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Kultur- og Idrætsudvalget

1. Udvalgets hovedopgaver

Idræt og events
Vejle Bibliotekerne
Vejle Stadsarkiv
Borgerservice
Vejle Musik- og Kulturskole
Folkeoplysningsområdet
Vejle Musikteater

VejleMuseerne

Der er to statsanerkendte museer i Vejle Kom-
mune: Give-Egnens Museum og Vejle-Museerne. 

Kongernes Jelling drives af Nationalmuseet.

Bygningen og DGI Huset Vejle drives af eksterne 
erhvervsdrivende fonde.

2. Andel af driftsbudget 

3. Politiske mål og kommende 
udfordringer

Politik på området 
Det bedste sted at leve - kultur, idræt og fritid i 
Vejle Kommune blev vedtaget på Byrådet den 19. 
juni 2019. De stående fagudvalg, MED-systemet 
og relevante råd med tilknytning til kultur- og 
fritidsområdet samt kommunens borgere har 
været inddraget i processen. Det bedste sted at 
leve er den overordnede politik for hele området. 
Det er de decentrale kulturinstitutioners og for-
valtningens opgave i alle forhold at tage afsæt i 
kultur-, idræts- og fritidspolitikken.

Temaer

En del af løsningen
Kulturinstitutionerne, idræts- og fritidsområdet 
leverer gennem nuværende og nye samarbejder 
synlige og relevante bidrag til fælles opgaver og 
udfordringer.  

Dem der får det til at ske
Foreninger, frivillige og andre lokale aktører skal 
have gode rammer og udviklingsmuligheder.  

Drift - serviceudgifter Budget 2023
(1.000 kr.)

Idrætsområdet 43.073

Biblioteksområdet 44.761
Vejle Stadsarkiv 1.554

VejleMuseerne 10.392

Musikskoleområdet 9.391

Folkeoplysningsområdet 17.812

Vejle Musikteater 8.260
Projekter og Events 9.335

Staben 2.526

Udenfor pengeposer 27.604

Nettobudget i alt 174.708

Det bedste sted at leve kultur, idræt og 
fritid i Vejle Kommune
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Bevægelse og udfoldelse for alle
Alle oplever at have adgang til at bevæge sig og 
udfolde sig kreativt i fritiden, og der er plads til 
det tilbagevendende, det midlertidige og det 
spontane.

Det der samler os
Der er velkendte tilbagevendende arrangemen-
ter, begivenheder der rager op i landskabet og 
nye oplevelser.  

Helt fremme i skoene
I Vejle Kommune vil vi være på forkant med 
udviklingen indenfor kultur, idræt, fritid og 
beslægtede områder.

De decentrale kulturinstitutioner

VejleMuseerne
VejleMuseerne skal være borgernes hus, et re-
gionalt fyrtårn, der samler mennesker omkring
kunst, historie og arkæologi. Et sted, hvor folk 
føler sig velkomne og ønsker at komme tilbage 
til. Et sted, hvor børn og familier har lyst at 
bruge tid. VejleMuseerne giver folk noget at 
snakke om og oplevelser, der sætter aftryk.

VejleMuseerne indeholder kilder af viden, ny 
forskningsbaseret indsigt, æstetiske Oplevelser 
og fællesskaber. Alt det vil vi gerne have at 
flere får del i, og derfor ønsker VejleMuseerne at 
få flere gæster og nå bredere ud blandt borger-
ne. I perioden frem til og med 2025 er målet der-
for at gøre VejleMuseerne mere vedkommende, 
skabe en tydeligere profil og et stærkt regionalt 
kulturbrand, der står for kvalitet og gode 
oplevelser.

Projekter fra 2023 og fremad
De faste udstillinger på Kulturmuseet fornyes og 
gøres familievenlige.

Kunstmuseet er i gang med en revitalisering, 
hvor bl.a. de faste udstillinger fornyes. På 
Kunstmuseet etableres der et lærings- og op-
levelsesrum for børn og voksne.

Der arbejdes på at etablere et oplevelsescenter 
ved Egtvedpigens grav. Der produceres en ny 
udstillinger ved Ravningbroen. Jernaldermiljøet 
i Vingsted udvikles til at blive et jernalder-
videnscenter for skoler, uddannelsesinstitutio-
ner, lægfolk og andre der har en interesse i
jernalderen.

Vejle Musik- og Kulturskole
Vejle Musik- og Kulturskole spiller aktivt ind i 
trivselsdagsordnen for børn og unge. Det gør vi 
blandt andet ved at sætte fokus på holdunder-
visning frem for traditionel soloundervisning. 
Ved at forfattereleverne deltager i et tværgå-
ende samarbejde med Børn & Unge og Sundhed, 
hvor de bidrager med at løfte og inspirere andre 
unge gennem de kompetencer, de har tilegnet sig 
gennem undervisningen i VMK. Og ved at udbyg-
ge samarbejdet med folkeskolerne så eleverne 
også decentralt - både i skoletid og fritid 
præsenteres for kulturelle tilbud.

