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BORGMESTERENS FORORD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Endnu et pænt regnskabsår 

Regnskabsafslutningen for 2017 er nu velover-

stået, og vi kan konstatere, at det igen ser rigtig 

fornuftigt ud. Regnskabet viser et overskud på den 

primære drift på 486,6 mio. kr., og at der ekstraor-

dinært er afdraget gæld for 122,9 mio. kr. Det 

fremgår ligeledes, at vi har indhentet en del af ef-

terslæbet på anlægsområdet, hvor der er foretaget 

investeringer for 324,7 mio. kr.  

 

Samlet set er der balance mellem udgifter og ind-

tægter, mens en øget sammenhæng mellem plan-

lagt og faktisk forbrug på serviceområderne vid-

ner om forbedret økonomisk styring.  

 

Jeg glæder mig over, at resultatet tydeligt afspejler 

det fokus, vi nu igennem en årrække har haft på 

økonomisk ansvarlighed i Vejle Kommune. For 

det er økonomien, der danner grundlaget for, 

hvilke muligheder vi kan tilbyde vores virksomhe-

der og borgere. 

 

Med andre ord har økonomien stor betydning for, 

om vi kan leve op til vores ambition om at være 

en kommune, der er attraktiv at bo og drive forret-

ning i. Noget tyder på, at vi har fat i den lange 

ende.  

  

En kommune for alle 

Vejle er således den kommune i regionen, som er 

vokset næst hurtigst i 2017. Året blev også det år 

hvor Vejle kommune rundede 114.000 indbyg-

gere. Befolkningstilvæksten var knap 1.000 perso-

ner i kommunen. 

 

Vi er også blandt de kommuner i regionen, der har 

de højeste gennemsnitsindkomster samtidig med, 

at vi udmærker os ved at have et stort antal iværk-

sættere, som har mod på at prøve kræfter med 

egen virksomhed. 

 

Det synes jeg godt, vi alle kan tillade os at være 

stolte af. For vi er jo alle medvirkende til at gøre 

Vejle til en attraktiv kommune for både indbyg-

gerne og erhvervslivet. Derfor er det også vigtigt, 

at vi fortsat bestræber os på at arbejde helhedsori-

enteret - på tværs af interesser og geografisk pla-

cering. Det giver sammenhængskraft i en kom-

mune, og den skal man ikke undervurdere vigtig-

heden af.   

 

De kommende år 

Men selvom vi kan glæde os over, at det går godt 

nu, ved vi ikke, hvordan verden ser ud om 5,10 el-

ler 20 år.  

 

Derfor skal vi modstå fristelsen til at hvile på laur-

bærrene. Vi skal derimod fortsætte de gode takter 

og det fokus på ansvarlig økonomisk styring, som 

også fremadrettet vil give os mulighed for at ud-

vikle kommunen i den retning, vi selv ønsker det. 

 

Vi skal have modet til at turde tage beslutninger 

for vores fremtid. Turde investere, selvom det al-

lerede nu går godt. Det er det, vi kalder Vejle 

2050 – at planlægge i en uforudsigelig verden.  

 

Med disse ord vil jeg ønske jer alle en rigtig god 

læselyst. 

 

 

Jens Ejner Christensen 

Borgmester  
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ORGANISATIONSSTRUKTUREN 

Politisk organisation  
(pr. 31.12.2017) 
 

Økonomiudvalg 

 

Teknisk udvalg 

 

Natur- & Miljøudvalg 

 

Børne- & 

Familieudvalg 

 

Arbejdsmarkedsudvalg 

Jens Ejner Christensen (formand) Peder Hummelmose (formand) Søren Peschardt (formand)  Dan Skjerning (formand)  Christoffer A. Melson (formand) 

Søren Peschardt   Leif Skov  Lars Schmidt   Christoffer A. Melson   Holger G. Petersen 

Arne Sigtenbjerggaard  Alex V. Nielsen  Peder Hummelmose  Lars Schmidt  Gitte Frederiksen 

Kit Kielstrup  Christoffer A. Melson  Niels Clemmensen  Niels Clemmensen  Martin Jensen 

Torben Elsig-Pedersen  Gerda H. Jørgensen  Alex V. Nielsen  Martin Sikær  Christa Laursen 

Birgitte Vind  Christa Laursen  Folmer Kristensen  Peter G. Harboe  Peter G. Harboe 

Martin Sikær  Lars Aarup  Lasse Bak Egelund  Holger G. Petersen  Lasse Egelund 

Dan A. Jørgensen      Torben Elsig-Pedersen   

Folmer Kristensen      Azra Hasanbegovic   

         

Voksenudvalg 

 

Seniorudvalg 

 

Kultur- og Idrætsudvalg 

 

Sundheds- og Forebyggelses-

udvalg 

 

Udvalg for Lokalsamfund og 

Nærdemokrati 

Gitte Frederiksen (formand)  Holger G. Petersen (formand)  Dan A. Jørgensen (formand)  Gerda H. Pedersen (formand)  Niels Clemmesen (formand) 

Martin Jensen  Charlotte F. S. Mortensen  Birgitte Vind  Hans Hoffensetz  Leif Skov 

Hans Hoffensetz  Gerda H. Jørgensen  Per Olesen  Kit Kielstrup  Hans Hoffensetz 

Charlotte F. S. Mortensen  Gitte Frederiksen  Charlotte F. S.  Mortensen  Charlotte F. S. Mortensen  Gerda H. Jørgensen 

Dan Skjerning  Dan Skjerning  Martin Sikær  Christa Laursen  Søren Peschardt 

Folmer Kristensen  Leif Skov  Torben Elsig-Pedersen  Azra Hasanbegovic  Gerda H. Pedersen 

Lone Myrhøj  Morten Kristensen  Lars Aarup  Lone Myrhøj  Morten Kristensen 

 
 

Administrativ organisation  
(pr. 31.12.2017) 
 

    

Borgmester 

Jens Ejner Christensen 

    

          

    

Kommunaldirektør 

 Niels Ågesen 

    

          

      

 

      

      

      

       

       

Økonomi-, Arbejdsmarkeds-  

og Sundhedsdirektør  

Peter Karm 

 

Teknik & Miljødirektør 

Michael Sloth 

 

Velfærdsdirektør 

Anne Mette L. Kristensen 

 

Børne- og Ungedirektør 

Claus Svold 

 

Kultur- & Fritidsdirektør 

John Hansen 

  

Kommunaldirektørens  
3 stabe 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS PÅTEGNING 

 
Til byrådet i Vejle Kommune 

 
 

Revisionspåtegning på regnskabet  

Konklusion  
Det er vores opfattelse, at regnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstem-

melse med bekendtgørelse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. 

Vi har revideret regnskabet for Vejle Kommune for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2017, der omfat-

ter siderne 15 - 22 i ”Årsberetningen 2017” samt siderne 5 - 9 i ”Bilag til Årsberetningen 2017”, herunder 

anvendte regnskabsprincipper, regnskabsopgørelse, balance og noter med følgende hovedtal: 

 

Resultat af ordinær drift 0verskud DKK 486,6 mio. 

Resultat af det skattefinansierede område overskud DKK 171,2 mio. 

Aktiver i alt  DKK 10.054,8 mio. 

Egenkapital i alt  DKK 7.011,6 mio. 

 

Grundlag for konklusion  

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere 

krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grund-

lag af kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. Vores ansvar 

ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for re-

visionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af kommunen i overensstemmelse med internationale etiske 

regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har 

opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnå-

ede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 

Centrale forhold ved revisionen 

Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores 

revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2017. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af 

årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt kon-

klusion om disse forhold. 

 

 

Centrale forhold ved revisionen Hvordan vi har behandlet det centrale forhold ved revisio-
nen 

Sociale- og beskæftigelsesmæssige udgif-
ter  
Sociale- og beskæftigelsesmæssige udgifter 
hvoraf refusion fra Staten udgør DKK 494,5 
mio. De social- og beskæftigelses-mæssige 
udgifter vedrører bl.a. dagpenge til forsikrede 
ledige, løntilskud til personer i fleksjob, syge-
dagpenge, seniorjob, hjælp til flygtninge, boti-
lbud, ophold på døgninstitutioner mv.  
 
Ud fra vores professionelle vurdering er revi-
sionen af området for de sociale- og beskæfti-
gelsesmæssige udgifter med statsrefusion, 
det revisionsområde med størst betydning 
for den finansielle revision, da der er væsent-
lige udgifter på dette område, som refunderes 
af Staten. Kommunen er ansvarlig for tilrette-

 
 
Vi gennemgik og testede væsentlige forretningsgange og 
relevante interne kontroller på områder med statsrefusion 
på det sociale- og beskæftigelsesmæssige område samt 
gennemførte revision af et antal personsager til afdækning 
af, om der sker en korrekt udbetaling af sociale ydelser 
med refusion. Vi udførte vores handlinger i henhold til be-
kendtgørelse nr. 1617 af 15. december 2016 om statsrefu-
sion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på 
visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Be-
skæftigelsesministeriets, Udlændinge - og Integrationsmi-
nisteriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og 
Undervisningsministeriets ressortområder (revisionsbe-
kendtgørelsen).  

De detaljerede resultater af vores revision, som ikke har 
betydning for konklusionen på regnskabet, afrapporteres 
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læggelse af forretningsgange og interne kon-
troller, som sikrer korrekt sagsbehandling af 
borgernes rettigheder til ydelser, herunder at 
der udbetales korrekte ydelser, som kan helt 
eller delvis refunderes af Staten i henhold til 
gældende love og regler.  Vi fokuserede på 
området, da reglerne på området er kom-
plekse og kræver, at ledelsen i kommunen 
fastlægger retningslinjer for forretningsgange 
og sagsbehandling samt overvåger at disse 
bliver fulgt. 
 

til kommunen i revisionsberetning nr. 1 af 2. maj 2018 i bi-
lag 2 – 3 inkl. tværministerielle oversigter til Ministerierne 
Beskæftigelsesministeriet, Børne og Socialministeriet samt 
Udlændige og Integrationsministeriet.  
 

 
Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen 

Kommunen har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæ-

sen, revision mv. medtaget det af byrådet godkendte årsbudget for 2017 som sammenligningstal i årsregn-

skabet for 2017. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision. 

Ledelsens ansvar for årsregnskabet 

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. ud-

arbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv. 

Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et 

årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere kommunens evne til at fortsætte drif-

ten; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på 

grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere kom-

munen, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette. 

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet 

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinforma-

tion, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj 

grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed. Det er ikke en garanti for, at en revision der udføres i over-

ensstemmelse med internationale standarder om revision, og de yderligere krav der er gældende i Danmark 

samt standarder for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af kravene i bekendtgørelse om 

kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når så-

danne findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, 

hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslut-

ninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet. 

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yder-

ligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarder for offentlig revision, idet revisionen udføres på 

grundlag af kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision mv., foretager vi 

faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:  

 Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne 

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici 

samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. 

Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væ-

sentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokument-

falsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol. 

