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sundhed
Fællesskaber

Politik for fritid, frivillighed og sundhed
- fællesskab
”Politik for fritid, frivillighed og sundhed – fællesskab” er en af tre politikker
for Lemvig Kommune.
Politikken for fritid, frivillighed og sundhed sætter rammerne for at borgerne
motiveres til at leve et sundt og aktivt liv i samspil med andre.
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 til udtryk i
følgende målsætninger:
•
•
•
•
•

Sundt og aktivt liv
Tryghed og sundhed
Fællesskaber
Frivillighed
Kulturmiljøer

Sundt og aktivt liv
Vi vil, at alle har mulighed for at leve et sundt og
aktivt liv med mulighed for at udvikle sig fysisk,
mentalt og socialt.
Sundhed er for os, udover fravær af sygdom,
livskvalitet og evnen til at leve det liv man
ønsker.

Tryghed og sundhed
Vi ønsker et nært og sammenhængende
sundhedsvæsen, som giver tryghed.
Vi vil, at borgere oplever sammenhæng og
kvalitet i forebyggelses- og behandlingstilbud på
tværs af kommune, praktiserende læger og
hospital.

Fællesskaber
Alle skal have adgang til og mulighed for at indgå i
fællesskaber. Relationer gennem fællesskaber skal
bidrage til inklusion og integration.
Der skal være gode rammer for både organiserede
og uorganiserede fællesskaber.
Vi skal have et rigt foreningsliv, som giver gode
muligheder for at alle kan udfolde og udvikle sig.

Frivillighed
Vi vil sikre gode rammer for frivillighed. Vi inviterer
foreninger og frivillige til bredt samarbejde og indflydelse.
Det skal være nemt at være frivillig – både som
enkeltperson og gennem de mange netværk og
foreninger.
Vi vil fremtidssikre velfærden i samspil med frivillige. De
frivillige skal være et supplement til det nære netværk og
den velfærd, kommunen tilbyder og leverer.

Kulturmiljøer
Vi vil et bredt kunst-, idræts- og kulturliv med en vifte af
oplevelser og arrangementer året rundt i hele kommunen. Det
skaber vi i samspil med andre lokalt, regionalt og
internationalt.
Vi vil at alle kan møde og udøve kunst og kultur gennem
bæredygtige institutioner og foreninger.
Børn og unge skal, i deres opvækst, introduceres til kunst og
kultur i mange afskygninger.

Vi vil arbejde for bevarelse og formidling af kulturarven.

