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Budgettet for 2017-20 er vedtaget af Byrådet den 
5. oktober 2016. Budgettet bygger på budgetforlig 
indgået af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk 
Folkeparti, Det Konservative Folkeparti, Det 
Radikale Venstre, Liberal Alliance, Socialistisk 
Folkeparti, Enhedslisten de rød-grønne, Nye 
Borgerlige og Christa Laursen. Forliget fremgår af 
afsnit 1.2. 
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Vejle  
 

Det er en stor glæde for mig, at jeg kan præsentere dette budget 2017, som alle byrådsmedlemmer i Vejle 
Byråd står bag.  
 

Hovedsigtet for forligsparterne har også i dette års budgetforlig været at skabe balance mellem det højest 
mulige serviceniveau for borgerne, et hensigtsmæssigt anlægsniveau, udvikling af særligt prioriterede 
områder samt en fastholdelse af den økonomiske ansvarlige kurs. Ved at udvise rettidig handlekraft er der 
taget initiativ til at tilpasse den økonomiske kurs til regeringens økonomiske styring af kommunerne. 
 

resiliens. Gennem vores deltagelse i Resilient Cities vil der fortsat kunne hentes inspiration til nytænkning, 
digitalisering, innovation og afbureaukratisering. Dette er indsatser og prioriteringer, der samlet set skal 
resultere i en langsigtet og bæredygtig vækst i Vejle Kommune.  
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Fokusområderne i visionen skal fortsat være styrende for udviklingen af Vejle Kommune.  
 
I budgettet er de bedste læringsmiljøer prioriteret højt sammen med et generelt fagligt løft af folkeskolen. 
Der er ligeledes afsat penge til løsning af pladsproblemer og udbygning på skoler. Endvidere afsættes der et 
årligt beløb til at løfte den digitale infrastruktur, som betyder, at skolernes IT-netværk kan opgraderes og ud-
bygges. Dette skal sikre, at skolerne kan drage fordel af og udnytte de mange muligheder, der ligger i den 
digitale læring og udvikling.  
 

I forhold til, at Vejle vil være den førende erhvervs- og vækstkommune, sænkes taksterne på byggesags-
gebyrer. Dette skal sikre, at det fortsat er attraktivt at bygge i Vejle Kommune. Samtidig ønsker Vejle 
Kommune at styrke detailhandelen, og der er afsat midler til dette i 2017-2019. Herudover er bl.a. afsat beløb 
til en analyse af, hvorledes Vejle i fremtiden skal kunne håndtere væksten, når dette medfører mere trafik i 
Vejle midtby. Det skal analyseres, hvorledes mobiliteten til, fra og i byen forbedres.  
 

Også på indsatsområdet den meste attraktive kommune at bo og leve i er der afsat midler. Der er bl.a. 
afsat beløb til at bygge en afløsning for svømmehallen i Vingsted. Ligeledes skal det undersøges, om der kan 
findes en mere bynær placering til biblioteket i sammenhæng med et kulturhus.   
 

Byrådet har også ønsket at styrke indsatsområdet en national førerposition inden for velfærdsudvikling. 
Området er tilført midler til at imødekomme en stigning i efterspørgsel efter voksen- og handicapydelser, 
ligesom der er afsat puljemidler til velfærdsteknologiske løsninger.  
 
Arne Sigtenbjerggaard 
Borgmester 
 


