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Venstre har haft borgmesterposten i Vejle Kommune siden 2010 – 
og vi er fortsat klar til at tage ansvar og sikre, at Vejle Kommune 
holder sig i førertrøjen blandt landets mest veldrevne kommuner. 
Vi overtog styringen af Vejle Kommune i en svær tid. Kommune-
kassen var næsten tom, og driften hang slet ikke sammen. Vi har 
brugt tiden siden på at sikre, at Vejle Kommune i dag har en bom-
stærk økonomi, er stabilt og effektivt drevet, er erhvervsvenlig og 
har en stærk kernevelfærd med borgerne i centrum. 
Det har kun kunnet lade sig gøre på grund af vores mange de-
dikerede medarbejdere, som skal have friheden og rammerne til 
at bruge deres faglighed. Vi vil derfor de kommende år fortsætte 
med at have fokus på god ledelse, afbureaukratisering, innovation 
og mål, der giver mening for både medarbejdere og borgere.  

Fordi det er lykkedes at genoprette Vejle Kommunes økonomi, er 
vi kommet igennem corona-krisen på fornuftig vis uden at skulle 
foretage besparelser. En ting er derfor sikkert: Med Venstre i spid-
sen for Vejle Kommune, vil der aldrig igen blive ført en uansvarlig 
økonomisk politik. 

Store dele af vores erhvervsliv er meget udfordret af corona-kri-
sen. Herunder turismebranchen og mange af vores fantastiske 

 BORGMESTEREN HAR ORDET

detailhandlere, der er med til at gøre vores kommune attraktiv at 
bosætte sig i. Vi vil de kommende år have stort fokus på at under-
støtte og skabe gode rammevilkår for vores erhvervsliv, så vores 
virksomheder kommer så godt igennem krisen som muligt. 

Vejle er den kommune i Syddanmark, der de seneste år har ople-
vet den suverænt største tilflytning, og i 2020 kom der hele 1571 nye 
borgere til. Det er vi glade for og stolte over, men vi er også bevid-
ste om, at det stiller krav til, at vi skal investere, så vores velfærd, 
infrastruktur, natur og kulturtilbud kan følge med. 

Førende klima- og naturkommune
Vejle er kendt for vores mange unikke og varierede naturområder 
med skov, kyst, ådale og heder. Vejles storslåede natur er blandt 
de kvaliteter, som bliver fremhævet, når vi spørger vores borgere 
og tilflyttere. Samtidig udfordres vores kommune, ikke mindst Vejle 
by, af klimaændringerne, som fører til stigende nedbørsmængder 
og stigende vandstand. 
Venstre har en ambition om, at Vejle de kommende år skal gå for-
rest med indsatser på klima- og naturområdet. På klimaområdet 
er arbejdet allerede sat i gang. med tiltrædelsen af DK2020
planen, og et af de konkrete tiltag er beslutningen om, at vores 
bybusser fremover skal køre på el. Vi går til valg på en naturplan, 
der skal sikre, at alle borgere i Vejle Kommune får adgang til 
flere naturoplevelser tæt på deres hjem. 

Velfærd med borgerne i centrum 
For Venstre er det afgørende, at vores børn får den bedst mulige 
start på livet. Derfor har vi de seneste år investeret massivt i vores 
folkeskole. Sammen med målrettet fokus på at forbedre elevernes 
faglige resultater og trivsel betyder det, at vores elever i dag er 
blandt dem i Danmark, der trives bedst, og deres faglige resultater 
er i landets bedste tredjedel. Det arbejde vil fortsætte i den kom-
mende periode. Vi vil også arbejde målrettet på at styrke vores 
dagtilbud, så vores børn får den bedst mulige start på livet. 
Børnenes sundhed og sikkerhed er også vigtig. Derfor vil vi fortsat 
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have stort fokus på at etablere sikre skoleveje, så forældre trygt 
kan sende deres børn af sted på cykel.  

