøge fremtidens boligønsker og mulighederne for at kunne imødekomme ønsker om f.eks. bo- og
byggefællesskaber og bæredygtige boligområder.
Markedsføring af Ringkøbing-Skjern Øst
Vi vil i samarbejde med planafdelingen markedsføre den østlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune
for at få flere til at bosætte sig i området. Udgangspunktet er et nyt stort boligområde i Vorgod-Barde
og eksisterende kommunale grunde til salg i Videbæk, Fjelstervang og Troldhede. Målgruppen er
børnefamilier blandt de ansatte på de nye store arbejdspladser: Det nye hospital i Vest, DNV Gødstrup,
og Arla´s nye innovationscenter i Nr. Vium, der åbner i 2021.
Vi vil undersøge mulighederne for, at en del af det nye grundområde i Vorgod-Barde kan udvikles til et
særligt bæredygtigt boligområde. Det kan være med til at skabe opmærksomhed om RingkøbingSkjern Kommunes grønne profil og være et attraktivt tilbud til den stigende gruppe af energi- og
klimabeviste danskere fra hele landet.
Naturbydelen Ringkøbing K
Vi vil samarbejde med Realdania By og Byg om markedsføringen af de nye og differentierede
boligtilbud i naturbydelen.
Fælles aktivitetskalender for hele Ringkøbing-Skjern
Vi vil undersøge muligheden for at etablere et fælles kalendersystem, hvor både tilflyttere, borgere og
gæster let kan finde alle aktiviteter på ét sted og i en overskuelig form. Det er afgørende at finde et
system, der også er nemt at bruge af udbyderne af aktiviteter og events.

Større intern stolthed over at være borger i Naturens Rige
Under dette mål vil vi arbejde med følgende indsatser:
InWestjylland
Vi vil understøtte den positive udvikling af InWestjylland - Klubben for unge i Naturens Rige til at
kunne samle unge voksne i kommunen og til at være et attraktivt netværk for unge tilflyttere. Klubben
skal være med til at skabe fælles oplevelser og netværk, som både gør det attraktivt at være ung i
kommunen og gør de unge til stolte ambassadører for kommunen.
Borgere skal være med til at finde og fortælle de positive historier
Vi vil fortsat hjælpe borgerne til at blive lokale videoambassadører, så de bliver stolte af og mere
bevidste om, hvad der giver dem Det gode liv i Naturens Rige.
Store events giver oplevelser og fællesskab
Vi støtter op om markedsføringen af store events, der skaber oplevelser for både gæster og borgere.
Det øger stoltheden og styrker fællesskabet at være med i det frivillige arbejde, der er nødvendigt for
afviklingen af store events.
Filmprojekter giver opmærksomhed og stolthed
Vi vil i samarbejde med Land, By og Kultur bruge opmærksomheden omkring TV-serier og
filmprojekter i området til at udbrede det positive kendskab til Naturens Rige - Ringkøbing-Skjern

Kommune. Det kan øge den interne stolthed at bo i en kommune, der er centrum for spændende
filmprojekter.
Grønne visioner
Vi vil i samarbejde med energisekretariatet styrke Ringkøbing-Skjern Kommunes grønne profil og
bruge resultater i relation til visionerne om blive 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i
2020 og 100 procent fossilfri i 2040 til at udbrede det positive kendskab til Naturens Rige Ringkøbing-Skjern Kommune. Arbejdet og de positive resultater med at blive en mere energi- og
klimavenlig kommune kan være med til at fremme den interne stolthed blandt borgerne.
Sponsoraftaler
Vi vil fortsat støtte elitesportsholdene, fordi de er med til at styrke borgernes følelse af fællesskab og
giver stolthed, når de leverer gode kampresultater.

Vi vil gøre borgere og virksomheder til aktive og stolte ambassadører for vores
kommune
Under denne målsætning har vi som konkret mål:
Flere borgere og virksomheder er med til aktivt at "sælge" kommunen
Vi vil arbejde med følgende insatser:
Lokale mobilvideoer skal være med til at ”sælge” kommunen
Vi vil fortsat arbejde for at få borgere til at ”sælge” kommunen ved at fortælle positive historier om Det
gode liv i Naturens Rige i små mobilvideoer, som deles på de sociale medier.
Markedsføring af lokalområder
Vi vil i samarbejde med landdistriktskordinatoren støtte de lokale borger- og sogneforeninger og
andre aktive lokale netværk i markedsføringen af det gode liv i landsbyer og lokalområder for at
tiltrække tilflyttere og få flere til at blive boende.
Tiltrækning og fastholdelse af arbejdskraft:
Vi vil fortsat i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd arbejde for at tiltrække og fastholde
kvalificeret arbejdskraft ved at udbrede kendskabet til mulighederne for job og karriere på Danmarks
Største Arbejdsplads, der er forankret på www.flytmodvest.dk
Vi vil i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd arbejde for at få flere virksomheder til aktivt
at deltage i markedsføringen af Ringkøbing-Skjern Kommune som et godt sted at arbejde og bo. Vi vil
hjælpe virksomhederne til at bruge www.flytmodvest.dk, tilflytterguider og velkomstambassadører til
rekruttering og fastholdelse af medarbejdere.
Vi vil i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd ”klæde” lokale virksomheder bedre på til at
blive ambassadører for kommunens tilbud til potentielle tilflyttere: tilflytterjob-ordningen,
tilflytterguider, www.flytmodvest.dk, og herunder også den engelske og tyske udgave i forhold til
udenlandske arbejdstagere og feriegæster, der udviser interesse for at bosætte sig i kommunen.