 

 Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisi-

onshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklu-

sion om effektiviteten af kommunens interne kontrol.  
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 Tager vi stilling til om den regnskabspraksis, der er anvendt af ledelsen er passende, samt om de 

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

 

 Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om 

fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usik-

kerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om kommunens 

evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores 

revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplys-

ninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revi-

sionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller 

forhold kan dog medføre, at kommunen ikke længere kan fortsætte driften. 

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige place-

ring af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 

intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.  

Andre Oplysninger end årsregnskabet og revisors erklæring herom 

Ledelsen er ansvarlig for Andre Oplysninger. Andre Oplysninger omfatter de øvrige oplysninger i ”Årsberet-

ning 2017”, der ikke er omfattet af vores revision jf. konklusionsafsnittet ovenfor. 

Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke Andre Oplysninger, og vi udtrykker ingen form for konklu-

sion med sikkerhed om disse. 

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse Andre Oplysninger og i den for-

bindelse overveje, om Andre Oplysninger er væsentligt inkonsistente med årsregnskabet eller vores viden 

opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på grundlag 

af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i Andre Oplysninger, skal vi rapportere 

om dette forhold.  

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse. 

 

Erklæring i henhold til anden lovgivning og øvrig regulering 

Yderligere oplysninger krævet i henhold til ”bekendtgørelse om kommunal og regional revision” 

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til Byrådet.  

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser som omhandlet i bekendt-

gørelse om kommunal og regional revision. 

Vi blev første gang valgt som revisor for kommunen fra og med den 1. januar 2017 for regnskabsåret 2017. 

Vi er valgt årligt ved byrådets beslutning i en samlet sammenhængende opgaveperiode på 3 år frem til og 

med regnskabsåret 2019.  

 

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision 

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse 

med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledel-

sen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og drif-

ten af de aktiviteter, der er omfattet af regnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere syste-

mer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet. 

I tilknytning til vores revision af regnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og 

forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores 

juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte 

dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmel-
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ser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsre-

vision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner under-

støtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfat-

tet af regnskabet.  

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærknin-

ger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.  

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse. 

 

 

 

 

København, den 2. maj 2018 

PricewaterhouseCoopers 

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab 

CVR-nr. 33 77 12 31 

 

 

 

Jesper Møller Langvad 

statsautoriseret revisor 
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LEDELSENS PÅTEGNING 

 
Økonomiudvalget har den 9. april 2018 aflagt årsregnskab for 2017 for Vejle Kommune til 

Byrådet. 

 

Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i 

overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og 

Indenrigsministeriets Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. 

 

Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et 

retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets 

økonomiske resultat. 

 

I henhold til Styrelseslovens § 45 har Byrådet den 18. april 2018 overgivet regnskabet til 

revision. 

 

Ledelsen har den 2. maj 2018 godkendt regnskabet. 

 

Vejle Kommune, den 2. maj 2018 

 

 

Jens Ejner Christensen   Niels Ågesen 

Borgmester     Kommunaldirektør  
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jner Christensen   Niels Ågesen 

Borgmester    Kommunal direktør 
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REGNSKABSOPGØRELSEN 2017 (Beløb i mio. kr.) 
Vejle Kommunes regnskabspraksis fremgår af bilaget til årsrapporten 

Regnskabsopgørelse 2017 Regnskab Korr. Budget Vedtaget budget 

Note Minus = indtægter / overskud                                  (mio. kr.)       
  01 Skattefinansieret       

1  Skatter -4.894,1  -4.869,7  -4.869,7  

2  Generelle tilskud -1.579,5  -1.577,1  -1.594,1  

  01 Indtægter i alt -6.473,7 -6.446,9 -6.463,9 

  02 Driftsvirksomhed       

  00110 Økonomiudvalget 533,3  644,3  682,6  

  00120 Teknisk Udvalg 262,9  267,9  246,2  

  00130 Natur- og Miljøudvalg 24,6  23,8  23,3  

  00140 Børne- og familieudvalg 1.884,0  1.948,9  1.850,6  

  00150 Seniorudvalg 726,5  766,8  734,5  

  00155 Sundheds- og forebyggelsesudvalg 487,4  488,4  494,9  

  00160 Voksenudvalg 433,5  448,6  431,1  

  00165 Arbejdsmarkedsudvalg 1.460,8  1.486,9  1.493,1  

  00170 Kultur- og Idrætsudvalg 156,2  166,9  153,3  

  00180 Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati 4,7  4,8  4,9  

3 02 Driftsvirksomhed i alt 5.973,9 6.247,4 6.114,4 

  03 Renter       

   Renter ialt 13,1  2,8  12,6  

  03 Renter i alt 13,1 2,8 12,6 

  01 Primær drift i alt -486,6  -196,6  -336,9  

          

  10 Anlægsvirksomhed       

  00110 Økonomiudvalget -16,6  4,4  8,4  

  00120 Teknisk Udvalg 179,7  214,8  91,5  

  00130 Natur- og Miljøudvalg 8,3  7,8  9,6  

  00140 Børne- og familieudvalg 58,5  69,5  53,7  

  00150 Seniorudvalg 3,3  12,4  0,7  

  00155 Sundheds- og forebyggelsesudvalg 1,3  1,3  1,3  

  00160 Voksenudvalg 22,0  68,1  8,4  

  00170 Kultur- og Idrætsudvalg 58,1  68,3  70,8  

  00180 Udvalget for lokalsamfund og nærdemokrati 0,8  2,0  0,0  

4 10 Anlægsvirksomhed i alt 315,5 448,7 244,3 

  01 Total skattefinansieret i alt -171,2  252,0  -92,6  

          

  Lån       

   21 Afdrag på lån 242,4  256,2  119,5  

   20 Optagne lån -60,1  -78,4  -61,8  

  Lån i alt 182,3 177,8 57,7 

  01 Total skattefinansieret inkl. lån 11,1  429,8  -34,9  

          

  Brugerfinansieret       

  00130 Driftsvirksomhed -29,7  -23,0  -22,1  

  00130 Anlægsvirksomhed 9,2  14,2  6,1  

  Brugerfinansieret i alt -20,5 -8,9 -16,0 

  Resultat i alt -9,4 420,9 -50,8 
          

5 Overførsler til 2018       
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BALANCEN 2017 (Beløb i mio. kr.) 
Vejle Kommunes regnskabspraksis fremgår af bilaget til årsrapporten 

Balance pr. 31.12.2017 Ultimo 2016 Bevægelse Ultimo 2017 

Note (mio. kr.)       

  
Aktiver       

  Materielle anlægsaktiver       

  Grunde 565,5  15,4  581,0  

  Bygninger 2.728,4  -0,2  2.728,1  

  Tekniske anlæg m.v. 70,5  2,9  73,5  

  Inventar 30,7  7,8  38,5  

  Anlæg under opførelse 726,5  -153,4  573,1  

6 Materielle anlægsaktiver i alt 4.121,6 -127,5 3.994,1 

  Immaterielle anlægsaktiver       

  Immaterielle anlægsaktiver 0,0  0,0  0,0  

  Immaterielle anlægsaktiver i alt 0,0 0,0 0,0 

  Finansielle anlægsaktiver       

  Langfristede tilgodehavender 4.011,3  7,8  4.019,1  

7 Udlæg forsyningsvirksomhed -19,6  -21,6  -41,2  

  Finansielle anlægsaktiver i alt 3.991,7 -13,9 3.977,9 

  Omsætningsaktiver       

  Varebeholdninger 0,0  0,0  0,0  

  Fysiske anlæg til salg 224,6  212,9  437,5  

8 Tilgodehavender 573,6  45,0  613,4  

  Værdipapirer, pantebreve 2,2  -0,0  2,2  

9 Likvide beholdninger 921,5  103,0  1.029,8  

  Omsætningsaktiver i alt 1.721,9 360,9 2.082,8 

  Aktiver i alt 9.835,3 219,5 10.054,8 

          

  Passiver       

  Egenkapital       

  Modpost, takstfinansierede aktiver -86,2  3,8  -82,4  

  Modpost, selvejende institutioners aktiver -7,5  -48,4  -55,9  

  Modpost, skattefinansierede aktiver -4.252,5  -40,8  -4.293,3  

  Balancekonto -2.319,5  -260,5  -2.580,0  

  Egenkapital i alt -6.665,8 -345,9 -7.011,6 

  Hensatte forpligtelser       

10 Hensatte forpligtelser -484,5  9,0  -475,5  

  Hensatte forpligtelser i alt -484,5 9,0 -475,5 

  Gældsforpligtelser       

11 Langfristede gældsforpligtelser -1.861,2  197,4  -1.663,8  

  Nettogæld vedr. fonde, legater, deposita m.v. -21,2  -1,0  -22,2  

  Kortfristede gældsforpligtelser -802,6  -79,0  -881,6  

  Gældsforpligtelser i alt -2.685,0 117,4 -2.567,6 

  
Passiver i alt -9.835,3 -219,5 -10.054,8 
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NOTER OG OPLYSNINGER TIL  

REGNSKABET 
Beløb i mio. kr. 
 

Afsnittet indeholder beskrivende noter der henvi-

ser til regnskabsopgørelsen og balancen. Endvi-

dere er der sidst i afsnittet indsat øvrige oplysnin-

ger af betydning for regnskabet. 
 

Note 1: Skatter 
Vejle Kommune havde i 2017 skatteindtægter på 

4.894,1 mio. kr. som fordeler sig på følgende om-

råder. 
 

Skatteområder Sats Indtægter 

Indkomstskat 23,4 % 4.325,4 

Selskabsskat 22,0 % 71,7 

Grundskyld alm. Parceller 27,75 ‰ 
443,6 

-II- produktionsjord 7,20 ‰ 

Dækningsafgift erhvervsejendomme 4,25 ‰ 

45,9 -II- off. ejendommes forskelsværdi 8,75 ‰ 

-II- off. ejendommes grundværdi  13,875 ‰ 

Anden skat pålignet visse indkomster 7,5 

I alt 4.894,1 

 

Vejle Kommune er igen i 2017 placeret på en  

6. plads over de kommuner med den laveste sats 

på indkomstskatten.  

 

Ud over de fire skatteområder administrerer Vejle 

Kommune kirkeskat på vegne af Vejle/Grene 

Provsti. Kirkeskatten for 2017 er på 0,89 %, hvil-

ket er et fald på 0,01% i forhold 2016. 

 

Note 2: Generelle tilskud 
Vejle Kommune får tildelt tilskuds- og  

udligningsbeløb fra Økonomi- og Indenrigs- 

ministeriet. Tilskuds- og udligningssystemet  

består af et bloktilskud samt en landsudligning. 

Herudover er der en række særlige tilskuds- og 

udligningsordninger. Samlet set udgør de gene-

relle tilskud 1.579,5 mio. kr. 

   
Note 3: Driftsvirksomhed 
Vi har opdelt vores driftsudgifter i serviceudgifter 

og overførselsudgifter. Udgifterne til service dæk-

ker over kommunens udgifter til f.eks. daginstitu-

tioner, folkeskole, socialt udsatte grupper, ældre 

og administration, som i 2017 udgør 4.522,2 mio. 

kr.  

