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MÅLSÆTNINGER
Lemvig Kommunes vision kommer i Politik for Fritid, Frivillighed og Sundhed til udtryk 
i følgende målsætninger:

►  Sundt og aktivt liv

►  Fællesskaber

►  Frivillighed

►  Kulturmiljøer

►  POLITIK FOR 

Fritid, Frivillighed og Sundhed – Fællesskaber

”Politik for Fritid, Frivillighed og Sundhed 
– Fællesskaber” er en af tre politikker for 
Lemvig Kommune. Målet er, at borgerne 
motiveres til at leve et sundt og aktivt liv i 
samspil med andre. Politikken udmøntes 
i strategier, hvori de politiske målsætnin-
ger omsættes til handling. 

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 syg-
dom, livskvalitet og evnen til at leve det 
liv man ønsker.

Vi ønsker et nært og sammenhængende 
sundhedsvæsen, som giver tryghed. Vi 
vil, at borgere oplever sammenhæng og 

kvalitet i forebyggelses- og behandlings-
tilbud på tværs af kommune, praktiseren-
de læger og hospital.

Fællesskaber for alle
Alle skal have adgang til og mulighed for 
at indgå i fællesskaber.

Fællesskaber er afgørende for om vi har 
det godt. Fællesskaber skaber social in-
tegration og har stor betydning for den 
mentale sundhed.

Der skal være gode rammer for både or-
ganiserede og uorganiserede fællesska-
ber. Vi skal have et rigt foreningsliv, som 
giver gode muligheder for at alle kan ud-
folde 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 enkelt-
person og gennem de mange netværk 
og foreninger.

Vi vil fremtidssikre velfærden i samspil 
med frivillige og pårørende. De frivillige 
kræfter skal være et supplement til den 
velfærd, kommunen kan tilbyde.

Kulturmiljøer
Vi vil et bredt kunst-, idræts- og kulturliv 
med en vifte af oplevelser og arrange-
menter året rundt i hele kommunen. Det 

skaber vi i samspil med andre – lokalt, re-
gionalt 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.
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