Vi tror på, at den enkelte skal have mest mulig frihed til at forme li-
vet på den måde, de har have lyst til. Det gælder også dem blandt 
os, der har mest brug for hjælp. 
De ældre, borgere med handicap, psykiske udfordringer eller 
andre helbredsudfordringer skal have den nødvendige hjælp til 
at leve et godt og værdigt liv. Vi tror på, at alle borgere har vær-
di og skal have maksimal indflydelse på deres eget liv. Derfor vil 
vi arbejde målrettet på at styrke borgernes frie valg, så ingen er 
tvunget til at vælge et tilbud eller blive i et tilbud, de ikke er glade 
for. I Vejle Kommune skal der være plads til forskellighed. 
Venstre i Vejle Kommune insisterer på, at vi skal turde have sto-
re og offensive ambitioner og visioner. Fordi vi gennem tiden har 
haft modet til netop det, har Vejle Kommune i dag en af Danmarks 
stærkeste og smukkeste midtbyer, Fjordenhus, Kongernes Jelling, 
en ny politiskole, Tourstarten i 2022, DGI’s Landsstævne i 2025 og 
meget mere. 
Vi er stolte over at have været med til at turde tænke stort. Det bli-
ver vi ved med at have modet til - også i en ny valgperiode.
Derfor går vi blandt andet til valg på en vision om, at Vejle Kom-
mune som den førende by i regionen skal have en skøjtehal, et 
nyt oplevelsescenter ved Egtvedpigens grav, en havnetunnel i Vejle 
til aflastning af Vejlefjordbroen i fremtiden, og at Andkær, Gauers-
lund og Børkop bindes sammen med cykelstier. 

Jeg glæder mig til at møde jer i den kommende valgkamp, disku-
tere vores visioner og høre jeres bud på, hvordan vi kan gøre vores 
fantastiske kommune endnu bedre.

God læselyst 

 VEJLE - EN FØRENDE KLIMA- OG NATURKOMMUNE

I Vejle Kommune har vi en unik natur, som vi de kommende år vil 
arbejde for at pleje, udvikle og gøre endnu mere tilgængelig. Det 
vil vi gøre på de offentlige arealer og i tæt samarbejde med lods-
ejerne. I Vejle Kommune har vi nemlig vist, at dialog og samarbej-
de giver bedre resultater, mere natur for pengene og nyskabende 
løsninger. I den kommende periode vil vi også øge vores fokus 
på turisme, hvilket i høj grad går hånd i hånd med udviklingen af 
vores natur. Vejle Kommune har et uforløst potentiale i forhold til 
blandt andet vandre- og cykelturisme.
Konkret går vi blandt andet til valg på en plan, der skal sikre, at 
der er natur og skov i nærheden af alle kommunens byer. Vi vil 
også realisere planerne om udsigtspunkter ved Hvidbjerg, Tør-
skind grusgrav og i Nørreskoven, der vil gøre unikke udsigtspunk-
ter tilgængelige for en langt bredere målgruppe, f.eks. familier 
med barnevogne og borgere med handicap. Et andet projekt, vi vil 
gennemføre, er en sikker krydsning af Bredstenvej, så vi får for-
bundet Rosborg-området og Kongens Kær. Vi vil også videreudvik-
le ”Projekt Sund Vejle Fjord”, der har som mål at genoprette Vejle 
Fjord.   

Vejle Kommune nedsatte i 2019 et klimaudvalg og var en af de 
tyve kommuner, der blev udvalgt af Real Danias projekt DK2020. 
De tyve kommuner forpligtede sig til at arbejde for at udarbejde 
en plan, som vil gøre det muligt at sænke CO2-udviklingen i Vejle 
Kommune med 70 procent i 2030. Vi vedtog en ambitiøs og frem-
synet klimaplan i december 2020. I Venstre går vi til valg på at 
gøre den plan til virkelighed. 

Vi vedtog i 2020 også en gennemarbejdet plan for at klimasikre 
Vejle by på en måde, hvor klimasikringen kommer til at spille sam-
men med nye rekreative værdier som for eksempel en promenade 
mellem Bølgen og Skyttehushaven. Den plan vil vi arbejde på at 
realisere i den kommende periode. 

Endelig vil vi også fastholde et højt investeringsniveau i forhold 
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til separeringen af spildevand og regnvand, så vi i fremtiden kan 
undgå overløb af urenset spildevand til vores vandløb og forbedre
vandkvaliteten i Vejle Fjord.   

