Byrådets vision:

Vejle med Vilje

Intro
En vision er et billede af den ønskede fremtid : Inden for synsvidde, men uden for umiddelbar rækkevidde.
Med Vejle med Vilje ønsker Vejle Kommunes Byråd, at borgere, medarbejdere og samarbejdspartnere har et tydeligt
billede af den fremtid, Byrådet ønsker for vores kommune. Noget fælles at navigere efter, der kan give sammenhæng og
retning. Både i dagligdagen og når de langsigtede prioriteringer skal besluttes.
Vi er i Vejle Byråd overbevist om, at en kommune med en klar og fælles vision er en god kommune at være borger i. Der
er et stærkere fællesskab, flere muligheder og bedre resultater.
En klar vision er også afgørende udadtil. Vores kommune eksisterer i kraft af, at borgerne aktivt vælger os. Konkurrencen
er stor. Og først når vi selv kender vores rejsemål, kan vi for alvor invitere andre med på turen.
Vejle Kommunes hidtidige vision Viden, Vækst og Velfærd blev vedtaget i 2006. Udviklingen har ikke stået stille, og
det er nyttigt at fylde nyt indhold på den vision, vi skal arbejde med og kæmpe for at realisere. I den kommende periode
vil vi i Byrådet fokusere på de konkrete indsatser og aktiviteter, og vi vil for alvor rette blikket udad – både nationalt og
internationalt.
Vejle med Vilje sætter et højt ambitionsniveau på rejsen. Visionen rummer Fortællingen om Vejle og de konkrete mål,
vi styrer efter. Og den suppleres af øvrige politikker, strategier og planer.

Fortællingen om Vejle

Hvis du vil Vejle, får du et af Danmarks dejligste steder at bo og et arbejds- og
fritidsliv fuldt af muligheder. Du er midt i et af de smukkeste oplevelsesuniverser
i hele landet og med fremragende muligheder for mobilitet til lands, til vands og
i luften.
Så ja, vi har en vis stolthed og også noget historie at have den i – men vi er sultne
efter mere, og vi har en vilje til at realisere vores drømme.
Vejle er på vej og har i virkeligheden altid været det. Vores veje går via bæredygtig vækst, hverdagsinnovation og samskabelse.

Den bæredygtige vækst handler om, at Vejle har været en del af Danmarks produktive og innovative hjerte i flere
hundrede år. Vejle er i dag Danmarks førende iværksætterby, der arbejder innovativt på alle områder inden for erhverv
og vidensudvikling.
Engang handlede det alene om industriproduktion. I dag omfatter innovationen også erhverv, velfærd og de folkelige
fællesskaber, som vi hele tiden udvikler sammen. Væksten skal nemlig være bæredygtig. Den handler om både økonomi
og livskvalitet. Det vil sige viden, velfærd og modstandsdygtighed over for de sociale og miljømæssige forandringer, som
det moderne liv kan byde på.
Hverdagsinnovation handler om at „gribe vinden“, om stolthed og nysgerrighed. I Vejle forsøger vi konstant at gøre
tingene på nye og bedre måder.
Vi udvikler nye veje til velfærd, inddrager borgerne og søger nye partnerskaber – på alle niveauer og på tværs af alle
sektorer. Vi elsker både erhvervsudviklingen og palisadenisserne – og er ret overbeviste om, at hverdagsinnovationen er
en af vores vigtigste ressourcer i fremtiden. I Vejle går vi gerne forrest, allerforrest.
Samskabelse handler om, at vi gerne vil gøre tingene sammen – det offentlige, det private, uddannelse og forskning.
Vi samarbejder med alle, der vil – i Trekantområdet, nationalt og internationalt.
Det handler om at involvere borgere, foreninger og det øvrige civilsamfund, og sammen udvikler vi vores velfærd.
Det handler om at etablere partnerskaber mellem vores virksomheder og læringsmiljøer, hvor samarbejdet skaber ideer,
erkendelser og muligheder.

Mål og delmål
Vejle Kommunes vision har følgende konkrete mål og delmål:
Vejle har viljen til at skabe den ...
Mest attraktive kommune at bo og leve i
• Vejle har en nettotilflytning på 1.000 borgere hvert år.
• Vejle opleves som en attraktiv kommune for alle dem, der vil noget med livet.
• Vejle inviterer til mindst 10 store events om året, hvor vi binder attraktioner, natur, miljø
og kultur sammen i gode oplevelser af stor værdi for borgere og turister.
Vejle har viljen til at blive den ...
Førende erhvervs- og vækstkommune
• I Vejle Kommune skabes årligt 500 nye private arbejdspladser.
• Vejle er i top 10 på DI´s oversigt over erhvervsvenlige kommuner.
• Vejle opleves som en af de mest nytænkende kommuner, når det handler om at skabe
vækst.
Vejle har viljen til at skabe ...
De bedste læringsmiljøer til børn, unge og voksne
• Vejle Kommune vil have landets bedste folkeskoler målt på faglige resultater og elevernes trivsel.
• Vejle er den foretrukne studieby for mellemlange uddannelser og tilbyder universitetsuddannelser gennem Smart University. Vi får 400 flere studerende om året.
• Vejle er Danmarksmester i partnerskaber på tværs af uddannelser, forskning, kommune
og erhvervsliv – lokalt, nationalt og internationalt. Vi skaber et unikt uddannelsesmiljø
omkring Boulevarden.
Vejle har viljen til at opnå en ...
National førerposition inden for velfærdsudvikling
• Vejle udvikler nye veje til velfærd gennem tværfaglige innovationsmål.
• Vejle udvikler velfærdsbegrebet gennem partnerskaber og aktiv samskabelse.
• Vejle tiltrækker hvert år millionbeløb til forsøgs- og udviklingsprojekter, der kan styrke
velfærden – bl.a. gennem vores deltagelse i 100 Resilient Cities netværket.
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Indsatser
Vejen til at nå visionens mål går gennem en lang række konkrete indsatser.
Der er allerede igangsat en lang række projekter, som understøtter visionen. (Eksempler ses på illustrationen).
I løbet af de kommende år sættes yderligere tværgående indsatser i gang for at nå mål og delmål i visionen.