Kommunens udgifter til overførsler udgør udgifter 

til f.eks. kontanthjælp, førtidspension, fleksjob og 

sygedagpenge. Disse udgifter kaldes også de lov-

bundne udgifter som i 2017 udgør 1.451,7 mio. kr. 
 

 

 

Note 4: Anlægsudgifter 
Der er foretaget anlægsinvesteringer for  

324,7 mio. kr., heraf vedrører 9,2 mio. kr. det bru-

gerfinansierede område. Tabellen giver en over-

sigt over kommunens investeringer i anlæg, for-

delt på overordnede områder.  
 

Overordnede områder Udgifter 

Jordforsyning 22,0 

Kommunale ejendomme 17,7 

Byfornyelse 2,6 

Driftssikring af boligbyggeri 18,7 

Fritidsområder 5,0 

Fritidsfaciliteter 40,7 

Vandløb, natur og miljø 8,3 

Øvrige anlæg 15,5 

Brugerfinansierede områder 9,2 

Veje 103,6 

Folkeskoler 43,0 

Kultur 2,6 

Sundhed 1,3 

Børnepasning 22,8 

Ældreområdet 11,7 

I alt  324,7 
 

Note 5: Overførsler af drifts- og anlægs-

midler 
Overførelserne bliver gennemført for drifts- og 

anlægsmidlerne, når der er et over- eller under-

skud i forhold til det korrigeret budget. En del af 

over- eller underskuddet skal tilføres/indhentes i 

det næste budgetår.  

 
Fagudvalg Overført 

driftsmidler 
Overført an-
lægsmidler 

Økonomiudvalget 55,9 21,6 

Teknisk udvalg  5,0 33,2 

Natur - & Miljøudvalget  -0,8 8,7 

Børne - & Familieudvalget 66,9 11,0 

Seniorudvalget 40,3 9,1 

Sundheds - &  
Forebyggelsesudvalget 

-3,1 0,0 

Voksenudvalget  14,5 43,2 

Arbejdsmarkedsudvalget 1,4 0,0 

Kultur - & Idrætsudvalget 10,7 10,2 

Udvalget for Lokalsamfund 
& Nærdemokrati  

0,0 1,1 

I alt 190,8 138,0 

 

Fra 2017 til 2018 er der i alt overført 330,8 mio. 

kr. Dette beløb udgøres af ikke forbrugte drifts-

midler på 190,8 mio. kr. og ikke forbrugte anlægs-

midler på 138,0 mio. kr. Hertil kommer  

2,0 mio. kr. fra finansforskydninger.  
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Note 6: Anlægsaktiver 

Kommunens samlede materielle anlægsaktiver ul-

timo 2017 udgør 3.994,1 mio. kr. Hertil kommer 

fysiske anlæg til salg på 437,5 mio. kr. Heraf ejer 

det skattefinansierede område aktiver for 4.293,3 

mio. kr. Forsyningsvirksomhederne har værdier 

for 82,4 mio. kr. mens værdierne for de selvejende 

institutioner udgør 55,9 mio. kr. 
 

Note 7: Mellemværende med forsynings-
virksomheder   
Ultimo 2017 har Vejle Kommune en samlet gæld 

til forsyningsvirksomhederne på 41,2 mio. kr., der 

fordeler sig således på de enkelte forsyningsområ-

der. 

 
Forsyningsområde Gæld Tilgodehavender 

Slusen  26,2 

Østbykvarteret  3,2 

Vejle Spildevand A/S 10,0  

Vejle Overskudsvarme 0,0  

Dagrenovation 60,6  

I alt 41,2 

 

Note 8: Tilgodehavender 
Kommunens tilgodehavende udgør ultimo 2017 i 

alt 613,4 mio. kr. Denne saldo indeholder kommu-

nens mellemregning med 2018 (periodeafgræns-

ning), der udgør 77,6 mio. kr., og kommunes til-

godehavende hos borgere, firmaer og andre myn-

digheder, der udgør 535,8 mio. kr. 
 

Note 9: Likviditet 
Ultimo 2017 havde kommunen en kassebehold-

ning på 1.029,8 mio. kr. I det realiserede regnskab 

blev kassebeholdningen øget med 103,0 mio. kr. i 

løbet af 2017. Kassebeholdningen indeholder bl.a. 

et beløb på 118,4 mio. kr. til fremadrettede udgif-

ter til nuværende og kommende arbejdsskader, 

idet kommunen er selvforsikrende på dette om-

råde. Endvidere er der overført i alt 330,8 mio. kr. 

under drift og rådighedsbeløb til 2018. Når der ta-

ges højde for disse forhold udgør den disponible 

likviditet i alt 580,6 mio.kr. 

 

Ved udgangen af 2017 udgjorde kommunens sam-

lede beholdning af obligationer og investeringsbe-

viser 1.576 mio. kr. 

Disse er anbragt med 1.178 mio. kr. i danske obli-

gationer, 262 mio. kr. i udenlandske obligationer, 

samt investeringsbeviser for 135 mio. kr. Investe-

ringsbeviserne er fordelt på 134 mio. kr. i obligati-

onsbaserede investeringsbeviser og 1 mio. kr. i 

øvrige investeringsbeviser. 

 

 

 

Note 10: Hensatte forpligtelser  
Vejle Kommune har hensatte forpligtelser for i alt 

475,5 mio. ved udgangen af 2017. De dækker 

over hensættelser til pensioner vedr. tjeneste-

mænd, som udgør i alt 357,0 mio. kr. samt til ar-

bejdsskader, som udgør i alt 118,4 mio. kr. og til 

løn som udgør 0,2 mio. kr. Hensættelse til ar-

bejdsskader er ikke reguleret i forhold til tidligere 

år, da grundlaget for den nye beregning er for 

usikkert. 
 

Note 11: Langfristede gældsforpligtelser 

Ultimo 2017 udgør kommunes langfristede gæld i 

alt 1.663,8 mio. kr., hvoraf 793,8 mio. kr. vedrører 

lån til ældreboliger/almennyttige boligformål. Der 

er i 2017 optaget lån for 60,1 mio. kr. Lånene ved-

rører kommunens øvrige lånemuligheder. Der er i 

2017 afdraget 242,4 mio. kr. på langfristede lån. 

Heraf 39,5 mio. kr. på lånene vedr. ældreboliger 

og 202,9 mio. kr. på kommunens øvrige lån.  
 

Øvrige oplysninger: 
 

Kaution – & Garantiforpligtelser 
Kommunes kautions – og garantiforpligtelser ul-

timo 2017 udgør i alt 5.130,2 mio. kr. netto garan-

tien udgør 2.318,9 mio. kr. 

 
Område 

Restgæld 
31.12.17 

Andel af netto-
garanti restgæld 

31.12.17 

Affaldsforbrænding 637,3 80,8 

Forsyning  1.691,0 681,3 

Kultur 11,7 11,6 

Ride – og sportshaller 4,2 4,0 

Institutioner 3,6 3,6 

Udbetaling Danmark 1.184,1 23,2 

Garanti for statslån og  
regaranti for boligbyggeri 

1.598,3 1.514,4 

Kautionslån (boligindskud) 0 0 

I alt 5.130,2 2.318,9 
Kautions – og garantiforpligtelserne er uddybet i bilaget til årsrap-

porten. 

 

Interne forsikringspuljer 
Der er etableret intern forsikringsordning vedrø-

rende arbejdsskade. Forsikringspræmien hviler i 

sig selv på længere sigt. Fastsættelsen af forsik-

ringspræmien sker på grundlag af en aktuarbereg-

ning.  
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Swap-aftaler 

Markedsværdien af kommunens renteaftale er ne-

gativ med 19,2 mio. kr. ultimo 2017. 

 
Modpart Udløb Valuta Rente 

% 
Hoved- 

stol 
Markeds 

-værdi 

Danske 
Bank 

30.12.32 DKK 3,6  94,5  -19,2  

I alt -19,2 
(Opgjort i mio. kr.) 

 

Markedsværdien udtrykker nutidsværdien af for-

skellen mellem de to betalingsrækker, der indgår i 

renteaftalen på opgørelsestidspunktet. Markeds-

værdien kan være både positiv og negativ af-

hængigt af det aktuelle renteniveau i forhold til 

den rente låntager har accepteret i renteaftalen. På 

lån med løbende afdrag er markedsværdien på  

udløbstidspunktet altid nul, idet restgælden også 

er nul.  

 

Renteaftalen bortfalder automatisk når der  

ikke længere er et bagvedliggende lån, der skal 

rentesikres. 

 

Personaleoversigt 2017 

Vejle Kommunes personaleforbrug i 2017 ud-

gjorde 8.191 personer omregnet til fuldtidsstillin-

ger. Personaleforbruget omfatter fastlønnede og 

vikarer herunder både ordinært og ekstraordinært 

ansatte.  

 

Kommunen havde i 2017 et totalt sygefravær på 

4,6 %. Sygefraværet er reduceret i forhold til be-

skæftigelsesgrad og fratrukket helligdage, der fal-

der på hverdage. Sygefraværet i 2017 kan ikke 

umiddelbart sammenlignes med tallene for 2016, 

fordi der er tale om et øjebliksbillede, og fordi der 

kan ske ændringer af registreringer tilbage i tiden. 

 

Personaleoversigt fordelt på grupper: Årsværk Personaleomsætning Sygefravær 

2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Social- og sundhedspersonale, KL 1.237 1.277 16,8% 17,3% 5,5% 6,0% 

Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 1.221 1.183 11,1% 12,8% 4,7% 4,6% 

Pæd. pers., daginst./klub/skolefr. 847 831 13,4% 9,5% 5,2% 5,4% 

Administration og it mv., KL 722 740 14,1% 11,9% 3,6% 3,6% 

Hjemmevejledere og pæd.pers., døgninst. 709 698 13,5% 14,0% 5,9% 6,3% 

Syge- og sundhedspersonale - basis, KL 527 502 16,3% 13,8% 4,1% 3,7% 

Pædagogmedhj. og pædagogiske assistenter 411 407 30,8% 34,2% 4,6% 4,5% 

Oms.- og pæd.medhj. samt pæd. ass., KL 373 362 21,9% 22,3% 5,9% 5,9% 

Akademikere, KL 359 350 13,4% 14,2% 2,5% 2,4% 

Socialrådg./socialformidlere, KL 279 267 13,6% 19,2% 3,9% 4,1% 

Dagplejere 212 220 6,0% 8,0% 6,2% 4,7% 

Teknisk Service 166 170 16,5% 17,8% 4,0% 4,3% 

Husassistenter, KL 164 166 15,2% 18,0% 6,1% 5,2% 

Specialarbejdere mv., KL 127 132 13,8% 22,5% 3,3% 4,0% 

Pædagogisk uddannede ledere 109 106 4,7% 10,3% 2,1% 2,5% 

Ledere m.fl., undervisningsområdet 101 98 11,8% 8,8% 1,8% 1,7% 

Pædagogstuderende 87 82 46,7% 55,0% 5,3% 4,5% 

Pæd. pers., forebyg. og dagbehandl. omr. 62 52 6,5% 13,3% 3,7% 2,5% 

Syge- og sundhedspers., ledere, KL 43 46 17,4% 13,6% 2,1% 4,6% 

Håndværkere og IT-supportere m.fl., KL 43 38 12,5% 14,6% 3,3% 4,0% 

Pau-elever 42 46 37,2% 40,9% 2,4% 3,2% 

Tandklinikassistenter, KL 39 37 2,1% 8,7% 5,9% 4,7% 

Chefer, KL 39 38 15,4% 16,2% 0,8% 0,5% 

Rengøringsassistenter, KL 37 38 13,6% 18,4% 9,0% 4,8% 

Tekniske designere m.fl., KL 28 27 10,7% 17,9% 3,6% 1,9% 

Øvrige Personalegrupper 209 210 12,4% 26,9% 3,0% 2,9% 

Vejle Kommune i alt 8.191 8.121 15,5% 16,6% 4,6% 4,6% 

 
Største stigning i årsværk er for Pæd. personale, forebyggelse og dagbehandl. området på 19,2 %  

(fra 52 årsværk i 2016 til 62 årsværk i 2017). 

