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Budgettet for 2021-24 er vedtaget af Byrådet 30. september 2020. Budgettet bygger på budgetforliget ind-
gået af: Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Radikale 
Venstre, Liberal Alliance og Kim Hesel i Vejle Byråd. Forliget fremgår af afsnit 1.2. 
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Bæredygtig vækst 
Byrådet i Vejle Kommune har vedtaget visionen Vejle med vilje, fordi vi vil noget sammen. Det viser 
Byrådet ved at stå sammen om dette års budgetforlig, der tager afsæt i visionen. Vejle Kommune har den 
skønneste natur, en livlig bymidte og dejlige centerbyer med plads til udfoldelse. Samtidig vækster kom-
munen og har en robust økonomi. Det, er det samlede Byråd stolte af og det, vil vi sammen værne om. 
 
Klima er på Byrådets dagsorden og med nedsættelse af klimaudvalget sættes retningen for det fremtidige 
klimaarbejde i kommune. Derfor er jeg særlig glad for den klare klimaprioritering, som budgetforliget 
afspejler. 
 
Udgangspunktet for budgetlægningen 2021 har været anderledes, idet Vejle Kommune, ligesom resten af 
landet og verden, har udfordringer i forbindelse med corona. Også her har Byrådet vist viljen til at stå sam-
men og understøtte erhvervslivet med fremrykkede betalinger og igangsættelsen af anlægsaktiviteter. 
 
Det glæder mig, at Vejle Kommune med et robust økonomisk udgangspunkt kan præsentere et budget, der 
igen løfter velfærden i Vejle. Vi vil med budget 2021-24 fortsætte den gode økonomistyring samtidig med, at 
vi investerer i fremtiden. I år er der særlig fokus på at prioritere familier og udsatte borgere, som oplever at 
have det vanskeligt i livet. Forligspartierne har derfor valgt at prioritere midler, så området har økonomi til 
det stigende antal af sager og til at investere i nye og bedre indsatser. 

Vejle Kommune er en vækstkommune og nu landets 5. største. En kommune i vækst kræver investeringer til 
gavn for borgere og virksomheder. Dette afspejler sig bl.a. i, at budgettet indeholder store anlægsinvesterin-
ger, der dækker bredt. Eksempelvis er der afsat midler til infrastruktur, velfærdsteknologi, udbygning af 
skole og daginstitutioner, sikring af skoleveje, nye haller, kulturhus, P-hus og grøn pulje. Investeringer, der 
alle skal være med til at gøre Vejle Kommune til et attraktivt sted at bo og leve. 
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