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Forord

Vejen	Byråd	godkendte	tirsdag	den	11.	oktober	budgettet	for	2023.	

Med	budgettet	har	Byrådet	prioriteret	de	økonomiske	ressourcer	med	henblik	på	at	skabe	de	bedste	mulige	betingelser	
for	at	fastholde	og	udvikle	Vejen	Kommune	som	en	attraktiv	erhvervs-	og	bosætningskommune.		
 
Vejen	Kommune	har,	sammenlignet	med	landets	øvrige	kommuner,	gennemsnitlige	udgifter	til	service.	Vejen	Kommu-
nes	beskatningsgrundlag	og	beskatningsniveau	er	betydeligt	lavere	end	de	fleste	kommuners.	Derfor	er	der	en	grund-
læggende	ubalance	mellem	kommunens	udgifter	og	indtægter.	
 
Denne	udfordring	er	gennem	årene	blevet	håndteret	ved	hjælp	af	en	aktiv	beskæftigelsesindsats	og	lave	udgifter	til	
offentlig	forsørgelse,	ved	mådehold	i	forhold	til	anlægsinvesteringer,	og	ved	til	stadighed	at	effektivisere	den	kommu-
nale	drift.	Disse	værktøjer	er	imidlertid	ikke	længere	tilstrækkelige	til	at	sikre	en	langtidsholdbar	økonomi,	hvis	service-
niveauet	skal	forblive	uændret	på	alle	områder.	Derfor	har	et	stort	flertal	i	Byrådet	besluttet	at	hæve	skatten	med	0,13	
procentpoint fra 2023. 
 
Budgettet	indeholder	en	række	effektiviseringer	og	besparelser,	som	på	nogle	områder	ville	kunne	mærkes.	Der	er	dog	
også	fundet	plads	til	enkelte	udvidelser.	I	budgettet	afsættes	ekstra	midler	på	børneområdet	og	ældreområdet	som	
følge	af	den	demografiske	udvikling.	Der	tilføres	også	midler	til	dagtilbudsområdet	til	minimumsnormeringer,	og	der	
tilføres	midler	til	tandplejeområdet,	således	at	også	18-21-årige	borgere	kan	gøre	brug	af	den	kommunale	tandpleje.
 
På	trods	af	det	indskrænkede	økonomiske	råderum	er	der	i	de	kommende	år	afsat	midler	til	en	række	større	og	nød-
vendige	anlægsprojekter.	Det	drejer	sig	først	og	fremmest	om	at	få	udbygget	kapaciteten	på	dagtilbudsområdet,	så	den	
i	højere	grad	matcher	den	efterspørgsel,	der	er	i	kommunen.	Derudover	er	der	også	afsat	midler	til	etablering	af	nye	
ældre-	og	plejeboliger	i	Rødding.	

Byrådet	har	fokus	på	klima	og	bæredygtighed	og	har	derfor	prioriteret	yderligere	midler	til	at	arbejde	med	klimatilpas-
ning, herunder sikring af vej- og vejafvandingssystemer. 
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Byrådet	har	også	afsat	midler	til	udvikling	af	læringsmiljøerne	på	0-18-årsområdet	og	understøtter	dermed	ambitionen	
om	at	have	gode	studie,	udviklings-	og	læringsmiljøer.
 
Fastholdelse	og	rekruttering	af	medarbejdere	-	særligt	på	ældreområdet	-	opleves	i	stigende	grad	som	en	udfordring.	
Dette	gælder	både	i	Vejen	og	på	landsplan.	Derfor	har	Byrådet	prioriteret	midler	til	nærværende	ledelse	på	ældreom-
rådet	for	at	understøtte	rekruttering	og	fastholdelse	af	kvalificerede	medarbejdere.

Alt	i	alt	er	budgettet	for	2023	balanceret	i	forhold	til	de	forventede	behov	og	de	økonomiske	rammer.

Du	kan	læse	mere	om	de	konkrete	initiativer	i	denne	publikation,	hvor	du	også	kan	få	et	indblik	i	de	kommunale	opga-
ver,	og	i	hvordan	Byrådet	i	øvrigt	har	prioriteret	budgettet	i	2023.
 
