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Budgettet for 2018-21 er vedtaget af Byrådet 4. 
oktober 2017. Budgettet bygger på budgetforliget 
indgået af: Venstre, Socialdemokratiet, Dansk 
Folkeparti, Det konservative Folkeparti, Det Radi-
kale Venstre, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og 
Borgernes Parti.   
Forliget fremgår af afsnit 1.2
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Investering i fremtiden 
 
Det glæder mig, at jeg med dette budget 2018 kan præsentere et budget, som et bredt flertal af byrådsmed-
lemmer i Vejle Byråd står bag. 
 
Hovedsigtet for forligspartierne har været fortsat at skabe balance mellem det højest mulige serviceniveau 
for borgerne, et hensigtsmæssigt anlægsniveau, udvikling af særlige prioriterede områder og fastholdelse af 
en økonomisk ansvarlig kurs, samt fortsat at tilpasse den lokale økonomiske kurs til regeringens økonomiske 
styring af kommunerne. Det økonomiske råderum i forligsperioden har åbnet mulighed for at tænke i lang-
sigtede prioriteringer. Der er derfor afsat midler til både at håndtere de udfordringer en øget befolkningstil-
vækst giver her og nu, men også til at forebygge de langsigtede udfordringer, som en kommune i vækst for-
ventes at skulle håndtere. 
 

politiske visioner. Dette er indsatser og prioriteringer, der samlet set skal resultere i en langsigtet og bære-
dygtig vækst i Vejle Kommune.  
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Fokusområderne, der udspringer af de særlige indsatsområder i visionen, er fortsat styrende for udviklingen 
af Vejle Kommune. 
 
Budgettet sætter rammen for skabelse af de bedste læringsmiljøer, og det prioriteres, at alle børn og unge 
skal lykkes i deres liv og udfolde deres potentiale. Der afsættes midler til et markant løft af den decentrale 
indsats for børn og unge og til håndteringen af flere børn. 
 
Byrådets fokusområde om at være førende erhvervs- og vækstkommune understøttes især af investeringer 
til forbedret infrastruktur. God fremkommelighed på byens indfaldsveje og ringvej er prioriteret, og forhold-
ene for de bløde trafikanter vil blive forbedret.  
 
I budgettet er der afsat midler til fortsat udvikling af kommunen, så Byrådets fokusområde om at være den 
mest attraktive kommune at bo og leve i understøttes. Der er blandt andet afsat midler til udvikling af 
områderne omkring Tirsbæk Bakker, Give midtby og Børkop. 
 
Fokusområdet om national førerposition inden for velfærdsudvikling understøttes i budgettet af midler til 
nye veje til velfærd, hvor der er afsat midler til øget indsats på voksenområdet og seniorområdet. 
 
Jens Ejner Christensen 
Borgmester 


