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SÅDAN BLEV ERHVERVSPOLITIKKEN TIL

I 2019 inviterede Byrådet og Kontaktudvalget for Erhverv og Uddannelse Vejles erhvervsliv til dialog 
om en ny erhvervspolitik.
Rigtig mange erhvervsfolk har delt deres input: VIP-arrangement på Welcon. Tre store konferencer om 
fremtidens job, fremtidens oplevelser og resiliens. Innovationsfestival. Partnerskabsmøder i Børkop, 
Egved, Give og Jelling. Møder med brancher inden for transport, fødevarer, bygge- og anlæg. Dialog-
møde med iværksættere. Netværksmøder med alle erhvervsnetværk. Interviews og fokusgrupper med 
300 virksomheder.
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Forord

Erhvervspolitik handler om, hvad vi skal leve af i fremtiden. Virksomhedernes 
konkurrenceevne globalt begynder med de lokale vilkår, vi tilbyder vores 
erhvervsliv. Vækst og attraktivitet kommer ikke af sig selv. Som kommune er 
vi med til at skabe rammerne for, at vores erhvervsliv kan trives og udvikles 
til gavn for vækst og arbejdspladser i kommunen.

Vi skal være ambitiøse og finde de store armbevægelser frem. Det forventer 
vores virksomheder.  Men vi kan som kommune ikke gøre det alene. Gennem 
partnerskaber med uddannelser og erhvervsliv kan vi skabe nye muligheder 
for udvikling – til gavn for alle. Og vi har brug for alle på fremtidens arbejds-
marked. 

Denne erhvervspolitik er blevet til i et tæt samarbejde med erhvervsliv og 
uddannelser. På konferencer og møder i hele kommunen har mange bidraget 
med gode ideer til at gøre Vejle til en førende erhvervs- og vækstkommune.

Vi er meget taknemmelige for de mange gode input, som indgår i vores nye 
erhvervspolitik. Nu skal vi til at føre den ud i livet – i tæt samarbejde med 
erhvervslivet og vores uddannelser. 

Lad os få Vejle i den erhvervspolitiske førertrøje !

Jens Ejner Christensen           
Borgmester            
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VORES FORTÆLLING

Vejle er stedet, hvor vejene krydses. Både i fysisk forstand og mellem mennesker, uddannelser  
og virksomheder. Mulighederne for at skabe det gode liv mødes med masser af attraktive 
karrieremuligheder.

Vejle Kommunes erhvervsliv har mange styrker og er hurtige til at omstille sig og gribe nye 
muligheder. Det gode købmandsskab er Vejles DNA, og kreativiteten og handlekraften 
blomstrer. 

Vi finder på utraditionelle forretningsområder og skaber nye former for fælleskaber og klynger, 
hvor vores stærke netværk skaber udvikling og vækst. Og vi er ikke bange for at gå forrest !

Vores smukke beliggenhed midt i Danmark og i Trekantområdet og vores evne til at tiltrække 
flere borgere og studerende sikrer virksomhederne den optimale arbejdskraft – nu og i 
fremtiden. Vores univers af oplevelser og muligheder inviterer verden indenfor.

Vi tror på, at fremtiden er resilient. Det betyder at vi stiller krav til os selv om at tænke og 
handle grønt, helhedsorienteret og langsigtet. Vi er en aktiv del af internationale netværk, 
hvor vi udveksler erfaringer og skaber nye løsninger på fremtidens udfordringer.

Vi har et udsyn, der rækker ud over både de regionale og nationale grænser, og vi måler os 
gerne med hele verden uden at ryste på hånden. 

#vejle2025 
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VORES VISION
Førende erhvervs- og vækstkommune

Vejle har viljen til at blive den førende erhvervs- og vækstkommune med national og international 
synlighed. 

Vi dyrker talent og nytænkning. Vi passer godt på de virksomheder, vi har – og tiltrækker nye 
virksomheder. Vi er i tæt dialog med vores virksomheder og møder dem der, hvor de er på vej 
hen! Der er brug for alle.

Vi griber internationale tendenser og bruger dem til at skabe nye muligheder lokalt. Vi satser 
målrettet på digitalisering, resiliens og bæredygtighed. 
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5 AMBITIONER 
FOR ERHVERVSPOLITIKKEN

Vi dyrker talent og innovation
Vi vil tiltrække talenter ved at have et dynamisk og fremsynet erhvervsliv, attraktive bosætnings-
muligheder og spændende kulturtilbud.

Vi udvikler os sammen
Vi vil som et livelab finde løsninger gennem dialog og samarbejde – både lokalt, regionalt og inter-
nationalt – for at sikre vækst i hele kommunen. 

Vi har brug for alle
Vi vil have et arbejdsmarked, hvor der er plads til alle. Det sociale ansvar og resiliente fællesskaber 
skal fremmes. 