 VI VIL BLANDT ANDET: 

• udarbejde en plan, der skal sikre, at alle byer i Vejle Kommune
   får adgang til bynær skov og natur

• realisere planerne om udsigtspunkter ved Hvidbjerg, Tørskind
  grusgrav og i Nørreskoven

• videreudvikle ”Projekt Sund Vejle Fjord”

• etablere tunnel eller gangbro mellem Rosborg-området og 
   Kongens Kær

• etablere nye naturområder, f.eks. via udtagning af lavbundsjor
   de, som samtidig bidrager til klimaløsninger og en bedre na
   turkvalitet.  

• gøre naturoplevelser lettere tilgængelige for alle grupper, fx 
   ved anlæg af flere vandre- og cykelstier og ved bedre skiltning

• afsætte minimum 15 millioner hvert år til at understøtte klima-
   indsatsen 

• udlægge arealer til urørt natur og udarbejde en plan for at 
   sikre bedre biodiversitet 

• sætte gang i en ambitiøs klimasikring af Vejle by, blandt andet
   gennem anlæggelsen af en ny promenade mellem Bølgen og
   Skyttehushaven og en ny kombineret dæmning og cykelsti 
   langs Vejle Å. 

• fastholde et højt investeringsniveau i forhold til separeringen af
   regnvand og spildevand

6 7



 VÆKST OG UDVIKLING MED KVALITET I HØJSÆDET

Vejle Kommune er inde i en rivende udvikling. Befolkningstilvæk-
sten er blandt de største i Danmark. I 2020 blev vi hele 1571 nye 
vejlensere, og der er de seneste år skabt rigtig mange nye ar-
bejdspladser i kommunen. Vi glæder os over væksten, men vi skal 
samtidig i de kommende år sikre, at hele kommunen får andel i 
fremgangen, og at de dele af vores erhvervsliv, der er hårdt pres-
set af corona-krisen, kommer godt videre. Vi skal udbygge vores 
kommune klogt og med kvalitet, så kommunen også fremover vil 
tiltrække nye borgere og virksomheder.

Gode vilkår for erhvervslivet og iværksættere
Forudsætningen for vækst og udvikling er ordentlige vilkår for vo-
res virksomheder og iværksættere. Særligt i lyset af corona-krisen 
er det nødvendigt, at vi har fokus på vores erhvervslivs ramme-
vilkår, så vores borgere har muligheder for at finde et arbejde og 
skabe sig det liv, de ønsker sig. 
Det er Venstres ambition, at Vejle Kommune i fremtiden permanent 
er at finde blandt de øverste på listen over Danmarks mest er-
hvervsvenlige kommuner. Derfor vil vi ud over at investere massivt 
i infrastrukturen, som du kan læse om på næste side, arbejde for 
at forbedre den kommunale sagsbehandling, forbedre sagsbe-
handlingstiderne og sænke byggesagsgebyrerne.  
Vejle Kommune er også kendetegnet ved at være rig på iværksæt-
tere. Vi vil fortsat arbejde på at give vores iværksættere gode mu-
ligheder for at komme godt fra start. Det vil vi blandt andet gøre 
ved at understøtte gode iværksættermiljøer og sikre, at kommunen 
opleves som en sparringspartner frem for en bureaukratisk stop-
klods.   
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 EN ATTRAKTIV BOSÆTNINGSKOMMUNE MED
 ET STÆRKT HANDELSLIV

For at vores virksomheder kan tiltrække arbejdskraft, skal Vejle 
Kommune være attraktiv at bosætte sig i. Det er derfor vigtigt med 
gode kultur- og idrætstilbud, som vi i Venstre vil styrke. I Vejle Kom-
mune har vi derudover et fantastisk og dynamisk handelsliv, som 
det er afgørende at opretholde og styrke, så vores byers attrak-
tivitet bevares. Derfor vil Venstre fortsætte og udbygge det tætte 
samarbejde med kommunens forskellige handelsstandsforeninger, 
så vi bevarer vores handelsbyer, der udfordres af corona-krisen 
og nethandel. Venstre vil desuden arbejde på at understøtte akti-
viteten i vores midtbyer og holde fast i vores midtbystrategi. Ven-
stre vil her bl.a. arbejde på, at et nyt bibliotek og kulturhus i Vejle 
bliver placeret så tæt på midtbyen som muligt. Venstre vil fortsat 
have fokus på at tiltrække events, der kan være med til at sikre 
livet og attraktiviteten i vores midtbyer. 

