Politik for børn, voksne og ældre
Borgerrettet velfærd

Politik for børn, voksne og ældre
- borgerrettet velfærd
”Politik for børn, voksne og ældre – borgerrettet velfærd” er en af tre politikker for Lemvig
Kommune.
Politikken for børn, voksne og ældre omhandler mål for relationen mellem borgerne og Lemvig
Kommune. Politikken sætter mål for den service der leveres til borgerne.
Politikken udmøntes i strategier, hvori de politiske målsætninger omsættes til handling. Politikker
og strategier er retningsgivende for de aftaler, direktionen indgår med kommunens afdelinger og
institutioner. På den måde sikres sammenhæng fra den politiske vision til de konkrete indsatser i
praksis.
Politikken består af et antal tværgående målsætninger, som hele organisationen skal arbejde for
at opfylde. Hermed vil vi fremme en helhedsorienteret og sammenhængende opgaveløsning i
Lemvig Kommune.
Målsætningerne er formuleret med udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision.

Lemvig Kommunes vision
Lemvig Kommunes vision er vores ledestjerne, der sætter retningen for kommunen i fremtiden og
sikrer, at vi fastholder en langsigtet kurs. Visionen tager afsæt i kommunens styrker og potentialer, så vi
fremmer og fremtidssikrer en stærk kommune.

Vi er stolte af vore forpligtende fællesskaber.
I dem udviser vi handlekraft og vilje til at tænke nyt for at
skabe bæredygtig udvikling.

Forpligtende fællesskaber
• hvor alle involverer sig og giver noget til hinanden
• hvor der skabes tillid, nærhed og tryghed
• hvor vi indgår i større fælleskaber, lokalt, nationalt og globalt
Handlekraft og vilje til at tænke nyt
• her er kort fra nye idéer til handling
• her tager vi ansvar i eget liv
• her gør vi os umage
Bæredygtig udvikling
• vi fremtidssikrer vækst
• vi løser de udfordringer, vi står i
• vi tænker på generationerne efter os

Målsætninger
Lemvig Kommunes vision kommer i Politik for børn,
voksne og ældre til udtryk i følgende målsætninger:
•
•
•
•
•

Bæredygtig velfærd
Mestring af eget liv – gennem hele livet
Dannelse
Sammenhæng i indsatser
Aktiv i fællesskabet

Bæredygtig velfærd
Vi tænker nyt, når vi fremtidssikrer velfærdsområderne for børn, unge, voksne og ældre.
Vi vil styrke de forebyggende indsatser til gavn
for både den enkelte og samfundet.
Vi vil fremme digitalisering og en
hensigtsmæssig anvendelse af teknologier.

Mestring af eget liv – hele livet
Vi tror på at alle, som kan selv, vil selv. Vi tager
ansvar i eget liv og for egen læring og trivsel.
Vi vil udvikle løsninger, som understøtter borgerne i
at mestre eget liv.
Vi vil fokusere indsatsen hos dem, som af den ene
eller anden grund, ikke kan klare sig selv i kortere
og længere perioder.

Dannelse
Vi vil, at alle trives og udvikler sig til robuste og
kompetente borgere.
Vi vil, at alle oplever, at der er plads til forskellighed
og mangfoldighed i fællesskaber.
Vi vil, at børn og unge gennem deres opvækst opnår
en bred dannelse og inspireres til at udnytte deres
forskellige potentialer.

Sammenhæng i indsatser
Vi vil, at alle borgere oplever en sammenhængende og individuel indsats med udgangspunkt
i borgerens samlede livssituation.
Borgeren er udgangspunktet, når vi udvikler
tværgående løsninger internt og i samarbejde med
andre aktører.
Vi vil styrke den koordinerede indsats på tværs af
kommunale afdelinger og institutioner.

Aktiv i fællesskabet
Vi vil arbejde for, at alle borgere bidrager til
fællesskabet efter bedste evne. Det er en gevinst
for den enkelte, for familien og for samfundet som
helhed.
Vi har en aktiv og bred beskæftigelsesindsats som
sikrer borgernes tilknytning til arbejdsmarkedet.
Vi opnår en god integration af borgere gennem
beskæftigelse og arbejdsmæssige fællesskaber.