Vi vil i samarbejde med Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd og virksomhederne arbejde på at gøre
områdets mange job- og karrieremuligheder mere synlige for jobsøgende og potentielle tilflyttere.
Udenlandsk arbejdskraft
Vi vil fortsætte arbejdet med den tyske profileringskampagne for job og bosætning ved udsendelse af
nyhedsbreve med bl.a. aktuelle jobmuligheder. En tysk tilflytterguide vil fortsat stå for en håndholdt
indsats i forhold til dem, der melder sig som særligt interesserede i at flytte til kommunen. Vi vil
undersøge mulighederne for - efter samme model - at få tilflytterguider for potentielle udenlandske
jobsøgende og tilflyttere fra Rumænien, Ukraine og Polen.
Vi indgår i et samarbejde med Business Region MidtVest om projektet ”International
Talenttiltrækning” om dels at tiltrække international arbejdskraft dels ved personlig kontakt at hjælpe
den internationale arbejdskraft med at falde til i de lokalområder, hvor de bosætter sig.
Vi vil følge op på anbefalingerne fra projektet GoInGlobal og medvirke til at udarbejde en fælles
handlingsplan for arbejdet med at fastholde den udenlandske arbejdskraft i kommunens
virksomheder og at få de udenlandske familier til at falde til i lokalområdet.
Tiltrækning af arbejdskraft til lægehuse og kommunale arbejdspladser
Vi vil fortsat i samarbejde med Sundhed og Omsorg arbejde for at profilere kommunen over for
medicinstuderende med henblik på at kunne tiltrække praktiserende læger i fremtiden.
Vi vil støtte op om Personale og Digitalisering´s indsats for at tiltrække nye medarbejdere og udbrede
kendskabet til Ringkøbing-Skjern Kommune som en attraktiv arbejdsplads.
Klub Eksilvestjyder
Vi vil forsat arbejde på at gøre medlemmer af Klub Eksilvestjyder til stolte ambassadører for
kommunen ved at støtte fælles aktiviteter, herunder eksempelvis fællesskaber om sporthold i
studiebyerne.
Fælles inspiration om markedsføring og rekruttering
Vi vil i 2021 invitere HR- og marketingfolk fra udvalgte virksomheder i området til et arrangement,
hvor de med deres erfaringer omkring markedsføring, branding og rekruttering kan bidrage med
inspiration og forslag til forbedring af vores indsatser. Vi vil samtidig lægge op til et løbende
samarbejde og gensidig inspiration om markedsføringen af kommunen for at tiltrække arbejdskraft og
tilflyttere til området.

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
Under denne målsætning og de fire konkrete mål vil vi arbejde med følgende indsatser:

Bosætningskampagne målrettet udvalgte segmenter
Vi vil fortsat prioritere vores målgrupper og arbejde mere målrettet med dem i vores markedsføring.
Fremtidens boligønsker
Vi vil i samarbejde med planafdelingen, analyseafdelingen og landdistrikt-koordinatoren undersøge
fremtidens boligønsker og mulighederne for at kunne imødekomme ønsker om f.eks. bo- og
byggefællesskaber og bæredygtige boligområder.
For at blive klogere og skarpere i vores branding af kommunen vil vi i 2021 arrangere en temadag med
eksperter udefra, der kan være med til at udvikle vores indsatser og bidrage med erfaringer og
forventninger til fremtidens befolkningsudvikling, flyttemønstre og ønsker til bosætning.
Markedsføring af Ringkøbing-Skjern Øst
Vi vil i samarbejde med planafdelingen markedsføre den østlige del af Ringkøbing-Skjern Kommune
for at få flere til at bosætte sig i området. Udgangspunktet er et nyt stort boligområde i Vorgod-Barde
og eksisterende kommunale grunde til salg i Videbæk, Fjelstervang og Troldhede. Målgruppen er
børnefamilier blandt de ansatte på de nye store arbejdspladser: Det nye hospital i Vest, DNV Gødstrup,
og Arla´s nye innovationscenter i Nr. Vium, der åbner i 2021.
Vi vil undersøge mulighederne for, at en del af det nye grundområde i Vorgod-Barde kan udvikles til et
særligt bæredygtigt boligområde. Det kan være med til at skabe opmærksomhed om RingkøbingSkjern Kommunes grønne profil og være et attraktivt tilbud til den stigende gruppe af energi- og
klimabeviste danskere fra hele landet.
Naturbydelen Ringkøbing K
Vi vil samarbejde med Realdania By og Byg om markedsføringen af de nye og differentierede
boligtilbud i naturbydelen.
Klub Eksilvestjyder
Vi vil fortsat arbejde for at holde og udvikle kontakten til unge eksilvestjyder via aktiviteter i Klub
Eksilvestjyder, herunder virksomhedsbesøg og praktik- og projektaftaler i samarbejde med
virksomheder og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd.
I samarbejde med virksomheder og erhvervsrådet vil vi også arbejde for at udbrede kendskabet til
områdets job- og karrieremuligheder og bl.a. målrette kontakten til de unge, når de er mest flytbare i
forbindelse med afslutning af uddannelsesforløb.
Studiecenter Ringkøbing-Skjern
Vi vil i samarbejde med videnskoordinatoren og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd være med til at
udbrede kendskabet til Studiecenter Ringkøbing-Skjern, hvor studerende på online-uddannelser og
andre videregående uddannelse har mulighed for at indgå i et studiemiljø på Innovest i Skjern.

Flere tilflyttere end fraflyttere
Vi vil blive klogere på, hvad der mere konkret er årsagerne til, at så mange unge 15-24-årige flytter fra
kommunen. Vi ved, at det er naturligt, at de unge gerne vil flytte hjemmefra, og at rigtig mange flytter
til storbyerne for at videreuddanne sig på universiteter og andre højere læreranstalter. Men mange
unge flytter også, selvom de vælger at videreuddanne sig forholdsvis tæt på i en af vores
nabokommuner. En nærmere undersøgelse vil måske kunne vise muligheder for områder, hvor vi kan
sætte ind for at få flere af denne gruppe unge til at blive boende.

Vi vil undersøge, hvad der får så mange nye tilflyttere til at flytte fra kommunen igen inden for de
første par år. Vi vil spørge fraflyttere om, hvorfor de flyttede, og hvad der eventuelt kunne have fået
dem til at blive boende. Herunder også om vi kunne have gjort noget eller noget mere for at have fået
dem til at blive boende.
Vi vil fortsat arbejde for at få tilflyttere til at falde godt til ved at byde dem velkomne med
velkomstbreve, velkomstpakker og velkomstarrangementer. Vi vil understøtte de lokale
velkomstambassadører i deres modtagelse af tilflytterne i lokalområdet.
Vi vil understøtte og udbrede kendskabet til de netværksskabende aktiviteter for unge i InWestjylland
og for udenlandske tilflyttere i Internationals Ringkøbing Skjern . Vi vil desuden arbejde for at
inddrage andre lokale netværk i at være med til at tage godt imod tilflyttere.
Vi vil i samarbejde med landdistriktskordinatoren støtte de lokale borger- og sogneforeninger og
andre aktive lokale netværk i markedsføringen af det gode liv i landsbyer og lokalområder for at
tiltrække tilflyttere og få flere til at blive boende.

Flere udenlandske arbejdstagere bosætter sig i kommunen
Vi vil fortsætte arbejdet med den tyske profileringskampagne for job og bosætning ved udsendelse af
nyhedsbreve med bl.a. aktuelle jobmuligheder. En tysk tilflytterguide vil fortsat stå for en håndholdt
indsats i forhold til dem, der melder sig som særligt interesserede i at flytte til kommunen.
Vi vil undersøge mulighederne for - efter samme model som for den eksisterende tyske tilflytterguide at få tilflytterguider for potentielle udenlandske jobsøgende og tilflyttere fra Rumænien, Ukraine og
Polen.
Vi vil forsat arbejde for at gøre det nemmere for turismebranchen at hjælpe gæster, der efterspørger
oplysninger om job- og bosætningsmuligheder.
Vi indgår i et samarbejde med Business Region MidtVest om projektet ”International
Talenttiltrækning” om dels at tiltrække international arbejdskraft dels ved personlig kontakt at hjælpe
den internationale arbejdskraft med at falde til i de lokalområder, hvor de bosætter sig. Projektet løber
foreløbig frem til udgangen af 2021.
Vi vil følge op på anbefalingerne fra projektet GoInGlobal og medvirke til at udarbejde en fælles
handlingsplan for arbejdet med at fastholde den udenlandske arbejdskraft i kommunens
virksomheder og at få de udenlandske familier til at falde til i lokalområdet.
Vi vil understøtte og udbrede kendskabet til de netværksskabende aktiviteter for udenlandske
tilflyttere i Internationals Ringkøbing Skjern . Vi vil desuden arbejde for at inddrage andre lokale
netværk i at være med til at tage godt imod udenlandske tilflyttere.