 VI VIL BLANDT ANDET ARBEJDE FOR AT:

- sikre hurtig og smidig sagsbehandling

- sænke byggesagsgebyrerne 

- opsøge og tiltrække nye investorer og virksomheder

- fastholde en af Danmarks laveste personskatteprocenter

- sikre attraktive iværksættermiljøer 

- videreudvikle en aktiv erhvervshavn

- sænke grundskylden til landsgennemsnittet, hvis der opstår 
   mulighed for det, uden at det bliver på bekostning velfærden 

 VI VIL BLANDT ANDET ARBEJDE FOR AT:
- tiltrække både store og små events

- investere i nye kultur- og idrætsfaciliteter
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 EN STYRKET TURISMESEKTOR 

Turismesektoren har været meget hårdt ramt af corona-krisen. I 
Venstre tror vi dog på, at Vejle Kommune har et stort uforløst po-
tentiale på grund af vores fantastiske natur, historie, arkitektur, 
byliv, attraktioner, centrale beliggenhed og adgangen til Billund. 
Vi oplevede en stor vækst inden for turismesektoren, inden coro-
na-krisen ramte. Derfor vil Venstre i de kommende år investere i 
yderligere turismeinitiativer.

 STYRKET INFRASTRUKTUR OG KOLLEKTIV TRAFIK

Vejle Kommunes infrastruktur er udfordret og vil blive det i stigen-
de grad de kommende år. Det skyldes først og fremmest, at det 
statslige vejnet ikke kan følge med i den store stigning i den natio-
nale trafik og kun i mindre grad væksten i den lokale trafik. 
Hovedproblemet er den store trafikstigning på Vejlefjordbroen. 
Den såkaldte hverdagsdøgntrafik passerede i 2020 96.000 biler, 
hvilket allerede er over grænsen for kritisk trængsel.
Hvis der ikke gøres noget for at aflaste broen, vil den, selv uden 
en udvidelse af motorvejen mellem Hornstrup og Skanderborg, 
i 2030 minimum skulle rumme en hverdagsdøgntrafik på 112.600 
biler. Det vil betyde, at der langt oftere vil ske uheld og opstå kø 
på broen. Det er et meget stort problem for Vejle, da det allerede 
i dag er meget svært afvikle trafikken igennem Vejle by, når broen 
stopper til. Med andre ord står vi over for en ekstremt problema-
tisk situation for både borgerne og virksomhederne i Vejle, hvis vi 
ikke handler. 
Vi presser på for, at staten tager sin del af ansvaret, men det bliver 
også nødvendigt, at Vejle Kommune medfinansierer blandt an-
det en ny omfartsvej nord om Vejle og en firesporet havnerute, 
hvis vi skal undgå trafikalt kaos og dermed en uholdbar situation 
for Vejles borgere og virksomheder i fremtiden. For at en firespo-
ret havnerute kan fungere optimalt, er det nødvendigt med en 
havnetunnel, der kan sikre bedre fremkommelighed på ruten. En 
havnetunnel vil også sikre, at Vejles nye bydel på havnen hænger 
sammen med den resterende by for gående og cyklister på en tra-
fiksikker og indbydende måde med færre støjgener. 

Andre steder i Vejle Kommune presser investeringerne i infrastruk-
turen sig på grundet den lokale vækst. Det gælder blandt andet i 
Børkopområdet, hvor det er nødvendigt med investeringer for at 
sikre de bløde trafikanter. 

Den store vækst gør det også nødvendigt at styrke den kollektive 
trafik. Vi vil blandt andet forbedre betjeningen af de nye boligom-
råder omkring Vejle og eksperimentere med nye løsninger, der kan 

 VI VIL BLANDT ANDET ARBEJDE FOR:  

• anlæggelse af flere vandre- og cykelstier og udsigtspunkter

• etablering af nyt oplevelsesområde ved Egtved Pigens grav

• videreudvikling af monumentområdet ved Kongernes Jelling

• forbedring af muligheder for autocamper-parkering
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forbedre den kollektive trafik uden for de større byer.  