God	læselyst!	
 
Med venlig hilsen
 
Frank Schmidt-Hansen
Borgmester  
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Vejen Kommunes budget

Vejen	Kommunes	nettodriftsbudget	på	det	skattefinansierede	område	udgør	2.905	mio.	kr.	Heraf	udgør	overførsler	til	
personer	 (pension,	kontanthjælp,	dagpenge	mv.)	664	mio.	kr.,	mens	serviceudgifter	 (løn,	køb	af	materialer,	drift	af	
bygninger	mv.)	udgør	2.080	mio.	kr.		Figuren	på	denne	side	viser,	hvordan	driftsudgifterne	for	2023	fordeler	sig	på	ud-
valgene.	I	de	næste	afsnit	kan	du	læse	mere	om,	hvordan	budgettet	er	fordelt	mellem	de	forskellige	service-	og	aktivi-
tetsområder.

Vidste du, at: 
Vejen	Kommune	fra	2022	til	2023	hæver	udskrivningsprocenten	fra	25,2	procent	til	25,33	procent?	
Grundskylden	er	5,56	promille	for	produktionsjord	og	20,36	promille	for	øvrige	grundværdier.	
Kirkeskatten	er	på	1,06	pct.
I Region Syddanmark har Vejen Kommune i 2022 det laveste beskatningsgrundlag og det 3. laveste beskatnings-
niveau.	Selv	om	udskrivningsprocenten	stiger,	vil	beskatningsniveauet	fortsat	være	blandt	de	laveste	sammen-
lignet med de øvrige kommuner i regionen.

Kilde: Skatteministeriet og IM’s Kommunale Nøgletal

Vidste du, at: 
I løbet af 2022 er 
antallet af indbyg-
gere i Vejen Kom-
mune steget fra 
ca.	 42.600	 til	 ca.	
42.900	 i	 4.	 kvartal?	
I samme periode er 
antallet af borgere 
med ukrainsk stats-
borgerskab steget 
med ca. 300.

Kilde: Folkeregistret
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Investeringer i bygninger og infrastruktur

I	2023	er	der	i	Vejen	Kommune	afsat	71,9	mio.	kr.	brutto	til	anlægsprojekter	i	kommunen.	Hertil	kommer,	at	der	er	afsat	
1,7	mio.	kr.	til	medfinansiering	af	nye	almene	boliger.	Nettoanlægsudgiften	udgør	i	alt	55,8	mio.	kr.	Nedenstående	figur	
viser,	hvor	meget	der	er	afsat	til	anlæg	(brutto)	i	2023	-	eksklusiv	forsyningsområdet:	

I	budgettet	for	2023	har	Byrådet	prioriteret	midler	til	trafiksikkerhed	samt	klimasikring	og	klimatilpasning.	Der	er	des-
uden	afsat	midler	til	vejopgraderinger	 i	Askov.	På	dagtilbudsområdet	er	der	 i	2023	afsat	15	mio.	kr.	til	etablering	af	
yderligere	pasningskapacitet.	Over	en	3-årig	periode	udgør	de	afsatte	midler	til	dagtilbudsområdet	72	mio.	kr.		

Der	er	afsat	15,0	mio.	kr.	til	om-	og	tilbygning	af	Andst	Borger	&	Aktivitetscenter,	og	på	ældreområdet	er	der	de	kom-
mende	år	afsat	32	mio.	kr.	til	renovering	og	udbygning	af	ældrecentret	Enghaven	i	Rødding.	I	2023	er	der	afsat	4,4	mio.	
kr.	til	at	fortsætte	arbejdet	med	at	energirenovere	de	kommunale	bygninger.	I	2023	er	der	desuden	afsat	brutto	4,7	mio.	
kr.	til	landsby-	og	byfornyelse.
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Teknik og miljø

Udvalget for teknik og miljø varetager opgaver på følgende 
områder:	miljø,	natur,	 infrastruktur,	 trafik	samt	 forsyningsvirk-
somheder. 
Opgaverne	på	det	tekniske	område	omfatter	blandt	andet	grøn-
ne	områder,	bygge-	og	landezonesager,	kollektiv	trafik,	vedlige-
holdelse	af	veje,	vintervedligeholdelse	samt	affaldshåndtering.		