Vi vil have flere til at blive boende i kommunen
Under denne målsætning har vi følgende konkrete mål og indsatser:
Flere borgere forventer at blive boende i kommunen, også i fremtiden
Flere tilflyttere bliver boende efter det første år
Flere bliver boende
Vi vil blive klogere på, hvad der mere konkret er årsagerne til, at så mange unge 15-24-årige flytter fra
kommunen. Vi ved, at det er naturligt, at de unge gerne vil flytte hjemmefra, og at rigtig mange flytter
til storbyerne for at videreuddanne sig på universiteter og andre højere læreranstalter. Men mange
unge flytter også, selvom de vælger at videreuddanne sig forholdsvis tæt på i en af vores
nabokommuner. En nærmere undersøgelse vil måske kunne vise muligheder for områder, hvor vi kan
sætte ind for at få flere af denne gruppe unge til at blive boende.
Vi vil undersøge, hvad der får så mange nye tilflyttere til at flytte fra kommunen igen inden for de
første par år. Vi vil spørge fraflyttere om, hvorfor de flyttede, og hvad der eventuelt kunne have fået
dem til at blive boende. Herunder også om vi kunne have gjort noget eller noget mere for at have fået
dem til at blive boende.
Vi vil fortsat arbejde for at få tilflyttere til at falde godt til ved at byde dem velkomne med
velkomstbreve, velkomstpakker og velkomstarrangementer. Vi vil understøtte de lokale
velkomstambassadører i deres modtagelse af tilflytterne i lokalområdet.
Vi vil i samarbejde med videnskoordinatoren og Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd være med til at
udbrede kendskabet til Studiecenter Ringkøbing-Skjern, hvor studerende på online-uddannelser og
andre videregående uddannelse har mulighed for at indgå i et studiemiljø på Innovest i Skjern.
Stolte borgere og netværk
Vi vil generelt arbejde for at gøre borgerne glade og stolte af at bo i kommunen. For særligt at beholde
unge i kommunen vil vi forsat udbrede kendskabet til og understøtte den positive udvikling i
InWestjylland, Klubben for unge i Naturens Rige, der blev startet i 2019. Klubben skal styrke de unge,
herunder unge tilflyttere, i et netværk med fællesskab og oplevelser, der gør det attraktivt at bo i
kommunen. De unge skal opleve, at kommunen sætter pris på at have dem boende.
Vi vil også understøtte og udbrede kendskabet til de netværksskabende aktiviteter for udenlandske
tilflyttere i Internationals Ringkøbing Skjern.
Vi vil desuden arbejde for at inddrage andre lokale netværk i at være med til at tage godt imod alle
tilflyttere.
Vi vil i samarbejde med landdistriktskordinatoren støtte de lokale borger- og sogneforeninger og
andre aktive lokale netværk i markedsføringen af det gode liv i landsbyer og lokalområder for at
tiltrække tilflyttere og få flere til at blive boende.
Udenlandsk arbejdskraft
Vi vil følge op på anbefalingerne fra projektet GoInGlobal og medvirke til at udarbejde en fælles
handlingsplan for arbejdet med at fastholde den udenlandske arbejdskraft i kommunens
virksomheder og at få de udenlandske familier til at falde til i lokalområdet.

Vi indgår i et samarbejde med Business Region MidtVest om projektet ”International
Talenttiltrækning” om dels at tiltrække international arbejdskraft dels ved personlig kontakt at hjælpe
den internationale arbejdskraft med at falde til i de lokalområder, hvor de bosætter sig. Projektet løber
foreløbig frem til udgangen af 2021.
Bedste-bank
Vi vil undersøge interessen og mulighederne for i samarbejde med Frivillig Vest at skabe et netværk til
fælles gavn for tilflyttere med børn og ældre borgere. Mange tilflyttere mangler bedsteforældre i
nærheden. Tilsvarende mangler flere ældre borgere den tætte kontakt med egne børnebørn, fordi de
bor langt væk.

Naturens Rige er overskriften på 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 mål, som kommunen ønsker
særlig fokus på i perioden. På 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.