Største fald i årsværk er for Pau-elever, som er faldet med 8,7% (fra 46 årsværk i 2016 til 42 årsværk i 2017) 
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BEREGNING AF INDRE VÆRDI 

 

Aktier, andelsbeviser og ejerandele (2016-tal) Ejerandel i % Indre værdi Kommunens andel 

Vejle Spildevand A/S 100,00 3.230.627.000 3.230.627.000 

Kommunernes pensionsforsikring A/S  Fast beløb 10.000 10.000 

Billund lufthavn 34,30 519.090.000 178.047.870 

Trekantområdets Brandvæsen I/S 30,82  -577.000 -177.831 

Vejle Havn 100,00 299.799.945 299.799.945 

Give Plantage 8,50 16.153.025 1.373.007 

Madhus Vejle indskudskapital 40,00 14.037.618 5.615.047 

Energnist I/S (Nystartet i 2016 – skal hvile i sig selv) 12,00 0 0 

 

 

 

BEREGNING AF NOMINEL VÆRDI AF KOMMUNENS LANGFRISTEDE  

TILGODEHAVENDER 
 

Langfristede tilgodehavender 
( i hele kr. ) 

Regnskabsværdi Nominel værdi 

Indskud i landsbyggefonden 0 264.325.582 

Tilgodehavender til grundejere 313.228 313.228 
Beboerindskud 38.164.105 39.708.306 
Andre langfristede udlån og tilgodehavender 31.438.960 35.729.115 
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UDVIKLING I HOVED- OG NØGLETAL (Beløb i mio. kr.)

Vejle Kommunes regnskabspraksis fremgår af bilaget til årsrapporten. 

 

 

 

Regnskab 2017 og de kommende års budget 

Resultat af primær drift er forholdet mellem kom-

munens driftsindtægter (skatter, tilskud m.m.) og 

driftsudgifter (nettodrift og renter). Vejle Kom-

mune har igennem de senere år forøget overskud-

det på driften, således at der er skabt mulighed 

for, at afholde blandt andet anlægsudgifter uden at 

kasse- eller lånefinansiere disse samt afvikle gæld.  

 

Der er en stram styring af de budgetrammer, de 

enkelte udvalg får tildelt. Der er samtidig med 

dannelsen af centrale reserve- og innovations- 

puljer sikret, at kommunen fortsat udvikles. 

I 2017 viser resultatet af primære drift et overskud 

på 486,6 mio.kr. 

De samlede nettodriftsudgifter udgjorde  

5.973,9 mio. kr., heraf beløb overførselsudgifterne 

sig til 1.451,7 mio. kr. 

Det totale regnskabsresultat for det skattefinansie-

rede område, hvori er medtaget anlægsudgifter, 

optagelse og afdrag på lån, viser et underskud på 

11,1 mio. kr. Årets resultat er positivt påvirket af 

et ekstraordinært tilskud fra staten på 61,2 mio. kr. 

som kommunen har modtaget i 2017. 

 

I det vedtagne budget 2018 viser resultatet af den 

primære drift et overskud på 316,2 mio. kr.  I bud-

getoverslagsperioden for årene 2019 til 2021, er 

der årligt budgetteret med et driftsoverskud i stør-

relsesordenen 310,6 mio. kr. til 316,4 mio. kr.,  

som skal sikre et råderum til anlægsinvesteringer 

og afvikling af lån. 

 

 

 

  

 
Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab 

 2017 2016 2015 2014 2013 

         

Regnskabsopgørelsen udgiftsbaseret        

Resultat af primær drift  486,6 575,8 583,6 534,5 408,0 

Resultat af det skattefinansierede område -11,1 292,7 197,1 132,7 106,2 

Resultat af brugerfinansierede område 20,5 12,5 16,3 23,2 15,5 

Resultat i alt 9,4 280,2 213,4 155,9 121,7 

         

Balancen, aktiver      

Anlægsaktiver i alt 7.972,0 8.113,3 8.388,9 7.907,8 7.894,0 

Omsætningsaktiver i alt  2.082,8 1.721,9 1.487,4 1.175,4 1.103,2 

 Heraf likvide beholdninger 1.029,8 921,5 764,8 612,1 384,4 

         

Balancen, passiver      

Egenkapital i alt 7.011,6 6.665,7 6.393,4 5.699,5 5.387,5 

Hensatte forpligtelser  475,5 484,5 752,7 726,1 696,0 

Langfristet gæld  1.663,8 1.861,2 1.977,2 2.003,5 2.137,4 

 Heraf ældreboliger 793,8 833,3 782,8 817,3 846,0 

Kortfristet gæld 881,6 802,6 734,2 636,2 759,3 

       

Langfristet gæld pr. indbygger (i faktiske tal) 14.574 kr. 16.435 kr. 17.694 kr. 18.136 kr. 19.493 kr. 

         

Skatteudskrivning      

Indtægter fra indkomstskat pr. indbygger 38.195 kr. 37.184 kr. 36.606 kr. 36.101 kr. 35.681 kr. 

Udskrivningsprocent indkomstskat 23,40 23,40 23,40 23,40 23,40 

Grundskyldspromille 27,75 27,75 27,75 27,75 27,75 

         

Antal indbyggere (opgjort pr. 01.01.2017) 114.162 113.243 111.743 110.471 109.652 
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FINANSIERINGSOVERSIGT (Beløb i mio. kr.) 
Vejle Kommunes regnskabspraksis fremgår af bilaget til årsrapporten. 

 

 

 

 

 

 

 

 
*se bilagshæftet side 12   

 
Regnskab Regnskab 

 2017 2016 

      

Likvide aktiver primo  921,5 764,8 

     

Tilgang af likvide aktiver      

Årets overskud (korrigeret for lån) 191,7 339,8 

Låneoptagelse (note 9) 60,1 160,6 

Kursregulering af likvide aktiver 0,0 12,2 

Øvrige finansforskydninger* 108,2 0 

Tilgang af likvide aktiver i alt 354,6 512,6 

     

Anvendelse af likvide aktiver     

Årets underskud (korrigeret for lån) 0,0 0 

Afdrag på lån (note 9) 242,4 220,2 

Kursregulering af likvide aktiver 9,2 0 

Øvrige finansforskydninger* 0,0 135,7 

Anvendelse af likvide aktiver i alt 251,7 355,9 

      

Ændring af likvide aktiver 103,0 156,7 

      

Likvide aktiver ultimo 1.029,8 921,5 
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Økonomiudvalgets hovedopgaver 

 Ansvaret for kommunens personale og 

administration 

 Kommunens erhvervspolitik 

 Udviklings-, tilpasnings- og driftsaktiviteter 

 Lovgivning, politiske målsætninger og 

resultatkrav 

 Samordnet styring af planlægningsindsatsen 

 Jordforsyning 

 Opkøb og salg af ejendomme og arealer 
 

To af udvalgets delmål i visionen 

 Resiliente Vejle 

 Iværksætteri og entrepreneurship 

ØKONOMIUDVALGET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Generelt om årets resultat 

Regnskabsresultatet for 2017 viser ved årets  

udgang efter overførsler et mindreforbrug på 54,3 

mio. kr. i forhold til korrigeret budget på driften, 

heraf hensættes 3,5 mio. kr. til senere udbetaling af 

arbejdsskader. Det resterende mindreforbrug kan 

blandt andet henføres til ikke udmøntede pulje-

midler, færre udgifter til barsel og tilbageholdelse 

af midler til imødegåelse af udfordringer på andre 

områder. 

 

Regnskabsresultatet for 2017 vedrørende anlæg 

udgør 21,6 mio. kr. Overførsel til 2018 udgør  

tilsvarende 21,6 mio. kr. 

 

2017 
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

Budget 

overførsel 

Drift-       

udgifter 
644,3 533,3 111 55,9 

Anlægs- 

udgifter 
4,4 -16,6 21,0 21,6 

Beløb i mio. kr., netto 

 

Resiliente Vejle 

Med udgangspunkt i de lokale udfordringer og  

muligheder er der arbejdet aktivt på tværs af  

kommune, borgere og erhvervsliv om at udvikle 

resiliente løsninger. I maj måned blev der bl.a.  

indbudt til et helt nyt arrangement: ”Vejles resili-

ensuge” – et lokalt folkemøde, hvor Vejles fremtid, 

både i forhold til de unge, teknologien og planlæg-

ningen af kommunen som helhed var i fokus. 

 

Resilience House 

Den 25. august 2017 blev Resilience House, der er 

det første hus af sin slags i verden, åbnet i Vejle i 

Dandy Business Park, et erhvervsområde der i  

forvejen huser Advice House og Green Tech 

House. Huset skal fungere som et demonstrations-,  

innovations- og uddannelsescenter til fremtidens 

løsninger inden for energi, klima, vand og data.  

 
 

Huset er desuden hjemsted for Resilience Lab 

Denmark og alle dets projekter og aktiviteter. Med 

etableringen af Resilience House er Vejle Kom-

mune igen med i front og demonstrerer, hvordan 

små byer kan vise stor ansvarlighed og være med 

til at skabe et robust og bæredygtigt samfund. 

 

Iværksætteri og entrepreneurship 

Siden 2011 har Vejle, som en af de første  

kommuner i landet, haft det skrevet i kommunens  

erhvervspolitik, at kendskabet til iværksætteri skal 

starte allerede i folkeskolen. Vejle stiller gerne op 

med kreative og innovative deltagere, når Fonden 

for Entreprenørskab afholder den årlige Danish 

Entrepreneurship Award. Cirka 7.000 unge,  

hvoraf de 110 var handelsskoleelever fra Vejleom-

rådet mødtes i november 2017, hvor de viste  

erfarne erhvervsfolk, hvorfor deres idé var værd at 

satse på. 