Vejle Bibliotekerne
Vejle Bibliotekernes overordnede fokus er at 

-
nem målrettede initiativer, der blandt andet in-
deholder: Det skabende børne- og ungeliv, Vores 
digitale bibliotek, Partnerskaber, Det synlige og 
tydelige bibliotek, og Fremtidens bæredygtige 
bibliotek.

Biblioteket langt uden for murene
Vejle Bibliotekerne har som mål at byde ind i de 
arrangementer og events, der foregår i byrum-
met. Biblioteket er til stede ved Jelling Festiva-
len, Vejle Fjordfestival, Trekantområdets Fest-
uge, en lang række ferieaktiviteter, Spotlight, 
Kulturnat, folkemøde og meget andet. 

Børn og Unge
Der satses målrettet på at bidrage til, at børn og 
unge får de bedste forudsætninger for at være 
kritisk tænkende, digitalt dannede, nysgerrige og 
kreative. Det sker bl.a. igennem et samarbejde 
med skolerne, daginstitutioner og i det hele taget 
med læringsområdet. 

Sammen med kommunens andre politikker 
er Det bedste sted at leve kultur, idræt 
og fritid i Vejle Kommune, med til at folde 
Vejle Kommunes vision, Vejle med Vilje, ud. 
Målet er, at Vejle vil være den mest attrak-
tive kommune at bo og leve i.
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Det altid levende biblioteksrum
På bibliotekerne har borgerne mulighed for at af-
prøve morgendagens teknologi, lære den at ken-
de, udforske den og måske endda udvikle den. 
Det sker bl.a. i vores mobile digizone. 
Bibliotekerne tilbyder også, at borgerne kan 
bruge vores rum som kreativ legeplads, hvor 
kunst, læring og leg til stadighed kan forenes.

Robuste fællesskaber og oplyste borgere
Vejle Bibliotekerne stiller materialer, lokaler, 
netværk og en verden af oplevelser til rådighed.
Bibliotekerne er ikke kun for læseheste, men for 
alle der vil være med. Vi bidrager nemlig med 
kulturelle oplevelser, læringstilbud, videns ud-
veksling, demokrati og fællesskaber. 

Vejle Musikteater
Vejle Musikteater er trekantområdets største 
kulturinstitution målt på antallet af arrangemen-
ter, gæster og faciliteter. Musikteatret præsen-
terer en mangfoldighed af små og store sats-
ninger inden for koncerter, musicals, teater, 
dans, comedy og talks, som gør Vejle til et at-
traktivt sted at bo og leve. Musikteatret står 
bl.a. også bag Rock i Byparken, Verdensballetten 
på Jelling Højene og koncerter i Spektrum.

Vejle Stadsarkiv
Med afsæt i vores righoldige samlinger af arki-
valier, billeder, film, lyd m.m. bidrager vi til, at 
alle skal have lige adgang til historien og kul-
turarven. Vi har fokus på at nå nye målgrupper 
og på at anvende nye både analoge og digitale 
formidlingsformer, fra pop-up-udstillinger i 
Bryggen til podcasts om historiske emner fra 
Vejle. Vores udgangspunkt er Vedelsgade 17, 
men vi formidler også gerne i byrummet, og er til 
stede ved events, festivaller osv. 

Frivillige medarbejdere er en gevinst
Et særkende ved Vejle Stadsarkiv er de ca. 30 
frivillige medarbejdere, der arbejder med for-
skellige arkivdiscipliner som digitalisering, 
transskribering, ompakning og registrering af 
arkivalier. De frivillige medarbejdere er nogle af 
vores bedste ambassadører, og de er med til at 
udvide vores netværk, markedsføre os og til-
trække nye brugere. Vi giver til gengæld ram-
merne for, at borgere kan møde medborgere i et 
meningsfuldt fællesskab. Heri ligger et bidrag 
fra os til en forebyggende indsats mod mangel på 
socialt fællesskab. 

Borgerservice
Borgerservice er på flere områder borgernes 
primære kontaktpunkt i Vejle Kommune. Langt 
de fleste borgere skal på et tidspunkt have et 
pas, mange skal have et kørekort eller et MitID, 
og andre skal have hjælp til digitale selvbetje-
ningsløsninger eller andet. I første halvår af 
2022 har der været langt flere fysiske henvend-
elser end på et typisk normalår, og det lægger 
pres på ressourcerne til den bagvedliggende 
sagsbehandling. 

2022 har været kendetegnet af flere ekstraor-
dinært ressourcekrævende opgaver, som er kom-
met oveni den sædvanlige drift, og for hvilke ud-
viklingen ikke kan forudses. Det drejer sig fx om 
overgangen fra NemID til MitID, hvor borgernes 
behov for hjælp efter selve migreringen ikke 
kendes endnu. En anden opgave med ukendt 
sluttidspunkt er modtagelsen af fordrevne fra 
Ukraine, hvortil vi pt. anvender ressourcer 
svarende til 2-2,5 medarbejdere på fuld tid. 
Endelig har en lovændring fra årsskiftet på pas-
området givet ekstra travlhed, idet pas ikke 
længere må sendes ud til borgerne, men skal af-
hentes i Borgerservice. 

