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Strategi for fremtidens velfærd

Velfærd i dagens Danmark handler om, at vi giver 
en hjælpende hånd til hinanden. Fremtidens velfærd 
handler om, at vi i et samarbejde med borgerne finder 
løsninger for, at den enkelte kan leve sit liv og have 
lige adgang til fællesskabet.

Fremtidens velfærd handler i høj grad om et skifte fra 
fokus på rettigheder til et fokus på løsninger, der vir-
ker og forandrer.

Med et fokus på løsninger, der virker, er der brug for, 
at vi i Middelfart Kommune gør tingene på en anden 
måde end vi gør i dag. 

Fremtidens velfærd finder vi i dialog med hinanden, 
hvor vi i et samarbejde med borgerne finder ikke bare 
den korrekte løsning, men den rigtige løsning – den 
rigtige løsning for børn, unge og voksne i Middelfart 
Kommune.

For at sætte fuld kraft bag de nye ambitioner for vel-
færd, har vi i Byrådet i Middelfart Kommune vedta-
get en strategi, der præcist og enkelt viser, hvordan vi 
gerne vil samarbejde med børn, unge og voksne om 
udviklingen af fremtidens velfærd.

Vision for fremtidens velfærd 
– hvad stræber vi efter? 

Velfærd i fællesskab – ansvar for sig selv, medan-
svar for hinanden 

Velfærd skabes i de mange fællesskaber vi er en del 
af. Vores familie, vores venner, naboer og mennesker 
i vores nabolag er helt centrale fællesskaber for vores 
liv og vores trivsel. Foreninger og interessefællesska-
ber er i dagens Danmark lige så vigtige fællesskaber 
som familie og venner, og grundlaget for fremtidens 
velfærd, skal findes netop i alle de fællesskaber vi ind-
går i.
Velfærd er ikke noget, der er – det er noget, der sker. 
Og det er noget, vi skaber sammen. Som barn, ung 
eller voksen indgår du i et fælleskab, hvor vi tager 
vare på hinanden.

Alle børn, unge og voksne i kommunen skal være en 
del af lokale fællesskab. Fremtidens velfærd i Mid-
delfart Kommune starter i forpligtende fællesskaber, 
hvor vi tager ansvar for os selv og medansvar for hin-
anden. 

Vi skal sammen med børn, unge og voksne skabe at-
traktive lokalsamfund, hvor alle ressourcer bliver sat i 
spil. I fællesskab gør vi forskellen, for når vi gør tinge-
ne sammen, skaber vi bedre løsninger. 

Uanset om man er barn, ung eller voksen, så er der 
en mulighed for, at man har brug for en hjælpende 
hånd i livet. Den hjælpende hånd kan for nogen være 
fra en kommunal medarbejder, for andre en frivillig. 
Sammen skal vi gøre os umage for, at dette møde bli-
ver værdifuldt. På den måde kan vi sammen skabe 
rammerne for gode liv og hverdage. 

Vores udgangspunkt er, at de fleste mennesker vil 
klare sig selv. Vi tror på, at alle har ressourcer, noget 
at bidrage med og gør deres bedste. Det giver værdi 
og energi selv at have ansvaret for sit liv og at være i 
fællesskaber med andre. 



Mission for fremtidens velfærd 
– hvad er vi her for? 

Vi arbejder for, at alle lykkes 
I alle vores indsatser tager vi udgangspunkt i, at børn, 
unge og voksne har eget ansvar for at skabe et godt 
og meningsfuldt liv. Når livets grundvilkår ændrer sig, 
kan der være brug for hjælp til at få sat ny retning og 
dermed få nye muligheder.

Det udgangspunkt danner rammen om de fire konkre-
te spor, vi følger på vejen mod visionen. 

1. spor: 
Sammen med børn, unge og voksne skal vi få alle 
ressourcer og fællesskaber i spil. 

Det betyder, at
• med udgangspunkt i det, den enkelte selv kan, og 

med respekt for værdighed og ressourcer, skal vi 
hjælpe til selvhjælp. 

• vi hjælper med at udvide grænser og se nye mu-
ligheder. På den baggrund udvikler vi den enkeltes 
selvstændighed og støtter og hjælper den enkelte  
– uden at tage over. 

• sammen med vores skoler og dagtilbud gør vi 
børn og unge klar til at leve deres liv, både nu og 
på sigt.

 

 

 

2. spor: 
Vi skal lykkes sammen med borgerne 

Det betyder, at 
• vi løser opgaverne sammen, og i dette opgavefæl-

lesskab vil vi bidrage med overblik og parløb.
• borgere, der kan bidrage ved aktivt selv at tage 

del i eget liv og i fællesskaber, gør det.
• helt fra barnsben af, vil vi arbejde for, at alle har 

et fællesskab, hvor de hører til, og som kan støtte 
og løfte når der er behov.

 

 

 

3. spor: 
Vi behandler alle forskelligt – efter deres individu-
elle behov. 

Det betyder, at 
• udførelsen af de kommunale opgaver tager ud-

gangspunkt i den enkeltes behov og muligheder i 
familie og øvrige netværk. Børn, unge og voksne 
er ikke ens. Derfor er opgaverne forskellige og det 
samme skal løsningerne være.

• vi sikrer, at vi yder mest hjælp og støtte til dem, 
der har størst behov. Den hjælp vi bidrager med 
ændrer sig, når behovet ændrer sig. 

 

 

4. spor: 
Vi har fokus på forebyggelse. 

Det betyder, at 
• vi arbejder med at styrke børn, unge og voksnes 

ressourcer til at tage vare på sit eget liv, og finde 
et fællesskab som løfter deres liv. 

• vores indsatser bygger på de tilgange og metoder, 
der har den største og mest forebyggende effekt.

• gennem alle livets faser vil vi bidrage med viden 
og adgange, så alle har mulighed for at tage eget 
ansvar for nødvendige forandringer i livet.
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