Med synlig adgang til rådgivning, arrangementer 

og faciliteter for iværksættere, er Vejle Kommune 

med til at tænde iværksætterlysten og skabe  

interesse for denne uddannelses- og erhvervsvej. 

Erhvervsakademiet Lillebælt i Vejle har de seneste 

år oplevet en stigende interesse for de uddannelser, 

der har iværksætteri på skemaet, så Vejles indsats 

for at skabe iværksættere lønner sig. 

 

 

  



 

 

24 

 

Teknisk Udvalgs hovedopgaver 

 Veje, parkanlæg og byggemodning 

 Trafikplanlægning/sikkerhed 

 Kollektiv trafik 

 Bygge- og boligforhold 

 Lokalplanlægning 

 Kommunale Ejendomme 

 

To af udvalgets delmål i visionen 

 Udfasning af kviksølvslamper til ny LED 

belysning 

 Arbejde med infrastruktur på lang sigt og 

dermed styrke mobiliteten, fx. Ring 3. 

TEKNISK UDVALG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Generelt om årets resultat 

Driftsregnskabet for 2017 viser et mindreforbrug 

på 5 mio. kr. Dette dækker bl.a. over udskudte  

projekter vedrørende klimaskærm og smart city 

samt et underskud på vinterberedskab. 

I regnskabet for anlæg er det lykkedes at indhente 

en stor del af sidste års overførsel. 

 

2017 
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

Budget 

overførsel 

Drift-       

udgifter 
267,9 262,9 5,0 5,0 

Anlægs- 

udgifter 
214,8 179,7 35,0 33,2 

Beløb i mio. kr., netto 

 

Anlæg 

I 2017 er 3. etape af udskiftningen af kviksølvs-

lamper til ny LED belysning næsten færdig. LED 

udskiftningen forventes afsluttet i 1. halvår 2018.  

Første etape af den nye ringvej, Ring 3, er åbnet i 

2017. Det er vejstykket fra Vestre Engvej til  

Vardevej. 

Der har været stor byggemodningsaktivitet i 2017. 

Der er byggemodnet 86 kommunale byggegrunde 

og en etape af nyt erhvervsområde ved Gammel-

marksvej i Vejle nord. 

Der er gennemført et stort antal mindre anlæg og 

trafiksikkerhedstiltag over hele kommunen i hen-

hold til Trafiksikkerhedsplanen. 

 

Vejle Midtby  

I 2017 er der opstartet renovering af sti og forplads 

ved Å-centret. Etablering af Supercykelstien har 

sat sit præg på bybilledet med anlægsarbejder på  

Flegmade, Kirkegade, Østerbrogade samt på  

Dyrskuevej på lystbådehavnen.  

Der er gennemført en mobilitetsanalyse for Vejle 

midtby som fremlægges for byrådet i 2018. 

 

 

Vi har rullet den sorte løber ud  

Byrådet godkendte en ekstraordinær bevilling på 

ca. 50 mio. kroner i 2016/17 til ny asfalt. Projektet 

er gennemført under sloganet ”Vi ruller den sorte 

løber ud”. Ud over ny asfalt har vi også rettet op på 

bl.a. skæve skilte, lygtepæle og kantsten.  

 

 
 

7 broer samt 10 mindre bygværker blev renoveret i 

2017. Der blev desuden gennemført udbud af  

rabatslåning i distrikt nord, vejskilteindkøb samt 

drift af signalanlæg. 

 

De større parker i Vejle, Skyttehushaven samt  

Monumentområdet i Jelling danner rammerne for 

mange arrangementer. I årets løb har der været op 

til 49.000 besøgende i parkerne. Samlet er der  

afholdt 120 arrangementer - med op til 6.000 gæ-

ster ved et enkelt arrangement.  

 

Vej & Park afholder minimum ét årligt Bysyn i 

samarbejde med 15 Lokal- og Udviklingsråd, hvor 

der i dialog drøftes ønsker til driften og andre tiltag 

i lokalområdet. Erfaringen er klar - hvor der er  

dialog, er der et rigtigt godt og konstruktivt samar-

bejde. 

 

Kollektiv trafik 

Teknik & Miljø arbejder hele tiden med at opti-

mere den kollektive trafik. I 2017 har der været  

fokus på at nytænke og tilpasse skolebusruterne. 

Det har betydet, at der er nedlagt en busrute som 

betjener Øster Starup Skole og en busrute som be-

tjener Thyregod. I samarbejde med Øster Starup er 

der iværksat en forsøgsordning FlexSkole, hvor 

skolens elever kan benytte flextur til og fra skolen, 

men til halv takst af den normale flexturtakst.  

Ordningen skal evalueres i 2018. 

 

Teknisk Udvalg har generelt haft fokus på flextur 

supplement til busdriften. Efter flere drøftelser har 

udvalget besluttet, at det fortsat skal være muligt at 

benytte flextur i hele kommunen. 
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Natur- & Miljøudvalgets hovedopgaver 

 Landbrug og dambrug 

 Grundvand og råstoffer 

 Ansvaret for naturarealer 

 Søer og vandløb 

 Kommunale skove og strande 

 Jordforurening, industri og klima 

 AffaldGenbrug 

 Bæredygtighed 

 

To af udvalgets delmål i visionen: 

 Klimatilpasning; forebygge konsekvenser  

ved klimaændringer 

 Skabe udviklingsmuligheder for erhverv  

og bosætning i balance med natur og miljø 

NATUR- & MILJØUDVALGET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generelt om årets resultat 

Driftsregnskabet for 2017 udviser et merforbrug på 

0,8 mio. kr. som primært skyldes et efterslæb vedr. 

rottetilsyn i 2016. 

2017 
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

Budget 

overførsel 

Drift-       

udgifter 
23,8 24,6 -0,8 -0,8 

Anlægs- 

udgifter 
7,8 8,3 -0,5 8,7 

Beløb i mio. kr., netto 

 

Klima 

Sluse- og pumpeanlægget ved Omløbsåen har  

været i brug 7 gange det første leveår og vist sit 

værd. Der er arbejdet med optimeringer og styring 

af anlægget via bl.a. projekt ”Smart Vand”. Klima-

tilpasningsprojektet i Østbyen er påbegyndt.  

Forundersøgelse om mulighederne for midlertidig 

forsinkelse af vand i Grejs Å er lavet. Diger er for-

højet på delstrækninger ved Rosborg Vejle Å.  

Visionsproces for stormflodssikring er igangsat.  

 

Landbrug & Vand 

På grundvandsområdet er samarbejdet med vand-

værker om fremtidens vandforsyning startet på et 

fællesmøde i november. Målet er at finde fælles 

fremtidssikrede løsninger, som sikrer en god og 

sikker vandindvinding og forsyning, som ikke  

konflikter med byudviklingsinteresser m.v. I det 

åbne land er mange sager om forbedret spilde-

vandsrensning behandlet og den årlige tømning af 

bundfældningstanke forløb tilfredsstillende. I 2017 

er anlægsarbejdet på 5 vandløbsprojekter gennem-

ført. Vandløbsvedligeholdelse er forløbet godt i tæt 

dialog med lodsejerne på trods af et meget vådt  

efterår. På landbrugsområdet er ny husdyrlov  

implementeret og årets tilsynskampagne havde  

fokus på klima optimeringer i landbruget. 

 

Natur & Friluftsliv 

I 2017 blev natur og friluftsoplevelsesmuligheder 

digitale: Over 700.000 visninger på Facebook og 

200.000 visninger af diverse filmklip samtidig med 

at naturen kan bookes på ”Udeliv” og vedlige- 

holdelsesønsker indmeldes på ”Gi et praj”. 

Vejle Ådalsbestyrelsen har formuleret indsatser  

inden for 5 udviklingsområder: Haraldskær, Vejle 

Fjord, Stier, formidling og oplevelsespunkter, 

Mountainbike og Tørskind Grusgrav og der er 

etableret Råd. 

Der blev indviet 16 km Vejle-Grejs-Jelling sti, ny 

sti ved Haraldskær og bevilliget midler til 17 Natur 

og stipuljeprojekter bl.a. ved Ødsted med lokal- 

rådet, samtidig med at der kom ny belægning på 

Bindeballestien og i samarbejde med Vinterbader-

foreningen Morgenrøden blev åbnet vinterbade- 

anstalt ved Tirsbæk og vores 25 stejleste cykel-

bakker blev landskendte med nyt skiltedesign.  

 

Økolariet 
Flere aktiviteter, spændende særudstillinger og 

mere målrettet markedsføring har bevirket, at Øko-

lariet for 3. år i træk har sat ny besøgsrekord. I 

2017 valgte således ikke mindre end 81.611  

gæster at besøge Økolariet - 34% flere end året før. 

Økolariet vandt i 2017 titlen som Vejles bedste  

servicevirksomhed.   

Vi indgik en ny 2-årig samarbejdsaftale med Vejle 

Spildevand omkring udstillinger, skoletjeneste og 

aktiviteter relateret til spildevandsområdet.  

 

AffaldGenbrug 

AffaldGenbrug har i 2017 arbejdet målrettet med 

driftsoptimering, således at affald og genbrugs- 

materialer håndteres og afsættes på den mest miljø-

mæssige og økonomiske forsvarlige måde. Lige- 

ledes har vi arbejdet med den digitale platform, så 

vi giver borgerne den mest optimale måde at mod-

tage oplysninger på. AffaldGenbrug har i 2017 op-

nået en genanvendelsesprocent inden for hushold-

ningsaffald på 61, og har dermed igen opnået  

regeringens målsætninger med hensyn til genan-

vendelse. 
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Børne- og Familieudvalgets hovedopgaver 

 Folkeskoler 

 Dagtilbud til børn 

 Familieområdet 

 Specialundervisning for voksne 

 Ungdommens Uddannelsesvejledning 

 Sundhedsplejen 

 

Et delmål i visionen ”Vejle med Vilje” 

 Vejle Kommune vil have landets bedste 

folkeskoler målt på faglige resultater og 

elevernes trivsel 

BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Generelt om årets resultat 

På Børne- og Familieudvalgets driftsområde viser 

regnskabet et mindreforbrug på i alt 61,2 mio. kr. 

Mindreforbruget er sammensat af et mindre-

forbrug på serviceudgifter på ca. 51,3 mio. kr. og 

et netto mindreforbrug på overførselsudgifter på 

ca. 9,9 mio. kr. Heri er dog indeholdt en betydelig 

stigning i antallet af sager om tabt arbejds-

fortjeneste og en deraf afledt merudgift på ca. 2,1 

mio. kr. På anlæg viser regnskabet et mindre-

forbrug på ca. 11 mio. kr. 

 

Langt hovedparten af mindreforbruget er omfattet 

af automatisk overførselsadgang i institutionernes 

pengeposer. På anlæg skyldes mindreforbruget 

tidsmæssige forskydninger mellem årene, og 

mindreforbruget er derfor disponeret i 2018. 

 

Det samlede restultat for udvalget må generelt 

betegnes som tilfredsstillende, idet den samlede 

driftsbevilling igen i 2017 overholdes. 