Endelig er infrastrukturen i Vejle truet af rød bloks planer om at 
bygge en togbro over Vejle Fjord, hvor togene fremover vil komme 
til at køre uden stop i Trekantområdet. Togtrafikken har i en årræk-
ke været udfordret af et faldende antal passagerer, og situationen 
er blevet endnu værre under corona-krisen. Hvis rød blok får held 
med deres planer om at bygge en togbro over Vejle Fjord, vil det 
få stor negativ betydning for muligheden for at betjene Vejle Kom-
mune med tog, og det vil derudover få voldsomt negativ indfly-
delse på de rekreative værdier langs Vejle fjord. Derfor bliver det 
i den kommende periode en høj prioritet for Venstre at forhindre 
projektet. 

 DERFOR VIL VI BLANDT ANDEt: 
• fortsætte arbejdet med at etablere en omfartsvej nord om Vejle 

• lave en firesporet havnerute

• lave en havnetunnel, som vil skabe en bedre trafikafvikling 
  gennem Vejle, binde midtbyen og havnen bedre sammen og
  nedbringe vejstøj. 

• investere i sikre skoleveje og cykelstier i hele kommunen. 
   Herunder vil vi blandt andet binde Andkær, Gauerslund og 
   Børkop centrum sammen med cykelstier. 

• styrke den kollektive trafik i nybyggede områder

• arbejde målrettet for at forhindre togbroen over Vejle Fjord og
   forbedre togforbindelserne til og fra Vejle, herunder 
   forbedrede pendlermuligheder med tog fra Give

• udvikle og forbedre den kollektive trafik til og fra vores 
   landsbyer i form af nye tiltag som f.eks. delebilstjenester. 
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   individuelt
 
 • styrke investeringer i velfærdsteknologi, der kan give ældre 
   borgere mere frihed i hverdagen

 • styrke forebyggelses- og genoptræningsindsatsen

 • styrke samarbejdet med Region Syddanmark om overgange og
   innovationsprojekter 

 • forbedre de frivilliges forhold

 • skabe flere varierede boligmuligheder

 STYRKET VELFÆRD MED BORGERNE I CENTRUM

Vejle Kommune skal tage godt hånd om borgere med brug for 
hjælp, så de altid får den nødvendige støtte og hjælp til at kunne 
leve et værdigt liv med så meget selvbestemmelse som muligt.
Vi tror på, at vi skaber de bedste løsninger ved at tage udgangs-
punkt i den enkelte borgers ønsker og behov. Det betyder, at vi 
skal indrette fleksible systemer, der indretter sig efter borgerne, og 
ikke omvendt. Vi ønsker at give borgerne flere muligheder, mere 
ansvar og medbestemmelse. 

Værdig ældrepleje
I forhold til ældreplejen vil vi arbejde for, at der bliver mere tid 
til den enkelte ældre. Vi vil indføre plejehjemsbestyrelser på alle 
kommunens plejehjem, hvor pårørende skal være repræsenteret. 
De kender beboerne bedst og kan dermed være med til at skabe 
de helt rigtige rammer for dem. 
 
I takt med at vi bliver flere ældre, vil der ske en højere grad af 
opgaveglidning mellem kommunen og regionen. Venstre i Vejle 
Kommune har en ambition om, at vi skal gå forrest i forhold til at 
sikre, at borgerne ikke kommer i klemme mellem de to systemer. 
Vi vil arbejde målrettet på at sikre, at vi udnytter mulighederne og 
faglighederne i kommunen og regionen til borgernes bedste, når 
det gælder områder som forebyggelse, genoptræning og borger-
nes generelle sundhed. 

  DERFOR VIL VI BLANDT ANDET ARBEJDE FOR AT:
 • øge det frie valg af serviceydelser
 • indføre plejehjemsbestyrelser bestående af blandt andet 
   pårørende på alle kommunens plejecentre

 • arbejde for mere tid til den enkelte ældre, der har brug for
    hjælp

 • give alle samme muligheder, men behandle hver enkelt borger    
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 EN GOD START PÅ LIVET

Venstre i Vejle Kommune har de seneste år arbejdet på at styrke 
vores skoler og dagtilbud. Forældretilfredsheden i forhold til vores 
dagpleje, vuggestuer og børnehaver er høj. Det er trivslen hos Vej-
le Kommunes skoleelever også, og i forhold til det faglige niveau 
ligger eleverne i Vejle Kommune i landets øverste tredjedel. Det er 
vi stolte af, men vi vil ikke hvile på laurbærrene. Derfor vil vi fort-
sat prioritere dagtilbud og folkeskolen højt de kommende år. Alle 
børn skal have en tryg og udviklende start på livet, og alle elever i 
skolen skal udfordres fagligt. Ingen må opgives eller glemmes.

