Velfærdspolitik
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Alle borgere skal sikres velfærd – uanset udgangspunkt
I Fanø Kommune har vi en vision om at alle borgere skal sikres velfærd – uanset udgangspunkt. Hvis vi skal
lykkes med det, er det afgørende at vi hele tiden arbejder på, at gøre tingene på nye og smartere måder – vi
skal med andre ord nytænke vores måde at levere velfærd på, så vi sikrer en balance mellem borgerens
behov og de ressourcer vi har til rådighed.
Borgeren som aktiv medspiller i eget liv
I Fanø Kommune understøtter vi den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve. Samtidigt mener
vi, at den bedste hjælp er den hjælp som gør folk i stand til at klare sig selv. Vi yder en aktiv indsats, der
aktiverer de ressourcer og forudsætninger den enkelte besidder. Samtidig sikrer vi støtte og trygge rammer
for de mennesker, der ikke er i stand til at klare sig selv.
Et trygt familieliv
Alle borgere skal opleve det som trygt og meningsfuldt at bo på Fanø. Vores børn og unge er en værdifuld
ressource. De familier der vælger at bo på Fanø skal opleve, at de får den nødvendige opbakning og støtte,
så de hele livet igennem kan leve det liv, som de ønsker at leve. Samtidig understøtter vi de familier, der ikke
besidder de fornødne ressourcer med et helhedsorienteret sikkerhedsnet.
En værdig alderdom
I de kommende år vil vi opleve en markant stigning i antallet af ældre borgere. Mange af disse borgere har
en aktiv hverdag præget af aktiviteter, et godt netværk og høj livskvalitet. Imidlertid stiger risikoen for en
lang række sygdomme jo ældre vi bliver. Borgere med en kronisk sygdom lever ofte mange år med deres
diagnose, og skal derfor fastholdes i deres rolle som aktiv medspiller i eget liv – til trods for sygdom.
Effektive løsninger der virker
For at vi kan lykkes med at understøtte den enkelte borger i det liv vedkommende ønsker at leve, skal vi
nytænke vores måde at levere velfærd på. Vi skal være skarpe på hvilke understøttende indsatser vi kan
iværksætte, så borgeren kan få lov til at være aktiv i eget liv – længst muligt. Til borgere med sygdomme
eller begrænsninger der ikke muliggør en aktiv deltagelse fra borgeren selv, vil vi i Fanø Kommune skabe
velfærd på alternative måder f.eks. i form af velfærdsteknologiske løsninger målrettet disse borgere.
Enkle og tydelige mål
Fanø Kommunes velfærdspolitik tager udgangspunkt i visionen om, at vi vil sikre velfærd for alle – uanset
udgangspunkt. For at vi kan nå i mål med visionen er det afgørende, at vi er tydelige omkring hvor vi vil hen,
hvorfor og ikke mindst hvordan vi kommer derhen. Derfor udmøntes velfærdspolitikken i en
velfærdsstrategi med tilhørende fokusområder. Strategien og de tilhørende fokusområder er forvaltningens
bud på, hvordan vi i praksis kommer i mål med visionen. Sideløbende prioriteres arbejdet med levering af
fyldestgørende ledelsesinformation på forvaltningens områder.
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Læsevejledning – Fanø Kommunes velfærdspolitik
Nedenstående figur 1, illustrerer strukturen for arbejdet med forvaltningens vision om at sikre alle borgere
velfærd – uanset udgangspunkt. Forvaltningens vision er et led i Byrådets samlede vision for Fanø
Kommune.
Velfærdspolitikken sætter den overordnede ramme for arbejdet med velfærd på forvaltningens områder.
Politikken samler forvaltningens enkeltstående politikker, og udstikker én fælles retning for det
fremadrettede arbejde. De eksisterende politikker står således på én gang særskilt og samlet.
Velfærdsstrategien er forvaltningens bud på, hvordan visionen kan udmøntes i praksis. Der tages
udgangspunkt i tre overordnede værdier:




Helhedsorienterede løsninger & Samskabelse
Tværfaglig viden & Koordinerede forløb
Tidlig opsporing & Forebyggelse

Værdierne sættes i spil i de seks formulerede fokusområder. De seks områder er forvaltningens fokus i de
kommende år, og de dertil formulerede handleplaner sikrer viden om, hvordan vi i praksis når i mål.
Målgruppen for materialet er fagpersoner og professionelle i Fanø Kommune.

Figur 1. Illustration, Fanø Kommunes velfærdspolitik med tilgørende velfærdsstrategi, fokusområder samt
handleplaner.
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