Politik for det gode liv 2015 - 2018
Indledning

Ringkøbing- Skjern
Kommunes vision
Naturens rige er udtryk
for at byrådet gennem
naturen vil sikre
borgerne det gode liv
og at skabe vækst i
kommunen.
Visionen konkretiseres
gennem planstrategien,
de overordnede
politikker og øvrige
politikker. Herved
sikres, at der er en rød
tråd fra den
overordnede vision til
kommunens konkrete aktiviteter i forhold til og sammen med borgere, virksomheder og
foreninger m.m.
Planstrategien uddyber og konkretiserer den politiske vision.
De to overordnede politikker – Politik for det gode liv og Udviklings- og vækstpolitikken tager
udgangspunkt i visionen og planstrategien og sætter gennem målsætninger retning for de
øvrige politikker.
De øvrige politikker relaterer sig til bestemte målsætninger i den ene eller begge overordnede
politikker og indeholder konkrete mål og indsatser, som der følges op på hvert år.
Politikkens vision
Borgerne definerer det gode liv. Naturen, borgerne og de meningsfulde relationer skal i
fællesskab danne rammen for det gode liv.
Målsætninger
Borgernes ressourcer
er et aktiv

Meningsfulde
relationer dyrkes som
ressourcer

Målsætning 1

Målsætning 2

Målsætning 3

Vi fremmer borgernes
muligheder for at tage
ansvar for eget liv

Sammen skaber vi rum,
hvor relationer bliver
knyttet og benyttet

Vi skaber rum for
fordybelse og rammer
for aktiviteter der
kræver plads og ”højt til
loftet”.

Naturen er en aktiv
ressource i
kerneopgaverne

Målsætning 4

Målsætning 5

Målsætning 6

Velfærdsopgaverne bliver
løst i samarbejde med
borgere, pårørende,
frivillige og/eller
foreninger

Vi bidrager aktivt til
løsninger, der udvikler
fællesskaber på tværs af
kommunen

Naturen i by, land og
vand benyttes aktivt til
at øge sundhed og
velvære samt leg og
læring i fritid og
fællesskaber

Målsætning 7

Målsætning 8

Ildsjælenes initiativer for
fællesskaber og ny
løsninger bliver værdsat

Vi støtter initiativer der
fremmer rummelighed,
tryghed og gæstfrihed

Opfølgning og dokumentation

De overordnede politikker udmøntes i de øvrige politikker. Opfølgningen på politik for
det gode liv sker dels via opfølgningen på de øvrige politikker og via en
borgerpanelsundersøgelse om borgernes velfærd hvert andet år. Undersøgelsen er
baseret på OECD's model herfor.