I forhold til folkeskolen vil vi arbejde på at udbrede ”best practice”, 
og så vil vi sikre større rum til læringsledelse på skolerne.  Endnu et 
fokuspunkt bliver at forbedre elevernes IT-kompetencer, så de kan 
klare sig på fremtidens arbejdsmarked. 
Vi vil også fokusere på at styrke den åbne skole og mulighederne 
for erhvervspraktik. Det er vigtigt både for elevernes motivation 
og uddannelsesvalg, at vi åbner op for det omkringliggende sam-
fund. Vi vil også øge vejledningen i folkeskolen, så vi kan leve op til 
målsætningen om, at mindst 30 procent af en årgang vælger en 
erhvervsuddannelse. Endelig vil vi afsøge muligheden for at opret-
te yderligere elitelinjer for de ældste elever i folkeskolen. 

I forhold til de mindste børn vil Venstre prioritere, at alle børn i 
Vejle Kommune de kommende år kommer til at opleve bedre nor-
meringer og bedre kvalitet i deres dagtilbud. Det vil ske ved blandt 
andet at hæve andelen af uddannet personale i børnehaver og 
vuggestuer samt målrettet opkvalificering af øvrige medarbejde-
re.  

For Venstre er det også afgørende, at vores børn og unge kan 
komme sikkert til og fra skole. Derfor vil vi de kommende år øge 
investeringer i cykelstier og sikre skoleveje.  

 DERFOR VIL VI ARBEJDE PÅ AT:

• udfordre alle elever på deres eget niveau

• styrke uddannelsesvejledningen i folkeskolen

• tilføre målrettede midler med fokus på at øge fagligheden

• forbedre elevernes IT-kompetencer

• styrke den åbne skole

• styrke mulighederne for at udøve læringsledelse

• øge normeringerne i vores dagtilbud 

• hæve andelen af pædagoger i dagtilbuddene

• tilbyde bedre efteruddannelsesmuligheder for blandt andet 
   dagplejen

• investere i sikre skoleveje og cykelstier
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• nedbringe sagsbehandlingstiden for borgere med handicap 
   og andre udfordringer 

• styrke forebyggelses- og genoptræningsindsatsen

• styrke samarbejdet med Region Syddanmark om overgange 
   og innovationsprojekter 

• forbedre de frivilliges forhold

• skabe flere varierede boligmuligheder

 STYRKET INDSATS FOR DE MEST UDSATTE BORGERE 

Vi vil arbejde for at styrke tilbuddene til dem, der har det sværest.  
Vi vil blandt andet sikre, at vores natherberg altid har en seng klar, 
når der er behov for det, og styrke værestederne målrettet de mest 
udsatte i Vejle Kommune. Der skal være et rart, rummeligt og trygt 
tilbud til alle udsatte borgere, der har brug for et måltid mad, for 
at få vasket tøj eller en at tale med. Det skal for de mest udsat-
te også være let at komme i kontakt med en socialsygeplejerske 
på gaden, så der er en at tale med og en, der kan hjælpe med at 
finde vej i forhold til kommunale tilbud og sundhedsvæsenet, når 
man står i en svær situation. 

Vi tror på, at forebyggelse og en tidlig indsats gør den største for-
skel. Derfor skal borgere, der står i en krisesituation, inden for få 
timer kunne få støtte i egen bolig eller på et af vores døgnophold, 
så ingen føler sig ladt alene. 

Vi vil også arbejde for at få sagsbehandlingstiderne nedbragt. 
Uvished og ventetid er opslidende både for borgere, der har brug 
for hjælp, og deres pårørende. Derfor skal borgere med handi-
cap og andre udfordringer hurtigere have afklaret deres nedsatte 
funktions- og/eller arbejdsevne, så de kan få klarhed over deres 
situation og få en hverdag igen. 