 

2017 
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

Budget 

overførsel 

Drift-       

udgifter 
1.948,9 1.884,0 54,9 66,9 

Anlægs- 

udgifter 
69,5 58,5 11 11 

Beløb i mio. kr., netto 

 
Højere faglighed i skolerne 

Eleverne i Vejle Kommunes skoler trives og 

bliver dygtigere. De seneste tre år har der været 

særlig fokus på at løfte de faglige resultater.  

Byrådet har med de sidste 3 budgetforlig under-

støttet visionen med ressourcer til folkeskolerne 

 

Ser vi på udviklingen i de faglige resultater målt 

på afgangskarakter i de bundne prøvefag, så har 

skolevæsnet i Vejle Kommune sammenlignet med 

landets øvrige kommuner været inde i en positiv 

udvikling siden skoleåret 2013/14, hvor Vejle 

Kommune blot lå på en 59. plads over de bedste 

faglige resultater. Ved seneste opgørelse gældende 

for skoleåret 2016/17 lå Vejle Kommune på 30. 

pladsen. Og når man kontrollerer for socioøkono-

misk baggrund, så løfter skolerne i Vejle Kom-

mune eleverne mere fagligt end man kunne for-

vente. Kommunens samlede løfteevne er gået fra 

svag negativ i tidligere år til nu svag positiv. 

 

Generelt er skolerne i Vejle inde i en sund og 

positiv udvikling. Og den gode udvikling er de 

senere år støttet af et frugtbart samarbejde mellem 

skoleområdet og dagtilbudsområdet, hvor der blev 

sat særligt fokus på at styrke overgangen fra dag-

tilbud til skole, så børnene får den bedst mulige 

start på skolelivet.  

 

 
 

Fortsat udfordringer på familieområdet 

I 2014 godkendte Byrådet en økonomisk og faglig 

omstillingsplan på familie- og forebyggelsesom-

rådet. Planen skulle over en årrække skabe  

balance mellem budget og forbrug. Det skulle ske 

ved investeringer i en tidlig og forebyggende ind-

sats. Investeringerne virker. Flere er blevet  

anbragt i netværk og hos plejefamilier. Færre er 

nu anbragt på døgninstitutioner. 

 

Samtidig har famlieområdet dog i samme periode 

oplevet en fordobling i antallet af underretninger 

fra ca. 1.000 i 2014 til ca. 2.000 i 2017. Og som 

naturlig konsekvens heraf er der massiv 

efterspørgsel på særligt dagbehandlingsindsater.  

 

På famlieområdet viser regnskabet et 

nettomerforbrug på ca. 11,5 mio. kr. Det dækker 

over et mindreforbrug i pengeposerne på 2,6 mio. 

kr. og et merforbrug på myndighedsrammmen på 

14,1 mio. kr. I regnskab 2014 var merforbruget på 

myndighedsrammen 24 mio. kr. Økonomien er 

dermed forbedret med 10 mio. kr. årligt. Men i 

lyset af tilgangen af nye sager resterer der fortsat et 

gab mellem budget og regnskab, som bliver 

vanskeligt at lukke.   
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Seniorudvalgets hovedopgaver 

 Personlig og praktisk hjælp til borgere i eget 

hjem (pleje, mad, rengøring, tøjvask og 

indkøb) 

 Sygepleje og træning 

 Pleje og støtte i plejecentrene 

 Aktivitet, herunder dagcentre, klubber og 

cafeer 

 Ældreboliger, boligadministration og hjælpe- 

midler 

 

Et af delmålene i visionen 

 Samskabelse som metode skal udforskes, bl.a.  

ved at bringe den enkelte borgers egne 

ressourcer mere i spil for at blive bedre til at 

tage ansvar for eget liv 

SENIORUDVALGET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Generelt om årets resultat 

Seniorområdet har ved de seneste økonomifor-

handlinger fået tilført ressourcer i form af klippe-

kort til plejecentre og værdighedsmilliard. Det har 

gjort det muligt at sætte mange nye tiltag i gang til 

gavn for borgerne. Samtidig udvises der fortsat stor 

økonomisk ansvarlighed. I sammenhæng med 

overførsler fra 2016 betyder det, at der samlet set 

er en sund økonomi på området, hvilket afspejles i 

resultatet. 
 

2017 
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

Budget 

overførsel 

Drift-       

udgifter 
776,8 726,5 40,3 40,3 

Anlægs- 

Udgifter 
12,4 3,3 9,1 9,1 

Beløb i mio. kr., netto 

 
Regnskabsresultatet for 2017 på Seniorområdet  

viser for driftsudgifter et mindreforbrug på 40,3 

mio. kr. Af det samlede mindreforbrug udgøres 

12,2 mio. kr. af mindreforbrug uden for penge- 

poserne (klippekort til plejecentre, værdighedsmil-

liard, nødkald mv.), hvor indsatser kører videre. 

Det resterende mindreforbrug kan primært henfø-

res til elevområdet, driftsområderne og myndighed 

(grundet tidligere overførsler). På anlægsudgifterne 

har der været et mindreforbrug på 9,1 mio. kr.   

 

Den rehabiliterende tilgang 

Et vigtigt pejlemærke i ældreplejen er at træffe det 

aktive valg, også kaldet den rehabiliterende til-

gang. En tilgang, som handler om at sætte den  

enkeltes egne ressourcer i spil, da det giver større 

livsglæde og -kvalitet. Brugen af sygeplejeklinik-

ker er også et udtryk for denne tilgang, hvor syge-

plejen som udgangspunkt leveres i klinik fremfor i 

borgerens eget hjem. Borgeren oplever på den 

måde en større inddragelse og medbestemmelse.  

 

Det nære sundhedsvæsen 

I 2017 er det ”Det Nære Sundhedsvæsen” også 

blev videreudviklet, f.eks. har samarbejdet mellem 

Region og Vejle Kommune resulteret i løsninger til 

gavn for borgerne i Vejle Kommune, og særligt 

kommunikationen i sektorovergangen har været i 

fokus. Samarbejdet om fasttilknyttede læger på 7 

plejecentre viser gode resultater. Det tættere sam-

arbejde gavner beboerne og reducerer antallet af 

indlæggelser. Ordningen udvides derfor næste år til 

at dække 10 plejecentre. 

 

Ny ældrepolitik og demensplan 

En ny ældrepolitik blev udarbejdet gennem en ind-

dragende proces og viser retning for indsatsen til 

ældre med behov for støtte frem til 2025.  

Politikken er bygget op om 6 temaer, og for hvert 

tema udarbejdes en plan. I december blev den nye 

demensplan også færdig. Den har fokus på tilbud-

dene til demensramte og deres pårørende - og på at 

udbrede viden om demens generelt, så Vejle kan 

blive en demensvenlig kommune.  

  

Styrket fokus på innovation og  

velfærdsteknologi 

Seniorområdet arbejder målrettet med innovation 

som metode, og arbejdet har i 2017 bragt vigtig læ-

ring ind i organisationen, bl.a. er der gjort gode  

erfaringer med samskabelse i madprojektet ”Målti-

der der styrker”. Projektet har både fokus på  

maden på tallerkenen og det, der er rundt om taller-

kenen – selve rammen for måltidet. Projektet peger 

ind i kommunens resiliensstrategi, der søger at ud-

vikle resiliente og modstandsdygtige borgere, og i 

den sammenhæng er sundhed vigtig. Samtidig har 

nye velfærdsteknologier også i 2017 bidraget til 

øget selvstændighed, højere kvalitet og bedre  

arbejdsmiljø.  

 

Værdighedsmilliarden 

Med finansloven 2016 har Vejle Kommune fået 19 

mio. kr. til at styrke arbejdet med en værdig ældre-

pleje. Med pengene fulgte kravet om en værdig-

hedspolitik. Politikken i Vejle har fokus på ”Livs-

kvalitet”, ”Selvbestemmelse”, ”Kvalitet, tværfag-

lighed og sammenhæng i plejen” og ”En værdig 

død”. Værdighedsmilliarden fortsætter til  

udgangen af 2019. 

 

 

 

 

 



 

 

28 

 

Sundheds- og Forebyggelsesudvalgets  

hovedopgaver 

 Sundhedsaftaler -  samarbejdet med  

o sygehuse og almen praksis 

 Sundhedsfremme sammen med andre  

o forvaltninger 

 Genoptræning og rehabilitering 

 Sundhedskurser  

 Børn- og  Ungetandpleje 

 Voksentandpleje 

 Trivsel og  Mental Sundhed 

 Forebyggende hjemmebesøg 

 

Et af udvalgets delmål: 

 Frihed til at leve det liv, vi gerne vil 

 

 

 

SUNDHEDS- OG  

FOREBYGGELSESUDVALGET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Generelt om årets resultat 

Det samlede mindreforbrug er sammensat af et 

overskud på 0,1 mio. kr. inden for pengeposen og 

er overskud på 4,1 mio. kr. uden for pengeposen. 

På eksternt finansierede projekter er der et under-

skud på 3,2 mio. kr. Ved projekternes afslutning 

vil merforbruget blive dækket af et tilskud fra mi-

nisteriet.  

 

Beløb i mio. kr., netto 

 
Generelt: 

Vejle Byråd vedtog tre sigtelinjer for sundhed i 

2017, som der fremover arbejdes med:  

 Tidlig investering i sundhed 

 Lige muligheder for et sundt liv 

 Frihed til at leve det liv, vi gerne vil 

 
Der er sket meget i 2017 og her kommer et par  

eksempler: 

 
Tandplejen 

Tandplejen satte gang i et projekt, hvor børn og 

unge bliver inddelt i henholdsvise en rød, gul og 

grøn kategori. Tandplejen bruger kategorierne til at 

tilrette efter børnenes individuelle behov. Målet er 

at fremme tandsundheden og bruge ressourcerne 

effektivt. 

 

Voksentandplejen tog i 2017 ca. 200 patienter 

hjem fra regionstandplejen. Nu er tilbuddet samlet 

ét sted, nemlig i Sundhedshuset. Et stigende antal 

brugere er kommet til og ca. 1.000 borgere benyt-

tede sig af tilbuddet i 2017 

 

Hvad er en omsorgstandpleje og  

voksentandpleje? 

Hvis det ikke er muligt at gå til en almindelig 

tandlæge, fx pga. et handicap eller psykisk syg-

dom. Så er det muligt at søge om specialtand-

pleje eller omsorgstandpleje, der fortrinsvis er til 

ældre. 

 

Genoptræningen 

Afdelingen modtog 2.696 genoptræningsplaner fra 

sygehusene. Tallet er som i de forløbne år fortsat 

stigende.  

 
Sundhedskurser 

1.151 borgere deltog i et sundhedskursus. Der er 

bl.a. kurser for mennesker med stress, depression, 

KOL, kræft eller livsstilsudfordringer. Mange af 

deltagerne har 2 eller flere kroniske sygdomme. 

Målet er at man efter kurset bedre kan leve livet 

som man vil og selv håndtere sygdommen. 

