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

Landdistriktspolitikken for 2019 – 2023 bygger på 4 målsætninger:

1.
2.
3.
4.

Vi vil fastholde og tiltrække borgere til vores landsbyer og landdistrikter.
Vi vil understøtte samarbejder i og mellem sogne om aktiviteter, faciliteter og services.
Vi vil understøtte vækst og udvikling i landsbyer og landdistrikter.
Vi vil arbejde for bedre fysisk og digital infrastruktur for at fremtidssikre erhverv og
bosætning i landdistrikterne.

De fire målsætninger udmøntes i en række indsatser, som er nævnt under hver målsætning nedenfor:

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 målsætning 1 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 fortsat markedsføring
af vores landsbyer og landdistrikter.

2

Indsats 2: Bosætning
Vi vil understøtte kommunens fokus på tiltrækning og fastholdelse af borgere gennem
en tæt dialog med lokale aktører bl.a. omkring deres udviklingsplaner for eget
lokalområde.
Det kan være ideer omkring boliger, bofællesskaber, dialog med boligselskaberne
omkring bygning af flere lejeboliger til styrkelse af tiltrækning – eller det kan være en
tydeliggørelse af aktiviteter til fastholdelse af borgerne i landdistrikterne.
Vi vil inspirere til, hvordan de lokale aktører byder tilflyttere velkomne til området,
herunder vil vi rådgive i målrettet anvendelse af de sociale medier.

Indsats 3: Integrationsprojekter
Vi vil arbejde på at forbedre integrationen af udenlandske borgere bl.a. sammen med
FrivilligVest og gennem anbefalingerne fra projektet GoinGlobal (Forskningsprojekt om
integration af udenlandsk arbejdskraft).

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.

Under målsætning 2 har vi følgende 3 indsatser:

Indsats 1: Tilbud om kompetenceløft til frivillige
Vi markedsfører mulighederne hos FrivilligVest og andre for temamøder og
kursusaktiviteter for kommunens frivillige og informerer løbende herom. Vi fortæller
om mulighederne for finansiering af kursusaktiviteterne, og hvordan dette sker i praksis.
Vi gør det for at styrke de enkelte frivilliggrupper og foreninger og gør det nemmere at
dele viden og blive inspireret af hinanden.
Vi understøtter borger- og sogneforeningernes arbejde med viden i forhold til, hvor og
hvordan de rejser midler til foreningens planer og aktiviteter. (Tovholder: FrivilligVest
og Ekstern Udvikling).

Indsats 2: Samarbejds- og samskabelsesprojekter
Vi støtter og prioriterer aktiviteter og projekter, der fremmer fællesskab og samarbejde.
Det kan ske gennem f.eks. landdistriktspuljen, klyngeprojekter og samskabelses-
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projekter. Et eksempel er Danmarks Flotteste Busskur, hvor lokale ildsjæle vil udskifte et
almindeligt busskur med et lokalt samlingssted. Et andet eksempel er projekt Nyt Liv på
tomme kommunale arealer i landsbyerne (stadions mv.)
Vi fortsætter med at understøtte kommunens landsbyklynger (Friskvind, Bedst mod
West, VestRum og eventuelt flere med tiden).

Indsats 3: Områdemøder
Vi understøtter kommunikationen med borgerne ved årligt at gennemføre
områdemøder samt årsmøde med borger- og sogneforeningerne.
Vi ønsker på denne måde at styrke kommunikation og dialog mellem borgerne og den
samlede kommunale ledelse og administration (Tovholder: Landdistriktsrådet).

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 målsætning 3 har vi følgende 5 indsatser:

Indsats 1: Udviklingsprojekter inden for kommunens styrkepositioner
Energi: GRO 2.0 fortsætter med henblik på at gøre virksomhederne mere
konkurrencedygtige og opnå energibesparelser.
Spar Energi markedsføres, hvor der er mulighed for offentligt tilskud til
energibesparende projekter i private boliger. Vi formidler løbende yderligere inspiration
og tiltag til udvikling af bæredygtighedsprojekter i landdistrikter.

Turisme: Indlandsturismen udvikles gennem bl.a. øget formidling og synliggørelse af
lystfiskerturisme og naturværdierne i Skjern Å området (River Fisher-projektet) samt
ved i samarbejde med Destination Vesterhavet at synliggøre mindre, men unikke
oplevelser for turister i ”baglandet” til Vestkysten.
Vi arbejder desuden for bedre vilkår for og formidling af vandre- og cykelturisme i
landdistrikterne. Projekterne har sigte på at tiltrække flere turister til kommunens
landdistrikter og dermed give mulighed for flere arbejdspladser og øget omsætning i de
lokale forretninger.
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Vi medvirker til at øge kendskabet og samarbejdet med initiativer og organisationer som
eksempelvis Destination Vesterhavet.