Endelig vil vi i Venstre arbejde for, at der er gode og lettilgænge-
lige fritids- og aktivitetstilbud for borgere med nedsat fysisk og 
psykisk funktionsniveau, så alle uanset begrænsninger kan blive en 
del af et fællesskab og derigennem få en god livskvalitet. 

  VI VIL ARBEJDE FOR AT: 

 • styrke vores natherberg og væresteder til udsatte borgere

 • skabe flere gode og lettilgængelige fritids- og aktivitetstilbud 
    for borgere med nedsat fysisk og psykisk funktionsniveau, så 
    alle uanset begrænsninger kan blive en del af et fællesskab
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- tættere inddragelse af de unge og studerende i byrådets 
   arbejde
 
- udarbejdelsen af en ny uddannelsesstrategi for Vejle Kommune

- videreudvikling af et trygt, sikkert og attraktivt byliv og natteliv 

- prioriteringen af attraktive ungdomsboliger 

- oprettelse af faciliteter, der efterspørges af de unge, herunder: 
   • havnebad 
   • skøjtehal
   • bedre faciliteter for gadeidræt, f.eks. til skatere. 
   • trygge opholdsområder med appel til unge

 DET SKAL VÆRE ATTRAKTIVT AT VÆRE UNG I VEJLE

Som alle kommuner, der ikke rummer en universitetsby, oplever 
Vejle en stor fraflytning af unge mennesker. Venstre vil arbejde på, 
at flere unge har lyst til at blive, og at der bliver endnu bedre mu-
lighed for at leve et spændende ungdomsliv i Vejle Kommune. 
I slutningen af 2020 tog vi et fantastisk spring i retning af at indfri 
denne ambition med åbningen af den vestdanske politiskole i Vej-
le. Venstre vil arbejde for, at vi de kommende år kan trække flere 
uddannelser til Vejle og samtidig styrke de eksisterende. 
Vi vil blandt andet sætte gang i et strategiarbejde, hvor vi afdæk-
ker, hvad der skal til for at gøre Vejle til en endnu mere attraktiv 
uddannelseskommune. Vi vil også prioritere kulturtilbud og facili-
teter, som efterspørges af de unge. Derfor vil vi blandt andet ar-
bejde på at etablere et havnebad, en skøjtehal og bedre faciliteter 
for gadeidræt.   
Vi vil i tæt samarbejde med kommunens private aktører arbejde 
på at trække koncerter og events målrettet de unge til byen. Vi 
vil også arbejde tæt sammen med Vejles natteliv om at skabe en 
spændende og sikker ramme om de unges sociale liv. Vi har også 
en målsætning om, at der hele tiden er attraktive ungdomsboliger 
tilgængelige. 
Endelig vil vi afsøge muligheden for bedre inddragelse af de unge 
og de efterhånden mange studerende i byen, så vi udvikler tilbud-
dene til de unge med udgangspunkt i de unges ønsker.

Der er desværre flere og flere unge, der har ondt i livet. Vi vil der-
for også arbejde på at skabe tilbud og fællesskaber til unge, der er 
ensomme eller kæmper med psykiske udfordringer.  

   VI VIL BLANDT ANDET ARBEJDE FOR: 

 - flere events og kulturtilbud målrettet de unge 

 -  skabelsen af flere tilbud for unge, der er ensomme eller 
     kæmper med psykiske udfordringer
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 EN HEL KOMMUNE MED AKTIVE BORGERE

Venstre er meget optaget af udviklingen i hele kommunen. Vi tror 
på, at de gode initiativer kommer fra borgerne, som ser, hvad der 
er vigtigt og rigtigt i deres område. Derfor vil vi også fremover 
støtte op om lokale initiativer, der kommer nedefra. 
Vi er stolte af vores centerbyer, landsbyer såvel som Vejle by, fordi 
alle steder skaber deres egen identitet, som er med til at danne en 
hel og attraktiv kommune. 
Vi hylder vores mange frivillige. Det er dem, der får verden til at 
fungere. I alt fra plejesektoren til vores mange idrætsforeninger 
gør de en kæmpe forskel. De skal værdsættes og have gode for-
hold.
I Vejle Kommune har vi 32 lokalråd, der gør en stor forskel. Vi vil 
arbejde på at styrke vores lokalråd og sikre, at der er tilstrækkeligt 
med midler til rådighed for Udvalget for Landdistrikter og Nærde-
mokrati, så de mange ideer, der pibler frem i hele kommunen, kan 
understøttes.