På natur- og miljøområdet består opgaverne blandt andet i 
miljø-	og	naturbeskyttelse,	grundvandsbeskyttelse	 samt	vedli-
geholdelse af vandløb.

Vidste du, at: 
Vejen	Kommune	har	været	en	del	af	DK2020	arbejdet	og	har	i	efteråret	2022	fået	godkendt	en	ambitiøs	klimap-
lan?	Det	betyder,	at	der	skal	igangsættes	en	række	tiltag	og	initiativer	for	at	nå	målsætningen.	I	budget	2023	er	
der	afsat	900.000	kr.	til	udmøntning	og	implementering	af	opgaver	og	initiativer.	Udover	CO2	reduktioner,	som	
er	den	forebyggende	del,	skal	der	også	ske	indsatser	på	tilpasningsdelen,	der	omfatter	tiltag	mod	vejr-	og	klima-
forandringer	og	modvirker	oversvømmelse	efter	ekstremregn,	stigende	grundvand,	storme	mv.	Langt	hovedpar-
ten	af	tiltagene	skal	ske	i	samarbejde	med	borgere,	erhverv	og	øvrige	interessenter	gennem	både	formelle	og	
uformelle	fællesskaber	og	partnerskaber.	

Vidste du, at: 
Budgettet	til	renovering	af	belægninger	på	fortove	og	veje	i	de	tidligere	år	har	ligget	på	ca.	25,6	mio.	kr.	og	fra	
budget	2023	og	overslagsårene,	vil	budgettet	blive	reduceret	med	2,0	mio.	kr.,	så	det	fremover	ligger	på	ca.	23,6	
mio. kr.? 

Samtidig	har	Byrådet	afsat	1,0	mio.	kr.	på	anlægsbudgettet	til	sanering	af	belægninger,	som	er	følgearbejde	efter	
forsyningsselskabers	anlægsarbejde.	Det	gør,	at	kommunen	kan	følge	med	forsyningsselskabernes	anlægsarbej-
de	og	derved	sikre	en	bedre	kvalitet	på	belægningerne,	der	omlægges	og	har	behov	for	udskiftning.	
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Udvalget	for	teknik	og	miljø	har	i	2023	et	nettodriftsbudget	på	107	mio.	kr.	og	et	bruttoanlægsbudget	på	27	mio.	kr.	
Udvalgets	nettodriftsbudget	(eksklusiv	forsyningsområdet)	fordeler	sig	på	følgende	områder:		

Nettodriftsudgifter	på	teknik-	og	miljøområdet,	ekskl.	forsyning	2019-2023
I hele 1.000 kr. R2019 R2020 R2021 B2022 B2023
Løbende priser 96.491 95.144 105.878 100.682 106.838
Faste 2023-priser 103.571 101.149 110.106 103.625 106.838
Bemærkning:	R=Regnskab,	B=Budget



10

Arbejdsmarked og integration

Udvalget	for	arbejdsmarked	og	integration	har	ansvaret	for	beskæftigelsesindsatsen,	danskuddannelse	af	flygtninge	
og	indvandrere	og	ydelser	på	beskæftigelsesområdet.	Udvalget	har	i	2023	et	nettodriftsbudget	på	392	mio.	kr.	

Nettodriftsudgifter	på	arbejdsmarkeds-	integrationsområdet	2019-2023
I hele 1.000 kr. R2019 R2020 R2021 B2022 B2023
Løbende priser 354.703 388.410 399.780 405.241 392.318
Faste 2023-priser 374.390 406.400 411.855 410.352 392.318
Bemærkning:	R=Regnskab,	B=Budget

Vidste du, at: 
Vejen	 Kommune	 i	 2022	 har	 været	 på	 Danmarks-
kortet med Danmarks laveste ledighed? Virksom-
hederne	i	Vejen	Kommune	har	efterspurgt	arbejds-
kraft	 i	 et	 stort	 omfang,	 og	 der	 har	 været	 meget	
få	ledige	til	at	udfylde	pladserne.	Heldigvis	er	det	
lykkedes at have et godt samarbejde med virksom-
hederne,	og	mange	borgere	har	skiftet	titlen	ledig	
ud med ansat.  