Fødevarer: Produktion og udbud af lokale fødevarer markedsføres gennem
Fødevareparken Skjern Enge og gennem Smagen af vest

Erhverv: Vejledning og arbejdet med LAG-projekter i kommunen fortsætter med det
formål at understøtte muligheden for opstart af ny virksomhed og udvikling af
etablerede virksomheder. (Tovholder: LAG, Lemvig, Ringkøbing-Skjern)

Indsats 2: Omdannelseslandsbyer
Kommunen gennemfører igangsatte omdannelseslandsbyprojekter/udviklingsplaner i
Hover og Kloster. På baggrund af erfaringerne med værdien af planerne i de to byer, vil
kommunen tage stilling til eventuelt at videre arbejde med
omdannelseslandsbyer/udviklingsplaner i den nye byrådsperiode fra 2022, hvor der
bl.a. er mulighed for at udpege to nye omdannelseslandsbyer i kommunen.

Indsats 3: Lokale udviklingsplaner
Landdistriktskoordinatorerne understøtter arbejdet med udvikling af fysiske
helhedsplaner i kommunens landsbyer, som sker i regi af Land, By og Kultur.
Understøtte betyder, at landdistriktskoordinatorerne bidrager til, at kommunikationen
og processen omkring helhedsplanerne bliver så smidig som mulig.

Indsats 4: Strategisk landsbyplanlægning og landsbyfornyelse
Vi understøtter ligeledes arbejdet med strategisk landsbyplanlægning og
landsbyfornyelse gennem kommunens nedrivningsinitiativer,
bygningsfornyelsesindsatser mv. (Tovholdere: Viden & Strategi samt Land, By og
Kultur?)

Indsats 5: Tiltrækning af videregående uddannelser, fjernstudiemuligheder og
studiecenter Ringkøbing-Skjern
I den kommende 2-års periode skal der gøres en indsats for at tiltrække og fastholde
videregående uddannelsestilbud i Ringkøbing-Skjern Kommune samt sikre bedre
muligheder for fjernstudie-ordninger. Vi eksperimenterer bl.a. med nye
uddannelsesformater i form af nyt fjernstudiecenter for videregående uddannelse.
Vi forsøger at påvirke det nationalpolitiske niveau til også at eksperimentere med nye
måder at skabe bedre uddannelsesdækning.
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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 målsætning 4 har vi følgende 5 indsatser:

Indsats 1: Udvikling af digital Infrastruktur
Vores indsats bør understøtte sikringen af min. 100-100 Mbit fastnet løsning overalt i
Ringkøbing Skjern Kommune.
For det mobile netværk er løsningen minimum 4G og helst 5G
Ovenstående er vores strategi og målepunkter for udbredelsen af digital infrastruktur i
Ringkøbing-Skjern Kommune.

Indsats 2: Ansøgninger til den nationale bredbåndspulje
Ansøgninger til den nationale bredbåndspulje støttes af den kommunale bredbåndspulje
med henblik på at mindske antallet af ejendomme uden bredbåndsdækning. Vi støtter
med 1000 kr. pr. husstand, når en gruppe borgere i et lokalområde søger den nationale
bredbåndspulje. (Tovholdere: Service og Digitalisering samt Viden & Strategi).

Indsats 3: Vi vil fremme en nytænkning af Digital Borgerservice i landdistrikterne
Vi vil opfordre til at arbejde med en videre udbygning af de digitale service muligheder,
så den fysiske afstand får mindre og mindre betydning. Dette sker i et samarbejde på
tværs af den kommunale organisation under ledelse af Borgerservice.

Indsats 4: Naturadgang
Adgangen til naturen styrkes i landområder til understøttelse af bosætningsmæssige og
turismemæssige kvaliteter. Det vil bl.a. ske gennem udnyttelse af anbefalinger fra
cykelturisme-strategiplanen samt stiprojekt: Øget adgang til det åbne land 2.0, hvor
frivillige kortlægger eksisterende stier til en folder eller kommunens web-app.
(Tovholdere: Viden & Strategi samt Land, By og Kultur)
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Indsats 5: Mobilitetsprojekter i landdistrikterne
Vi vil støtte op om mobilitetsprojekter i landdistrikterne i bestræbelserne på at udvikle
og styrke nye muligheder for at komme fra A til B i kommunen. Det kan f.eks. ske
gennem forsøgsprojektet med shuttle-bussen rundt om Ringkøbing Fjord og initiativer
omkring udbredelse af flere delebiler.

Grundlæggende premisser for ovenstående mål og handlingsplaner
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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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.
8

