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”Politik for erhverv, natur og infrastruktur– rammebetingelser” er en af tre
politikker for Lemvig Kommune.
Politikken for erhverv, natur og infrastruktur sætter de strukturelle rammer
for, at Lemvig Kommune fortsat er et attraktivt sted at bo, leve og arbejde.
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:
•
•
•
•
•
•

Klima og grøn omstilling
Natur og friluftsliv
Bosætning
Erhverv
Fysisk planlægning
Turisme

Klima og grøn omstilling
Vi vil arbejde for at imødekomme
klimaudfordringen og fremme den grønne
omstilling.
Vi vil styrke erhvervslivets muligheder for at udnytte
de naturgivne potentialer for vedvarende energi og
udvikling af løsninger på klimaudfordringer.
Vi vil skabe klimabevidste børn og unge.

Natur og friluftsliv
Vi vil sikre en rig natur med let adgang til det
gode friluftsliv.
Vi vil understøtte borgernes sundhed og
livskvalitet med en mangfoldighed af
friluftstilbud.
Vi vil videregive vores naturperler til kommende
generationer.

Bosætning
Vi vil tilbyde nærhed og tryghed i vores
fællesskaber og rige foreningsliv.
Vi vil tiltrække borgere, som kan finde det gode
liv i Lemvig Kommune.
Vi vil sikre, at landdistrikterne altid er et reelt
alternativ til et liv i byen.

Erhverv
Vi vil samarbejde med virksomhederne om at
sikre de rette kompetencer.
Vi vil understøtte iværksætteri og udvikling af
eksisterende virksomheder for at sikre et sundt
og bæredygtigt erhvervsliv.
Vi vil være på forkant, når erhvervslivet har brug
for vores hjælp.

Fysisk planlægning
Vi vil skabe rammer, som understøtter vores
styrkepositioner på erhvervsområdet.
Vi vil sikre en fysisk og digital infrastruktur, som
understøtter bosætning og lokal erhvervsudvikling i
landdistrikterne.
Vi vil videreudvikle vore attraktive by- og
havneområder til gavn for bosætning, erhvervs- og
handelsliv.

Turisme
Vi vil udnytte det store turismepotentiale på
Vestkysten i samarbejde med lokale og nationale
aktører.
Vi vil skabe flere stedbundne arbejdspladser inden
for turismeerhvervet og derigennem styrke
handelslivet.
Vi vil udvikle turismen med respekt for det
turisterne kommer efter – naturen, strandene og
landskabet.

