Handelspolitik
Procesplan ny politik
18. juni 2018:

Godkendelse af procesplan for politikker, mål og handlingsplaner

20. juni 2018

Dialogmøde med formanden for Ringkøbing Fjord Handelsråd og
administration i Viden & Strategi
Formål: Brainstorming på udvikling af ny politik på baggrund af den
eksisterende

Juni - september 2018:

Udarbejdelse af analyser, statistik mv., som skal give vidensgrundlag til
politikken. Øvrig dataindsamling: Små-interview med udvalgte handelsfolk
og repræsentanter for handelsråd og ledelsen af Ringkøbing-Skjern
Erhvervsråd i kommunen samt relevante adm. medarbejdere og ledere i
kommunen

31. august 2018 kl.8-10

Indledende drøftelse på et bestyrelsesmøde i Ringkøbing Fjord Handelsråd
med administration i Viden & Strategi

24. september 2018 kl. 18-20: Kick-off stor-workshop: Oplæg fra f.eks. Skanderborg Kommune, KL,
Dansk Erhverv. Repræsentation af alle relevante aktører, herunder
medlemmer af Erhverv- og Vækstudvalget, Ringkøbing-Skjern Fjord
Handelsråds bestyrelse, ledelsen af Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd,
Ringkøbing Fjord Turisme, Lokale handelsråd i centerbyerne, bycheferne,
byfora/udviklingsråds-repræsentanter, samt adm. kommunale
medarbejdere
3. oktober 2018:

Kickoff på landdistriktspolitikken med inputs fra og til handelsområdet

1. oktober 2018 kl. 8 -10:

Dialog med Ringkøbing Fjord Handelsråd på bestyrelsesmøde – opsamling
og kommentering til ny politik

22. oktober 2018:

Drøftelse af handelspolitik på EVU-møde

22. november 2018:

Temadag om vækstpuljer – Hvad har projekter for detailområdet haft af
effekt?

Frem til 1. dec. 2018

Eventuelle møder mellem formandskabet for EVU og andre udvalgs
formandskaber om tværgående politik-elementer

4. december 2018:

Mini-workshop på to timer med repræsentanter for EVU, Ringkøbing
Fjord Handelsråd, de lokale handelsråd/bychefer, Ringkøbing Fjord
Turisme, ledelsen i Ringkøbing-Skjern Erhvervsråd og administrative
medarbejdere i kommunen.

10. december 2018 kl. 8-10

Dialogmøde med bestyrelsen i Ringkøbing Fjord Handelsråd

17. januar 2018:

Stor fælles workshop på tværs af alle politikområder

Januar 2019

1. udkast på EVU-møde

Marts 2019

Godkendelse af ny handelspolitik i EVU

April 2019

Godkendelse af ny politik i byrådet

Juni 2019

Orientering om ny handlingsplan i EVU

August 2019:

Kommunikation om ny politik og handlingsplan på de lokale medier

Fed skrift = Politisk involvering enten direkte med EVU og/eller byrådet eller ved, at
udvalgsmedlemmerne inviteres til at deltage i den respektive aktivitet.