Vi griber internationale tendenser
Vi vil lære af omverdenen og bruge ny viden til at løse vore udfordringer. Vi vil satse målrettet på 
digitalisering, resiliens og bæredygtighed.

Vi skaber attraktive vilkår for erhvervslivet
Vi vil have attraktive rammevilkår for virksomhederne og prioriterer moderne infrastruktur, god 
service, hurtig sagsbehandling og adgang til dygtige medarbejdere.

#1
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Resiliens og bæredygtighed 
Resiliens og bæredygtighed er vigtig for verdens fremtid og for erhvervslivets konkurrenceevne. 
Vi vil tænke og handle grønt, helhedsorienteret og langsigtet. FN’s 17 verdensmål skal være drivkraft 
til at skabe udvikling i vores erhvervsliv.

Digitalisering
Digitalisering er et afgørende konkurrenceparamenter for fremtidens erhvervsliv. Nye teknologier, 
automatisering og kunstig intelligens skaber behov for at udvikle nye forretningsmodeller. Vi vil 
omfavne mulighederne ved digitalisering.

Kvalificeret arbejdskraft
Mulighederne for at få dygtige medarbejdere er en afgørende forudsætning for vækst. Det skal 
være attraktivt og enkelt for dygtige medarbejdere at vælge Vejle som arbejdssted – både for de 
højtuddannede, de internationale og de efterspurgte håndværkere

Turisme og oplevelser
Turismen vokser i Vejle. Særligt inden for erhvervsturisme, cykelferie og børnefamilier har Vejle 
markante styrkepositioner. Fortsat udvikling af turismen skal bidrage til at markedsføre Vejle 
Kommune som en smuk og attraktiv lokation til bosætning og erhvervsudvikling.

Særlige erhvervsstyrker i fokus
Vejle er del af Danmarks Produktionscentrum med mange globalt orienterede virksomheder. Vi vil 
gøre en særlig indsats for at styrke vilkårene for fødevare-, green tech- og produktionserhvervene, 
hvor Vejle har særlige styrkepositioner. 

10 OMRÅDER VI VIL ARBEJDE MED
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Iværksætteri og entreprenørskab
Vejle er kendt som et attraktivt sted at være iværksætter. Vi vil udvikle de mange tilbud til nye 
start-ups og fremme samspillet mellem nye og eksisterende virksomheder. Vi vil også fremme 
unges nysgerrighed og interesse for at skabe nyt.

Det rummelige arbejdsmarked
Vi sætter socialt ansvar på dagsordenen og bidrager til virksomhedernes arbejde med social 
resiliens. Det skal være enkelt for virksomhederne at tage et socialt ansvar og sætte gang i 
social-økonomiske aktiviteter.

Bosætning, kultur og levende handelsbyer
Et levende kulturliv, interessant detailhandel, smuk natur og attraktive bymiljøer er en forud-
sætning for at tiltrække folk, der vil arbejde og bo overalt i Vejle. Vi skal stile efter det unikke for 
at udvikle dynamiske lokalmiljøer og attraktive byer med masser af oplevelser.

Uddannelse og ungeliv
Vejle skal være et attraktivt sted at være ung og tage en uddannelse. Vi vil fremme et godt samspil 
mellem erhvervsliv, uddannelser og forskning, og bruge samarbejdet som en drivkraft for vækst og 
udvikling i hele kommunen.

 
Lokale rammebetingelser 
God service og ordentlig sagsbehandling er vigtig for virksomhederne, når de møder kommunen. 
Der skal være rig mulighed for at komme i dialog og indgå i netværk med Vejle Kommune. Vi 
arbejder på nye løsninger, som sikrer fremtidens mobilitet.

#vejle2025
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DET VIL VI MÅLES PÅ

For at følge realiseringen af erhvervspolitikken, sætter vi fire 
konkrete målbare mål for de kommende år  : 

– 2.500 flere arbejdspladser 
– 1.500 flere studerende
– 400 nye virksomheder om året
– 5.000 flere indbyggere i 2025



111110

#vejle2025
Samtidig vil vi også holdes op på og følge udviklingen på følgende 
områder :

•  Bæredygtig vækst : Væksten i Vejle Kommune skal være bæredygtig. Vi vil opnå en 
international pris for vores bæredygtighedsindsats.

•  Social ansvarlighed : Væksten i Vejle Kommune skal bygge på social ansvarlighed.  
Vi vil være kendt for at fremme virksomhedernes social ansvar.

•  God kommunal service : Vi vil give virksomhederne i Vejle Kommune en god service- 
oplevelse i forbindelse med sagsbehandling og sparring.

•  Det gode ungeliv : Vejle skal være et godt sted at være ung. Flest mulige unge skal i job 
eller uddannelse.
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