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Budgettet for 2023-26 er vedtaget af Byrådet 5. oktober 2022. Budgettet bygger på budgetforliget 
indgået af: Venstre, Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Konservative, Radikale Venstre, Nye 
borgerlige og løsgænger Svend Erik Nielsen i Vejle Byråd. Forliget fremgår af afsnit 1.2. 
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Vejle  
 

Kommune forsat skal være en ambitiøs kommune med en position blandt de mest attraktive kommuner i 
Danmark. En kommune, hvor borgere, virksomheder og uddannelsesinstitutioner gerne vil slå sig ned, samt 
en attraktiv arbejdsplads for medarbejdere. 
 
Vejle vokser og har nu rundet 120.000 borgere. Sidste år blev vi 2.046 flere borgere. Den høje tilflytning 
styrker Vejles position som den 5. største kommune og sætter Vejle Kommune i en gunstig position med et 
stigende indtægtsgrundlag, men fordrer også et øget udgiftsbehov. 
 
Med årets budgetforlig har hovedsigtet for Byrådet i Vejle været at balancere mellem det højest mulige 
serviceniveau for borgerne og et hensigtsmæssigt anlægsniveau, som man kan nå at realisere. Samtidig 
ønsker Byrådet at understøtte særligt prioriterede områder, og at fastholde den ansvarlige økonomiske 
kurs, som Vejle Kommune har haft stor succes med de sidste mange år. 
 
Med forliget er der enighed om, at fokusområderne, der udspringer af de særlige indsatsområder i 

 I 
rammen heraf er der i budgettet for 2023 foretaget politiske prioriteringer vedr. velfærd for de mindste, 
gode rammer for læring og uddannelse, indsatser for sårbare grupper, seniorliv, kultur og idræt, fokus på 
klima og energioptimering, vedligeholdelse af kommunale bygninger, investering i råderum for fremtiden 
m.m. 
 
Vejle Kommune har en solid økonomi med en høj og sund vækst og en god kvalitet i vores borgernære 
indsatser. Oven i det har vi den laveste indkomstskat i Jylland. Kort sagt har vi en kommune, der klarer 
sig rigtig godt. Det kan vi være stolte af - og det skal vi værne om. 
 
Jens Ejner Christensen 
Borgmester 
 
 