 
Mental Sundhed 

600 unge brugte Spor18, et åbent anonymt tilbud 

om rådgivning, hvis man mistrives. Mange  

forskellige emner kommer op – det kan handle om  

ensomhed, om angst, men også misbrug er et tema. 

Spor18 udvikler løbende selvhjælpsgrupper og 

henviser til andre tilbud, hvis der er brug for det. 

 

Idræt i Dagtimerne 

Idræt i Dagtimerne er en selvejende institution, 

som får tilskud fra udvalget. Folk, der har været til 

genoptræning eller deltaget i andre af Sundheds- 

afdelingens aktiviteter opfordres til at fortsætte de 

gode vaner i en idrætsforening eller f.eks. i Idræt i 

Dagtimerne.  
 

 
I 2017 blev det lidt lettere for psykisk sårbare at komme hjemmefra, 

dyrke idræt og blive en del af et fælleskab. ”Idrætsvenner” hedder  

tilbuddet, som afdelingen var med til at hjælpe i gang.  

2017 
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

Budget 

overførsel 

Drift-       

udgifter 
488,4 487,3 1,0 -3,1 

Anlægs- 

udgifter 
1,3 1,3 0 0 
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Voksenudvalgets hovedopgaver 

 Ansvar for ydelser og tilbud til borgere   

mellem 18 og 65 år 

 Drift af bo- og dagtilbud til borgere med 

handicap eller sindslidelser 

 Støtte i eget hjem 

 Tildeling af handicapkompenserende ydelser 

og hjælpemidler 

 

Et af udvalgets delmål 

 Samskabelse som metode skal udforskes. De 

rigtige løsninger for den enkelte borger skal 

skabes i et samspil mellem borgeren, 

pårørende, frivillig organisationer, kommu- 

nen mv. 

VOKSENUDVALGET 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generelt om årets resultat 

Regnskabet for 2017 viser et mindreforbrug på 

både overførselsudgifter, driftsudgifter og anlægs-

udgifter på henholdsvis 0,6 mio. kr., 13,9 mio. kr. 

og 46,2 mio. kr. Resultatet er samlet set tilfredsstil-

lende, selvom økonomien i Myndighed i stigende 

grad er presset.   

 

2017 
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

Budget 

overførsel 

Drift-       

udgifter 
448,6 433,5 14,5 14,5 

Anlægs- 

udgifter 
68,1 22,0 46,2 43,2 

Beløb i mio. kr., netto 

 
Social/Psykiatri 

 
Fusionering af §85 gavner borgerne 

§85-området på Handicap- og Social- og Psykiatri-

området blev lagt sammen den 1. januar 2017.  

Målet var bedre indsatser til borgerne, og fusionen 

er lykkedes. Borgerne har fået flere muligheder, 

bl.a. kan de nu vælge mellem flere aktivitets- og 

samværssteder, da de eksisterende tilbud nu kan 

bruges af hele målgruppen. 

 

Etablering af Recovery College Vejle 

I sommeren 2017 slog Recovery College Vejle dø-

rene op. Recovery College Vejle, som ligger på 

Sukkertoppen i Vejle, er et ikke-visiteret samskab- 

elsestilbud om undervisning i emner, borgerne fin-

der relevante. Målgruppen er borgere, der er til-

knyttet det psykiatriske område. Målet er at hjælpe 

borgerens recovery-proces, som handler om ”at 

komme sig”, på vej. Den bygger bl.a. på ”peer-to-

peer”-metoden, hvor borgere med bruger- 

Baggrund, i samarbejde med en fagprofessionel,  

underviser andre borgere. Undervisningen fra en  

ligesindet skal højne livskvaliteten og lette  

adgangen til uddannelse og job. Der er en god  

tilslutning til tilbuddet.  

 

Handicap 

 

Velfærdsteknologi, innovation og sundhed 
Handicapområdet arbejder fortsat med at under-

støtte borgerne i at kunne mest muligt selv. Målet 

er øget selvstændighed og trivsel. Det sker bl.a. 

ved at anvende forskellige former for velfærds- 

teknologier, der skal komplementere borgernes 

kompetencer og fremme deres potentiale for at 

blive ”mester i eget liv”.  

 

Handicapområdet har også arbejdet med sundhed, 

bl.a. gennem projektet ”Måltider der styrker”, der 

har fokus på sansemad til borgere med synke- 

besvær og gode rammer for måltiderne. Det sunde 

valg i forhold til kost er en selvfølge og præger  

naturligt udbuddet i alle køkkener og cafeer på hele 

området. Derudover arbejder flere tilbud på at  

udvikle forskellige udendørsaktiviteter som agility 

bane, multibane og motionsstationer, så borgerne 

har gode muligheder for sunde fælles aktiviteter 

tæt på døgn- og dagtilbuddene. 

 

Høj kvalitet og faglighed 

Handicapområdet har en høj specialisering i alle 

tilbud. I forhold til de allermest specialiserede  

sager arbejder området med en tilgang, der kaldes 

for ”Værdifuld specialisering”, og som dækker 

over systematiske, målstyrede og langsigtede  

borgerindsatser. Dette sker bl.a. ved at lave en  

neuropædagogisk screening og herefter sætte  

massivt ind for at levere indsatsen så præcis som 

muligt fra start. En tilgang, som er værdifuld for 

såvel borgerens udvikling og trivsel som medarbej-

derens faglige indsats og stolthed over i større grad 

at lykkes.  

 

Handicapområdet prioriterer at udvikle medarbej-

dernes kompetencer. Kompetenceudvikling med 

bl.a. anerkendende tilgang, neuropædagogik,  

sanseintegration og resultatskabende supervision er 

centrale områder, som skal sikre en høj faglighed. 

Derfor er Handicapområdet i Vejle også en vel- 

besøgt samarbejdspartner for andre kommuner på 

det specialiserede område. 
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Arbejdsmarkedsudvalgets hovedopgaver 

 Kontanthjælp, sygedagpenge, job-afklaring, 

ressourceforløb og fleksjob 

 Førtidspension 

 Integrationsområdet 

 Beskæftigelsesindsats 

 Boligstøtte 

 Jobbutikken og Virksomhedsservice 

 

To af udvalgets delmål i visionen 

 Flere unge skal have en uddannelse 

 Langtidsledigheden skal bekæmpes 

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generelt om årets resultat 

Regnskab 2017 udviser et mindreforbrug på 24,6 

mio. kr. på Arbejdsmarkedsudvalgets område efter 

overførselssagen. Heraf vedrører de 16,1 mio. kr. 

udvalgets buffer- og innovationspulje. 

Resultatet er opnået efter, at staten har lavet en 

midtvejsregulering på beskæftigelsesområdet, hvor 

der blev inddraget 1,3 mio. kr. fra Vejle Kom-

mune. 

Det er en fortsat omlægning fra traditionel aktive-

ring til virksomhedsrettet indsats samt et faldende 

antal personer på overførselsindkomst i Vejle 

Kommune, der har generet mindreforbruget. 

2017 
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

Budget 

overførsel 

Drift-       

udgifter 
1.486,9 1.460,8 5,1 1,4 

Anlægs- 

udgifter 
0,0 0,0 0,0 0,0 

Beløb i mio. kr., netto 

 

Mål & udvikling 

Det centrale mål for Jobcenteret er at få folk i job 

eller uddannelse. 

Målinger viser, at den indsats, der giver det bedste 

resultat, er virksomhedsvendt indsats i form af 

praktik eller løntilskud. 

Derfor er indsatsen vendt fra traditionel aktivering 

mod det private erhvervsliv gennem de seneste år. 

 

 

 

Arbejdsmarkedsudvalget har herudover sat fokus 

på: 

 Flere unge skal have en uddannelse 

 Borgere i udkanten af arbejdsmarkedet 

skal tættere på eller ind på arbejdsmarke-

det blandt andet gennem en styrket tvær-

faglig indsats 

 Langtidsledigheden skal bekæmpes 

 Indsatsen for bedre match mellem arbejds-

løse og virksomheder skal styrkes. 

 

 

Succeskriteriet er, at Vejle Kommune skal ligge 

blandt de 5 bedst placerede kommuner i klyngen. 

Kommunen er næsten i mål på det samlede antal 

personer på overførselsindkomst, hvor Vejle Kom-

mune i november var nået op på en 6. plads i klyn-

gen. 

Fokus på ungeområdet 

Indsatsen mod unge sigter bl.a. på at få flere unge i 

arbejde eller uddannelse. 

Ud over den almindelige indsats har Vejle Kom-

mune to særlige afsnit på Arbejdsmarkedsområdet, 

der særligt fokuserer på unge (Unge på Vej & 

Unge & Uddannelse). 

De senere år er indsatsen suppleret med et cykel-

projekt, der strækker sig over ca. seks måneder – 

fra marts til september. Efter visiteringen i marts 

vil der blive gennemført cykeltræning to dage om 

ugen og tre dage om ugen i virksomhedspraktik. 

Cykeltræningen vil blive afsluttet med en tur fra 

Vejle til Alpe D´Huez i slutningen af juni. Turen 

varer ca. 10 dage. 

Målgruppen for cykelprojektet er unge aktivitets-

parate på uddannelseshjælpsydelse. De unge har 

sociale og psykiske udfordringer som barrierer i 

forhold til at påbegynde eller blive fastholdt i et 

uddannelsesforløb eller et job.  
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Kultur- og Idrætsudvalgets hovedopgaver 

 Kultur 

 Idræt 

 Biblioteker 

 Museer 

 Teater 

 Musikskoler 

 Folkeoplysning 

 
Et af udvalgets delmål 

 Kulturen skaber engagement og bevægelse 

 Kulturen bygger bro 

 

  

KULTUR- OG  

IDRÆTSUDVALGET  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Generelt om årets resultat 

Regnskabsresultatet for 2017 viser ved årets ud-

gang et overskud på 10,7 mio. kr. i forhold til det 

korrigerede budget på driften. Heraf anmodes om 

at få overført 10,7 mio. kr.  

 

Regnskabsresultatet for 2017 vedr. anlæg udgør 

10,2 mio. kr., hvoraf der anmodes om at få over-

ført 10,2 mio. kr. 

 

2017 
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

Budget 

overførsel 

Drift-       

udgifter 
166,9 156,2 10,7 10,7 

Anlægs- 

udgifter 
 68,3  58,1 10,2 10,2 

Beløb i mio. kr., netto 

 
2017 blev et år fyldt med små og store oplevelser 

inden for kultur- og fritidsområdet i Vejle Kom-

mune.  

Rock i Byparken toppede - det samme gjorde Vild 

med Vand, og vi havde en fantastisk uge med  

Spotlight Festival, hvor børn i hele kommunen  

viste deres kreative sider frem.  

 

 
 

Der er blevet delt medaljer ud til mange af vores 

dygtige idrætsudøvere. Bl.a. bar Daniel Wagner 

både en sølv- og guldmedalje om halsen, da han i 

sommer kom hjem fra VM i para-atletik i London. 