  VI VIL ARBEJDE PÅ AT:

 • lokalområderne får større indflydelse og flere ressourcer

 • de frivilliges arbejde anerkendes, og deres vilkår forbedres

 • samspillet mellem forvaltningen og de lokale ildsjæle øges

 • de gode offentlige tilbud i hele kommunen fastholdes. Blandt
    andet ved at fastholde vores nuværende decentrale 
    skolestruktur
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hed med at drive virksomhed i Vejle Kommune. 
Da vi overtog borgmesterposten i 2010, lå Vejle Kommune på en 
trist 75. plads på Dansk Industris liste over kommunernes erhvervs-
venlighed. Vores indsats har betydet, at vi de sidste to år har pla-
ceret os i toptyve med en 16.-plads i 2019 og en 19.-plads i 2020. Vi 
glæder os over fremgangen, men er ikke tilfredse, før vi stabilt er 
at finde i top ti over de mest erhvervsvenlige kommuner.   

Da den nye byrådsperiode startede i 2017, gik vi straks i gang med 
at lave en plan for, hvilke infrastrukturprojekter, der skal investeres 
i de kommende år, hvis Vejle fortsat skal være en attraktiv kom-
mune at bo og drive virksomhed i. Planen blev vedtaget af et stort 
flertal i byrådet og har siden hen været hjørnestenen i forhold til 
infrastrukturinvesteringer for flere hundrede millioner kroner. Her-
iblandt den nye vej mellem Vardevej og Uhrhøj, som vi tog første 
spadestik til i 2020. 

 

 VI HOLDER, HVAD VI LOVER

Venstre i Vejle Kommune har vist, at vi holder, hvad vi lover, og at vi 
kan skabe resultater. 

Siden 2010, hvor Venstre overtog borgmesterposten i Vejle Kom-
mune, har vi arbejdet målrettet på at skabe en stabil økonomi, 
efter vi overtog en kommune i store økonomiske problemer. 
Det har vi opnået, og vores gode økonomi er grundlaget for, at 
vi de senere år blandt andet har haft mulighed for at investere i 
bedre velfærd samt renovere og udbygge vores bygningsmasse 
og infrastruktur. 

 For fire år siden gik vi blandet andet til valg på tre store løfter. 

  VI VILLE:

 • løfte trivslen og det faglige niveau i vores folkeskoler

 • forbedre vilkårene for at drive virksomhed i Vejle Kommune ved
    blandt andet at fjerne dækningsafgiften 

 • investere massivt i vores infrastruktur, blandt andet bygge en ny
    vej fra Vardevej til Uhrhøj.  

I forhold til folkeskolen har vores fokus på kvalitet og et betydeligt 
løft af økonomien gjort en forskel. Da vi overtog kommunen, kla-
rede eleverne i Vejles folkeskoler sig desværre ikke særligt godt. 
Vi kan glæde os over at elevernes faglige niveau i dag er løftet og 
blandt den øverste tredjedel i landet, samtidig med at vores elever 
er blandt dem, der trives allerbedst. 

I forhold til at sikre bedre vilkår for erhvervslivet har vi også leve-
ret. Vi fjernede i 2017 den sidste rest af dækningsafgiften og har 
siden blandt andet fundet midler til at investere i en sænkelse af 
byggesagsgebyrerne og skabt bedre service over for virksomhe-
derne.
Indsatsen afspejler sig heldigvis også i virksomhedernes tilfreds-
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Venstre er det eneste parti, 
som stadig har vælgerforenin-
ger i alle kommunens lokalom-
råder og Vejle by. 

Kontakt formanden for 
Venstre i Vejle Kommune
Rene Jensen-Iversen
for yderlige oplysninger
 
Rene@profibermail.dk
Telefon 4072 2573

BLIV MEDLEM AF VENSTRE OG FÅ INDFLYDELSE

www.venstre.dk/bliv-aktiv/bliv-medlem


