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Budgettet for 2019-22 er vedtaget af Byrådet 3. oktober 2018. Budgettet bygger på budgetforliget indgået af: 
Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Liberal Alliance. Forliget fremgår 
af afsnit 1.2. 
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Investering i fremtiden  en ny vej til vækst og velfærd 
 
Det glæder mig, at jeg med dette budget 2019 kan præsentere et budget, som understøtter Byrådets vision 

 en 
mulighed forligspartierne har benyttet, og budget 2019-22 er således et investeringsbudget, hvor rammer og 
aftaler er overholdt.  
 
Vi vil med budget 2019-22 fortsætte den gode økonomistyring og sikre overholdelse af de rammer, som KL 
og Regeringen har aftalt. Samtidig vil vi investere i fremtiden, så vi fortsat er en attraktiv kommune at leve 
og bo i, har de bedste læringsmiljøer, er førende erhvervs- og vækstkommune og understøtter nye veje til 
velfærd. Vores investeringer i fremtiden skal understøttes af vores tanker omkring resiliens, vores evne til at 
tænke løsninger på tværs  og vores vilje til forsat at omprioritere og tilpasse. 
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Fokusområderne for budget 2019-22 udspringer af de særlige indsatsområder i visionen, og er således fort-
sat styrende for udviklingen af Vejle Kommune. Budgettet indeholder en klar prioritering af mulighederne 
for at skabe de bedste læringsmiljøer. 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. 
 
Vejle Byråds fokusområde om at være førende erhvervs- og vækstkommune understøttes af fjernelsen af 
dækningsafgiften og investeringer til forbedret infrastruktur. Vi ønsker at fastholde en lokal forankring af 
den erhvervspolitiske indsats og arbejdet med resiliens. 
 
Via investeringer i kultur, lokalsamfund og natur ønsker forligspartierne en fortsat udvikling af kommunen, 
så Byrådets fokusområde om at være den mest attraktive kommune at bo og leve i understøttes.  
 
Gennem investeringer i sundhed, ældre og de svageste borgere ønsker forligspartierne at fokusområdet om 
national førerposition inden for velfærdsudvikling understøttes.  
 
Forligspartierne har med budgetaftalen ønsket at fortsætte den gode økonomistyring samtidig med, at vi in-
vesterer i servicen til borgerne og virksomhederne i kommunen.  
 
Jens Ejner Christensen 
Borgmester 