Caroline La Cour slog for alvor også fast, at hun 

hører til i verdenseliten, da hun vandt bronze til 

VM i taekwondo teknikdisciplinen pair med sin 

makker fra landsholdet. Vi fejrer dem med alle 

vores andre dygtige udøvere og hele fritidslivet 

ved den årlige Sportsgalla den 12. april 2018 i 

Musikteatret.  

 

 
 

Vi havde første spadestik på en ny svømmehal i 

DGI huset i marts. Det nye fleksible 50 m bassin 

kan med en splitbro deles i 2 x 25 m. Endvidere 

kan den opdeles i 3 baner på 50 m og 10 baner på 

25 m. Svømmehallen udstyres med moderne  

digital teknologi til svømmetræningen, og der 

etableres forskellige lege- og træningsaktiviteter, 

som kan sænkes ned fra loftet. 

 

Ny svømmehal i Egtved var i udbud i starten af 

2018, og byggeriet igangsættes i maj. Petersmin-

dehallen nedbrændte i februar 2017 og efter et 

længere forsikrings- og oprydningsforløb, bliver 

genopbygningsfasen igangsat i foråret 2018. Her 

har lokalområdet og forvaltningen i samarbejde 

skitseret ønskerne for den nye hal.   

 

I Give blev etableringen af en ny boldbane på  

stadionområdet ved campingpladsen færdiggjort. 

Banen åbner sommeren 2018 for de første kampe. 

2017 var også året, hvor alle svømmebadene 

skulle opgraderes på det tekniske område. Store 

projekter er gennemført og færdiggjort, således at 

både svømmehaller og friluftsbade nu alle er klar 

til gæsterne. 

   

Vi arbejder hele tiden for at skabe bedre rammer 

for både idrætten og kulturen i kommunen. 

 

Der er gennemført et lederudviklingsforløb for 

mere end 20 foreningsledere og op mod 30 

forskellige foreninger. De har deltaget i et 

udviklingsforløb, hvor de har fået stillet gratis 

konsulenthjælp til rådighed af en konsulent fra 

Idrætsorganisationerne. 
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Hovedopgaver for Udvalget for Lokalsamfund og 

Nærdemokrati 

 Udvikling, planlægning og koordinering  

af aktiviteter i forhold til lokalsamfund og 

landdistrikter 

 Støtte aktive borgere, foreninger og 

virksomheders projekter og aktiviteter 

 

To af udvalgets delmål i visionen 

 Fremme aktivt medborgerskab 

 Stærke og levende lokalsamfund i hele 

kommunen 

UDVALGET FOR LOKAL- 

SAMFUND OG NÆRDEMOKRATI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Generelt om årets resultat 

2017 har et lille driftsoverskud, hvilket skyldes, at 

diverse bevillinger fra udviklingspuljen ikke er 

færdiggjort og udbetalt, samt man afventer indtægt 

fra Madværket. Overskud på anlæg skyldes, at ak-

tiviteter under anlæg ikke blev udført, samt for-

skønnelsesindsatsen har taget længere tid. 

 

2017 
Korrigeret 

Budget 
Regnskab Afvigelse 

Budget 

overførsel 

Drifts-       

udgifter 
4,8 4,7 0,0 0,0 

Anlægs- 

udgifter 
2,0 0,8 1,1 1,1 

Beløb i mio. kr., netto 

 
Nye lokalråd 

Hornstrup lokalråd blev oprettet. Der var 28 aktive 

lokalråd i Vejle Kommune i 2017. 

Sundhedsagenter 
Sammen med Sundhedsudvalget startede udvalget 

en uddannelse for sundhedsagenter i Aagaard - 

Gravens. 

Den store idé 

Udvalget deltog i Vejle Kommunes resiliensuge 

med ”Den store idé”. Ti lokale projekter konkurre-

rede om 500.000 kr. Tre projekter blev præmieret 

og delte beløbet. ”Den røde tråd” fra Bredsten. 

”Vind i håret” fra Jelling og ”Grøn landsby” fra 

Givskud. 

Erhverv på landet 

Udvalget samarbejdede med VisitVejle om at sætte 

infoskærme op på udvalgte steder. Skærmene leder 

turister videre til andre nærliggende destinationer.  

 

 

 

 

Bredbånd på landet 

Udvalget har støttet lokale initiativer, som med- 

virker til, at 162 husstande på landet får bredbånd i 

2018.  

 

Aktivt medborgerskab 

Aktive borgere gennemførte 39 større og mindre 

projekter og arrangementer med støtte fra udvalget 

i 2018. 

 Iværksættermiljø i Børkop 

 Den genfundne bro i Øster Starup 

 Biograf i Grønbjerg Langelund 

 Overnatningshytter i Kollemorten 

 Branding. Skulturbyen.dk, Give 

og 23 andre projekter 

 

Analyse af centerbyer 

Analyseinstituttet Epinion gennemførte for Vejle 

Kommune en større analyse af de fire centerbyer, 

med 800 deltagere. Analysen pegede på, at man 

kan tegne fire forskellige profiler af byerne, som 

bl.a. kan bruges til at drøfte udvikling og mål for 

de enkelte byer. 

 

 
Give – handelsby med stort opland 

 

Vejle 

Lokalrådet i Vestbyen startede et tæt samarbejde 

med Vejle Kommune om udvikling af de grønne 

mødesteder i kvarteret samt Bindeballestien.  

 

Udviklingspuljen 

Udvalget godkendte 28 projekter, der tilsammen 

fik bevilliget 3.709.772 kr. fra udviklingspuljen. 

 

Strakspuljen 

Udvalget godkendte 12 projekter, der tilsammen 

fik bevilliget 197.338 kr. fra strakspuljen (maks. 

10.000 kr.). 

 

Årsmøde med lokalråd 

Udvalget holdt årsmøde med lokalrådene i  

Vingsted den 30. marts. Der var 73 tilmeldt fra 17 

lokalråd.  
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UDFORDRINGER & MULIGHEDER 

http://multimedia.pol.dk/archive/00635/Noget_nyt_fra_venst_635323a.jpg
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LANGSIGTEDE UDFORDRINGER 
 

De efterfølgende afsnit er ikke et fuldt dækkende 

billede, men udvalgte eksempler på langsigtede 

udfordringer og muligheder for Vejle Kommune.  

 

Fokus i budgetstrategien 

Et vigtigt fokus i Vejle Kommunes budgetstrategi 

er, at økonomien skal være modstandsdygtig over 

for de udfordringer, som vil opstå på længere sigt. 

Her skitseres kort de områder, som kan skabe 

langsigtede økonomiske udfordringer for Vejle 

Kommune. 

 

Udvikling i befolkningssammensætning 

Vejle Kommunes årlige befolkningsprognose  

viser, at frem mod 2023 vil der være et svagt  

stigende antal erhvervsaktive borgere, de 25-64 

årige, og en større stigning i antallet af ældre, de 

65+ årige. 

Graferne nedenfor viser udvikling i perioden fra 

2015 til 2023 (indeks 2017). 

 

 
 

Indtil 2021 er der en svag stigning af 16-24 årige. 

Mens de 14-15 årige stagnere indtil 2021, hvor- 

efter antallet stiger. Antallet af 6-13 årige falder 

langsomt frem til 2023. 

 

 
 

Antallet af børn i alderen 0-2 år forventes at stige 

stødt frem til 2023. Børn i alderen 3-5 år er fald-

ende indtil 2019, hvorefter der forventes en stig-

ning, så antallet overgår 2015 niveau. 

 
 

De forskellige udviklingstendenser nødvendiggør 

en stram styring af serviceudgifterne og konstant 

fokus på digitalisering, effektivisering og om- 

stilling. 

 

Integration  
Vi har det udgangspunkt, at job er vækst for alle. 

En tæt kontakt til arbejdsmarkedet er derfor en 

væsentlig faktor i integrationsindsatsen.  

Vi kombinerer derfor, i Vejle Kommune, integra-

tionen med at flygtningene og indvandrerene 

kommer ud på arbejdspladserne, lærer dansk og 

deltager i relevante kurser. Det er det, vi kalder et 

branchepakkeforløb. Det bibringer hurtigt flygt-

ninge og indvandrere motivation og kompetencer, 

som styrker deres muligheder for ordinær beskæf-

tigelse. 
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LANGSIGTEDE MULIGHEDER 
 

Den økonomiske udvikling 

Fremover indeholder den økonomiske udvikling 

ikke kun udfordringer, men også en række mulig-

heder. I dette afsnit vil der være sat fokus på om-

råder, som kan skabe langsigtede økonomiske mu-

ligheder for Vejle Kommune. 

 

Befolkningstilvækst i Vejle Kommune 

De seneste prognoser viser at Vejle Kommune fra 

2015 – 2023 vil opnå en stigning i indbyggertallet 

på 8,7 %. 

 
 

For Vejle Kommune er stigningen afgørende, da 

flere tilflyttere til kommunen bidrager med højere 

indtægter. Tilflytningen hænger sammen med, at 

kommunen fortsætter arbejdet med indsatsområ-

derne i visionen for at gøre kommunen attraktiv, 

både for borgere og virksomheder. 

 

Arbejdspladser er vejen frem  
Vejle Kommune har som mål at sænke ledigheden 

ved hjælp af flere arbejdspladser, og skabe arbejde 

for de borgere, som bosætter sig i kommunen. 

  

Erhvervspolitikken er derfor styrket på flere områ-

der. Ved bl.a. halveringen af dækningsafgiften for 

erhvervslivet i 2015 og reduktion af byggesags-

gebyrer er virksomhedernes potentiale for vækst 

forbedret. Dækningsafgiften for erhvervslivet er 

nedsat fra 8,506 ‰ i 2014 til 4,250 ‰ fra og med 

2015. 

  
Samtidig har erhvervsliv, faglige organisationer 

og uddannelsesinstitutioner forpligtet sig til at 

samarbejde med kommunen om at skabe flere  

arbejdspladser bl.a. igennem flere praktik- og løn-

tilskudspladser. 

 

Flere virksomheder 

I 2017 har Vejle Kommune fået 1160 nye virk-

somheder, hvilket er en stigning på 6,32% i  

forhold til 2016. 

Der er i 2017 kommet 1123 nye arbejdspladser i 

Vejle Kommune, hvilket er en stigning på 2,2 %. 

Det er især inden for industri, byggeri og anlæg 

samt privat handel og service. 

 

Beskæftigelse 

Der er udsigt til pæn vækst i Vejle, hvor kommu-

nen de kommende år vil opleve en stigende  

beskæftigelse, øget arbejdsstyrke og en faldende 

ledighedsprocent. Sidstnævnte lå i 2017 på 3,7%.  

Der er i 2017 kommet 10,3% flere udenlandske 

statsborgere i fuldtidsbeskæftigelse sammenlignet 

med 2016. 

 

Pendling 

Selvom der opleves stor indpendling til jobs i 

Vejle, vælger endnu flere at bosætte sig i Vejle og 

pendle til jobs i de omkringliggende kommuner. 

Det betyder at der er en positiv netto udpendling 

på 3,3%. 
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