VISION

MÆRK NÆSTVED
– sammen om fremtiden
Næstved Kommune vil være en førende kommune i Danmark,
hvor bæredygtig udvikling og innovative løsninger danner grundlag
for fremtidens lokale vækst og trivsel.
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VISION

MÆRK NÆSTVED
– sammen om fremtiden

Generation NÆSTved
former fremtidens
voksne

Veje til
ny viden

Fremtiden begynder hos børnene

Uddannelse er for livet

Vores mål er, at alle børn uanset udgangspunkt skal have gode og ligeværdige muligheder for at udfolde sig i livet.

Vores mål er, at Næstved skal
være uddannelsernes by.

Fremtiden tilhører børnene, og det er
familiens og fællesskabets opgave og
ansvar at give dem et godt afsæt til
livet.
Alle børn skal have mulighed for at
udfolde deres potentialer og få den
nødvendige ballast med på vejen til at
kunne finde deres plads i livet og fællesskabet. Vi ved, at ikke alle børn har de
samme forudsætninger eller behov, men
det er vores opgave at give dem
de samme muligheder for at udvikle sig.
Vi tror på, at børn og unge på tværs af
køn og socioøkonomiske skel har brug
for ansvarlige og nærværende voksne,
der i hverdagen kan give dem høj faglighed, udfordringer og meningsfulde
oplevelser i fælleskab med andre.
Vi er stolte af vores børn og vil arbejde for, at de værner om vores værdier
og de stærke fælleskaber, som udgør
grundlaget for vores samfund.

Uddannelse og glæden ved at
dygtiggøre sig og tilegne sig
ny viden skal være for alle.
Vi vil sikre et stort udbud af
og lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme muligheder for livslang læring til
glæde for alle.
Vi vil være én af landets
bedste uddannelseskommuner
med attraktive kompetencegivende uddannelsestilbud
og talentudvikling på alle
niveauer, der ligeværdigt kan
motivere børn, unge og voksne i deres uddannelsesvalg
og fortsatte læring i livet– og
dermed understøtte erhvervslivet med et bredt udvalg af
veluddannet arbejdskraft.

Næstved Kommune vil være en førende
kommune i Danmark, hvor bæredygtig
udvikling og innovative løsninger danner
grundlag for fremtidens lokale vækst
og trivsel.

Stærkt
fundament for
fornyelse

Næstved kan
- både by og
land

Velfærd med
omtanke

Vækst og udvikling skal
være bæredygtig

Land og by er hinandens
forudsætninger

Førende på
velfærdsløsninger

Vores mål er, at Næstveds
styrkepositioner danner
grundlag for nye, bæredygtige
væksteventyr.

Vores mål er, at det gode liv
på landet i Næstved skal ses
som et særligt aktiv.

Vores mål er, at Næstved
skal gå forrest og vise vejen
for fremtidens samfund.

Næstveds tradition for handel, kreativitet og håndværk
skal bringes i spil for målrettet
at fremtidssikre bæredygtig
udvikling og vækst til gavn og
glæde for alle i kommunen.
Vi ser bæredygtig udvikling i
bred forstand som fremtidens
styrkeposition for Næstved,
hvor vi skal sikre, at virksomhederne næres af gode
rammevilkår som grundlaget
for fuld og produktiv beskæftigelse med et tilfredsstillende
arbejde til alle.
Vi tør satse på iværksætteri,
innovation og vækst for at
give liv til Næstved i fremtiden.

Vores lokalsamfund skal være
rollemodeller for, hvordan
fremtidens byer og lokalsamfund kan blive bæredygtige,
inkluderende og i stærke
fælleskaber give nye bud på
smarte velfærdsløsninger.
I Næstved er vi privilegerede
ved, at kommunen kan byde
på både attraktive land- og
bymiljøer.
Vi vil arbejde for, at også
landsbyer og landområder i
Næstved Kommune i fremtiden forbliver robuste og
levende med attraktive
miljøer og fælleskaber for
børn og voksne.

Vi vil være førende som én
af de kommuner i Danmark,
hvor bæredygtig udvikling og
innovative løsninger indtænkes på tværs af alle fagområder og offentlige løsninger – i samarbejde med
borgere og erhvervsliv.
Vi vil skabe den bedste velfærd, der bygger på omtanke
for mennesker og miljø.
Vi tror på, at fremtidens
velfærdsløsninger udgøres
af summen af engagerede
medarbejdere i samspil
med stærke lokale fællesskaber, hvor frivillighed, plads
til forskellighed og ansvaret
for eget liv skaber de bedst
mulige rammer.

