
Prioritering af indsatser i 2020 til afbødning af konsekvenser af corona 
 
Vejle Kommune har hidtil i 2020 modtaget knap 27 mio. kr. fra staten til at imødegå de økonomiske 
konsekvenser af coronakrisen.  
 
Der er fortsat betydelig usikkerhed om såvel kommunens samlede ressourceforbrug i forbindelse med 
krisen, samt om graden af statslig kompensation.  
 
Der er enighed om, at Vejle kommune skal gøre en ekstra indsats for at holde hånden under aktiviteter og 
initiativer, som kan afbøde de negative konsekvenser af corona. Ligesom der skal ske et ekstra værn mod 
økonomiske konsekvenser for kommunen af corona. 
 
Forligspartierne er enige om at prioritere 10 mio. kr. af den centrale reservepulje (båndlagte midler) til 
nedenstående indsatser i 2020. Dette skal bl.a. holde aktiviteter i gang for at afbøde konsekvenser af 
corona.  
 
Pulje til økonomiske konsekvenser af corona 
Forligspartierne er enige om at afsætte 6 mio. kr. som yderligere buffer til Corona, således kommunens 
driftsområder skånes for besparelser. Midlerne kan anvendes i såvel 2020 som 2021 til dækning 
af coronarelateret forbrug bredt i kommunen herunder foreninger.  
 
Bindeballe Købmandsgaard 
Forligspartierne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. til Bindeballe købmandsgård.  
 
Gårslev hallen 
Forligspartierne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. til Gårslev hallen for at understøtte arbejdet med 
tilbygningen.  
 
Børkop Vandmølle 
Forligspartierne er enige om at afsætte 1 mio. kr. til renovering af Børkop vandmølle 
 
Engelsholm Højskole 
Forligspartierne er enige om at afsætte 1 mio. kr. til at understøtte arbejdet på Engelsholm, hvor man 
ønsker at bygge en servicebygning i tilknytning til højskolen.  
 
Barpark 
Forligspartierne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. til renovering af barpark 
 
Bindeballestien  
Forligspartierne er enige om at afsætte 0,5 mio. kr. til bænke og andet udstyr langs Bindeballestien 
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