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Investering i fremtiden 

Konstitueringspartierne har på baggrund af resultatet af kommunevalget den 21. november 2017 indgået 

denne aftale. Vi ønsker at investere i Vejles fremtid med borgernær service, de bedste rammevilkår for 

erhvervslivet og godt, tværgående samarbejde. Vejle Kommune er i vækst og har en god økonomi – det vil 

vi videreføre og understøtte i den kommende byrådsperiode – vi ønsker et budget i balance. Vi ønsker en 

fortsat lav skat. Politisk anerkendelse af Hverdagsinnovation – Vejle Kommunes medarbejdere skal have 

frihed til at turde og ville. 

Vejle kommunes erhvervsliv skal være i front. Vi skal være de bedste til service og evne til at tiltrække 

virksomheder til kommunen. Dækningsafgiften afskaffes. Vi ønsker at fremme turismepolitikken. Når der 

kommer en ny havnelov, vil vi drøfte strategien for Vejle Erhvervshavn. 

Borgerne skal opleve kommunen som en samarbejdspartner, der søger gode løsninger på alle 

henvendelser. Vi ønsker god og letforståelig kommunikation og hurtige og klare udmeldinger om f.eks. 

sagsbehandlingstid.  

Vi vil have mere velfærd for pengene. Samtidig ønsker vi udvikling og nytænkning – hverdagsinnovation. 

Borgere udenfor arbejdsmarkedet skal ses ind i ønsket om flere ”varme hænder”.  

Vi ønsker den bedste folkeskole, med fokus på læring og kvalitet. Vi skal renovere og udbygge vores 

folkeskoler. De decentrale lønbudgetter skal øges med et beløb minimum svarende til nedsættelsen af 

dækningsafgiften. I 2019 vil vi evaluere folkeskolereformen – vi vil ikke lave nye større forandringer, før vi 

har vurderet effekten af de ændringer, der er sket. 

Daginstitutionerne skal arbejde med fleksibel åbningstid i udvalgte institutioner. Vi vil overveje døgnåbne 

institutioner. Vi vil se på, om lukkedage på hverdage skal afskaffes. 

Vi vil øge valgmulighederne på seniorområdet, hvor det er muligt, og vi vil styrke serviceniveauet. 

Borgernes og især de ældres mulighed for at bruge IT skal fremmes. 

Vi vil udarbejde en strategi for svage og udsatte grupper i Vejle Kommune, bl.a. i Vejle midtby. 

Vi vil arbejde for passende tilbud til senhjerneskadede.  

Vi ønsker fokus på det nære sundhedsvæsen ved investering i en lokal og forebyggende sundhedsindsats - 

gerne på tværs af børne-, sundheds- og arbejdsmarkedsområdet. 

Infrastrukturen i Vejle skal forbedres. Vi ønsker fokus på sikre skoleveje. Ringvejen fra Vardevej til Jellingvej 

skal færdiggøres i valgperioden. 

Vi ønsker at alle der kan arbejde, kommer i arbejde. Vi vil være mønsterkommune når det gælder at tilbyde 

job på særlige vilkår til mennesker med nedsat arbejdsevne. 

Vi ønsker at støtte op om kulturpolitikken, med mulighed for bedre lokal indflydelse og inddragelse. Vi vil 

bakke om det frivillige arbejde i hele kommunen – det skal være nemmere at være frivillig. Vi vil have gode 



hal- og idrætsfaciliteter, fordelt over hele kommunen. Vi ønsker beslutning om en ny musikskole samt 

vejles kommende bibliotek/kulturhus i 2018. 

Vi vil fortsat udvikle centerbyerne og vores lokale bysamfund, med vægt på hver deres styrker – i tæt 

samarbejde med vores lokalråd – herunder nyudvikling af den kollektive transport. 

Vi ønsker at fortsætte en stærk bosætning og byudvikling. Byrådet skal arbejde med flere større 

byudviklingsprojekter, herunder omkring havnen/Sjællandsgade, Rosborg, banegårdsområdet og 

Boulevarden. Der skal arbejdes med lokale borger- og byudviklingsprojekter, f.eks. i Vestbyen og midtbyen. 

Vi vil gennemføre almene boligprojekter, der understøtter en samlet byudvikling med almene og private 

boliger. Vi vil fortsætte udviklingen af vores klimaindsats, for at sikre vores byområder mod oversvømmelse 

mv. Vi ønsker en udviklingsplan for DGI-huset 2.0 samt området deromkring. 

 

Byrådets samarbejde 

Vi ønsker et samarbejde i Byrådet baseret på gensidig respekt og ligeværdighed. Borgmester og 

udvalgsformænd skal respektere hinandens områder – også i forhold til pressen. 

Vi ønsker en dialogkultur med inddragelse af synspunkter og politiske mindretal for at sikre de bedste 

beslutninger. Vi ønsker åbenhed og gennemsigtighed. Der arbejdes med muligheden for ”foretræde” for 

fremlæggelse af synspunkter i forhold til f.eks. fagudvalg eller myndighedsprocesser. Byrådets 

sagsfremstillinger udvikles, så de i højere grad understøtter valgmuligheder og politisk råderum. 

Gruppeformændene inddrages heri. 

Indenfor det første halvår af valgperioden gennemføres en ”Vejle med vilje” visionsproces, der skal 

evaluere og nytænke vores fælles vision og indsatsområder – under overskriften ”investering i fremtiden”.  

I det samlede Byråd forankres opgaver, f.eks.: 

- Store infrastruktur investeringer 

- Byudvikling, f.eks. vedrørende banegårdspladsen 

- DGI huset 2.0 samt området heromkring / ny hotel- og konferencestrategi 

- En hel kommune 2.0 

Vi ønsker at nytænke formen omkring Byrådets møder: 

- Temamøder som udgangspunkt 13-15 

- Efterfølgende kaffepause og ”ordet er frit” uden dagsorden kl. 15-16. Derefter gruppemøder. 

Der nedsættes et Erhvervsråd, hvor vi nytænker arbejdsformen.  Erhvervspolitikken er forankret i 

Økonomiudvalget.  

 

Konstituering: 

Konstituering sker som følger: 

Borgmester:  Jens Ejner Christensen 

1. Viceborgmester: C 



2. Viceborgmester: DF 

Økonomiudvalg: 3V, 1DF, 1C 

Teknisk Udvalg: V / C 

Natur- og Miljøudvalg: V / DF 

Kultur- og Idrætsudvalg: C / RV 

Børne- og Familieudvalg: RV / LA 

Voksenudvalg:  V / DF 

Seniorudvalg:  DF / V 

Sundheds- og Forebyggelsesudvalg:  DF / V 

Arbejdsmarkedsudvalg: LA / V 

Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati:    V        / DF 

Havnebestyrelsen:  DF formand. V næstformand. V medlem.  

Børne- og Ungeudvalg: V / C 

Vejle Spildevand: V formand. LA næstformand. DF 1. Herudover 2 pladser. 

Billund Lufthavn:  RV og S 

TVIS:   V (formand om muligt) 

Forfald på udvalgsposterne medfører, at det parti, der bestrider posten, genbesætter denne. 

 

Vejle den 22. november 2017 

 

Jens Ejner Christensen   Christoffer Melson 

Venstre    Venstre 

 

Kenneth Fredslund   Peter G. Harboe 

Dansk Folkeparti   Liberal Alliance 

 

Torben Elsig    Dan Arnløv 

Radikale Venstre   Det Konservative Folkeparti 

 


