
MÅLSÆTNINGER
Lemvig Kommunes vision kommer i Politik for Børn, Voksne og Ældre til udtryk i 
følgende målsætninger:

►  Bæredygtig velfærd

►  Mestring af eget liv – hele livet

►  Dannelse, uddannelse og udsyn

►  Sammenhæng i indsatser

►  Aktiv i fællesskabet
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►  POLITIK FOR 

Børn, Voksne og Ældre – Borgerrettet velfærd

”Politik for Børn, Voksne og Ældre – Bor-
gerrettet velfærd” er en af tre politikker 
for Lemvig Kommune og 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.

Bæredygtig velfærd
Vi tænker nyt, når vi fremtidssikrer vel-
færdsområderne for børn, unge, voks-
ne og ældre. Vi har fokus på, hvordan vi 
bedst udnytter vores ressourcer. Vi vil 
styrke de forebyggende indsatser til gavn 
for både den enkelte og samfundet. Vi vil 
fremme digitale løsninger og hensigts-
mæssig brug 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 læ-
ring og trivsel. Vi vil forebygge og udvikle 
løsninger, som understøtter borgerne i 
at mestre eget liv. Vi vil fokusere indsat-
sen hos dem, som af den ene eller anden 
grund, ikke kan klare sig selv i kortere el-
ler længere perioder.

Dannelse, uddannelse 
og udsyn
Vi vil, at børn og unge både dannes og 
uddannes. Uddannelse sigter mod kom-
petencer og viden, så alle får mulighed 
for at udnytte deres forskellige potentia-
ler. Vi vil også, at børn og unge gennem 

deres opvækst opnår en bred dannelse, 
hvor alle oplever, at der er plads til for-
skellighed og mangfoldighed i fællesska-
ber.

Vi ønsker, at vores borgere har udsyn og 
indgår i lokale, nationale og globale sam-
menhænge.

Sammenhæng i indsatser
Vi vil, at alle borgere oplever en sammen-
hængende og individuel indsats med 
udgangspunkt i borgerens samlede livs-
situation.

Borgeren er udgangspunktet, når vi ud-
vikler tværgående løsninger internt og i 
samarbejde med andre aktører. Vi vil styr-
ke den koordinerede indsats på tværs af 
kommunale afdelinger og institutioner.

Aktiv i fællesskabet
Vi vil arbejde for, at alle borgere, med de-
res individuelle kompetencer og ressour-
cer, bidrager til fællesskabet efter bedste 
evne. Det er en gevinst for den enkelte, 
for familien og for samfundet som hel-
hed.
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