Mobil Borgerservice blev idriftsat i 2019 som et 
tilbud til borgerne i de fire centerbyområder, med 
ugentlig tilstedeværelse, tre timer hvert sted. 
Mobil Borgerservice blev pga. ekstraordinær 
travlhed i Borgerservice i Vejle indstillet i marts 
2022. Kørslen blev genoptaget i august 2022. 

Spotlight
Kultur- og naturinstitutioner arbejder målrettet 

Ud over de decentrale kulturinstitutioner 
Vejle Bibliotekerne, Vejle Museerne, Vejle 
Musik- og Kulturskole og Vejle Musiktea-
ter som leverer kulturelle tilbud til kom-
munens borgere og besøgende, så står om-
rådet også for en række puljer, projekter 
og events.
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på at styrke de kreative og innovative kompeten-
cer hos børn i skoler og daginstitutioner gennem 
kreative læringsforløb, der udbydes hele året.  
 
Bevæg dig for livet 
Vejle Kommune er visionskommune under det na-
tionale partnerskab Bevæg dig for livet, der har 
som mål at gøre Danmark til verdens mest aktive 
nation. Visionsaftalen ligger op til nytænkning 
og partnerskaber i de kommende år. 
 
Kulturpuljen 
Kulturpuljen skal støtte et levende og aktivt 
kulturliv i Vejle Kommune samt understøtte den 
nye kultur-, idræts- og fritidspolitik. I de kom-
mende år vil der være et særligt fokus på unge 
og det gode studieliv bl.a. med en øremærkning 
af 200.000 kr. til målgruppen. 
 
Events 
Kultur og Sundhed arbejder med at skabe de 
bedst mulige rammer for, at der afholdes events 
af høj kvalitet, der kan understøtte borgernes 
engagement og skabe ejerskab. De kommende år 
vil der være et særligt fokus på værtsskabet for 
DGI landsstævne 2025 og det nye værtsskab for 
U21 herrelandsholdet.  
 
PikNik Party - Studiestartkoncert 
Byens store fest for de studerende. Konceptet er 
i disse år under udvikling, hvor forskellige for-
mater afprøves. 
 
Vejle Fjordfestival 
Vejle Fjordfestival er kommunens store familie- 
og folkefest i Fjordbyen, der har fokus på at ska-
be gode traditioner for kommunens borgere. I 
2022 er der i regi af folkeoplysningsudvalget 
udvidet med et særligt fokus på at hylde kommu-
nens mange frivillige kræfter med koncert og 
kunst. 
 
Aktiv Fritid og Get2sport 
Aktiv fritid giver udsatte børn og unge en mulig-
hed for at blive en del af det lokale foreningsliv i 
samarbejde med fagpersoner og foreningslivet. 
Aktiv Fritid tilbyder vejledning, kontingent- og 
udstyrsstøtte samt frivillige følgevenner i sam-
arbejde med Red Barnet. Aktiv Fritid har en sær-
lig indsats målrettet flygtningebørn.  
 

Der er indgået et samarbejde med DIF om Get2-
sport, for at understøtte idrætsforeninger i og 
omkring boligsociale områder.  
 
Idrætsfaciliteter 
Der arbejdes videre med renovering af kommu-
nens idrætsfaciliteter. Der tænkes i fleksible og 
maksimal udnyttelse af m2 både i renovering og 
nybyggeri. I forhold til nybyggeri vil vi forholde 
os strategisk til facilitetsudviklingen og beslut-
ninger skal tages på baggrund af byudvikling, 
nye/ændrede idrætsvaner og en maksimal ud-
nyttelse af eksisterende faciliteter.    
 
Breddeidræt 
Der arbejdes med fortsat understøttelse af bred-
deidrætten, herunder foreningsforum, aktivitets- 
og foreningsudvikling, netværksdannelse og 
samarbejde med de aktuelle paraplyorganisa-
tioner. 
 
Elite Vejle 
Elitesatsningen fortsættes med Elite Vejle som 
omdrejningspunkt i regi af den netop fornyede 
samarbejdsaftale med Team Danmark. Elite 
Vejle har bl.a fokus på at udvikle talentarbejdet 
til at involvere flere retninger inden for kunst og 
kultur miljøer samt øge samarbejdet med er-
hvervslivet.  
 
Parasport 
Vejle Kommune er Parasportens Hovedstad og 
ambitionerne på området er fortsat store. Med en 
tilførsel af flere personaleressourcer, er der nu 
ekstraordinært fokus på både foreningskontak-
ten samt videreudviklingen af kommunal certifi-
cering, hvor der nu er søsat et projekt, der be-
vægelsescertificere sagsbehandlere på myndig-
hedsområdet i Vejle Kommune. Derudover er der 
fortsat fokus på events, der kan stå på skuldrene 
af Verdensmesterskabet i Kørestolsrugby i 
2022. 
 
 
 
 


