
 

Udviklingsstrategi 

 
Et godt liv i Ringkøbing-Skjern Kommune vokser ud af friheden til at udleve vores drømme, pladsen til 
mangfoldighed, et stærkt fællesskab og ikke mindst vores omkringliggende natur. 
 
Vi har gennem århundreder haft tradition for at klare os selv. Som kommune hjælper vi der, hvor der 
er mest behov. Vi har blik for, at det er borgerne, de frivillige foreninger og virksomhederne, som er 
drivkraften i vores lokalsamfund. Frihed handler om at have plads til kunne realisere egne drømme - 
men også om, at der i udgangspunktet er lighed i mulighederne.  
 
Naturens Rige er vores fælles hjem. Vi er stolte af områdets unikke karakter. Vi passer på vores natur – 
og på hinanden. Som den geografisk største kommune ved vi, at nærhed ikke blot handler om afstande 
men også om de relationer, vi skaber til hinanden.  
 
Vi er en del af de nationale og globale fællesskaber. Det kræver, at vi alle gør vores for at overlevere en 
bedre verden til fremtidige generationer. Nøgleordet er bæredygtighed - socialt, økonomisk og 
klimamæssigt. Som en af landets største landbrugs- og produktionskommuner har vi et særligt ansvar 
for at reducere Danmarks klimaaftryk. Det forpligter, og det giver nye muligheder! 
 

Alle skal have frihed til at skabe sig et godt liv  

 Frihed er at have plads til at kunne gøre egne drømme til virkelighed. Det vil vi understøtte som 
kommune.  

 Borgeren bestemmer selv, hvad et godt liv er. Derfor tager vi altid afsæt i, hvad den enkelte kan og 
ønsker.   

 Der skal være størst mulig frihed til at drive virksomhed i kommunen. Som myndighed møder vi 
borgere og virksomheder med rådgivning og dialog. 

 

Her skal være fællesskaber for alle 

 For mange af os skabes livskvalitet gennem fællesskaber. Fællesskaber er kernen i vores 
lokalsamfund og foreningsliv – og det støtter vi op om. 

 Vi har fingeren på pulsen, og vi indgår som kommune i de fællesskaber, netværk og partnerskaber, 

der er behov for.  

 Vi indgår i partnerskaber med kommunens virksomheder for i fællesskab at løse store udfordringer 

som tiltrækning af arbejdskraft, grøn omstilling og teknologisk udvikling. 
 

Vi tænker bæredygtighed ind i alt, hvad vi gør 

 Vi skal ændre vores vaner og levevis. Derfor bakker vi op om den enkelte borgers mulighed for at 

medvirke til den grønne omstilling. 

 Vi vil skabe de bedst mulige rammer for udviklingen af bæredygtige lokalsamfund og virksomheder. 

 Vi balancerer benyttelse og beskyttelse af vores naturressourcer, før vi handler. 