I	 foråret	 2022	 stod	 verden	 i	 en	 ny	 situation	 på	
grund	af	krigen	i	Ukraine.	Der	er	et	tæt	samarbejde	
med de lokale virksomheder, hvilket betyder, at ca. 
80	%	af	de	modtagne	flygtninge	i	oktober	2022	er	
en del af arbejdsmarkedet og er ansat rundt i virk-
somheder i Vejen Kommune. 
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Nettobudgettet	for	Udvalget	for	arbejdsmarked	og	integration	fordeler	sig	således:

Vidste du, at: 
Arbejdsmarkedsområdet	i	Vejen	Kommune	i	2023	står	overfor	en	stor	opgave?	Den	økonomiske	situation	gør,	at	
der	kan	være	en	risiko	for	at	flere	mister	deres	arbejde	og	får	brug	for	en	indsats	for	at	fastholde	deres	job	eller	
få	et	nyt	arbejde.	Samtidig	står	vi	overfor	flere	lovændringer	som	betyder,	at	der	er	nye	opgaver	og	ændringer,	
som skal gennemføres. 

Der	kommer	til	at	være	et	stort	fokus	på	samarbejdet	med	virksomhederne	i	Vejen	Kommune	–	både	omkring	
borgere,	der	er	tæt	på	et	arbejde	og	for	dem,	der	har	brug	for	en	særlig	indsats	for	at	opnå	tilknytning	til	ar-
bejdsmarkedet.   
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Dagtilbud og særlige tilbud til børn og unge

Børn-	og	ungeområdet	omfatter	blandt	andet	dagpleje,	
daginstitutioner,	 specialpædagogisk	 indsats	 samt	 tilbud	
til	og	foranstaltninger	for	udsatte	børn	og	unge.

Der	er	i	2023	afsat	299	mio.	kr.	til	drift	af	børneområdet.	
Det er fordelt på følgende hovedposter: 

Vidste du, at: 
Der	i	2022	er	lanceret	et	forældrekursus	målrettet	vordende/nybagte	forældre	i	Vejen	Kommune?	Forældrekur-
set	skal	understøtte,	at	deltagerne	lærer	at	forstå	deres	barn	og	imødekomme	dets	behov	på	en	nærværende	
og	hensigtsmæssig	måde	for	derigennem	at	styrke	barnets	udvikling	og	trivsel.	Over	fem	mødegange	får	foræl-
drene	mulighed	for	at	træne	deres	kompetencer	gennem	observation,	refleksion	og	afprøvning	sammen	med	
andre	vordende/nybagte	forældre.
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Nettodriftsudgifter	på	området	for	dagtilbud	og	særlige	tilbud	til	børn	og	unge	2019-2023
I hele 1.000 kr. R2019 R2020 R2021 B2022 B2023
Løbende priser 271.255 278.287 283.695 288.966 299.133
Faste 2023-priser 294.059 295.120 296.744 296.928 299.133
Bemærkning:	R=Regnskab,	B=Budget

Vidste du, at: 
Kapaciteten på 3-6 års området i Vejen by og Askov er udfordret? Der er på den baggrund i Budget 2023 og i 
overslagsårene	afsat	midler	til	institutionsbyggeri	i	både	Vejen-Syd	og	i	Askov.	Desuden	bliver	børnehaven	Bil-
lingland	i	Vejen	by	udvidet	med	40	børnehavepladser	fra	foråret	2023.



14

Undervisning

Undervisningsområdet	omfatter	blandt	andet	folkeskoler,	
specialundervisning, ungdomsskolen og -klubber samt 
uddannelse	til	unge	med	særlige	behov.	Det	er	Udvalget	

for skoler og børn, der har ansvaret for disse områder. 
Der	er	i	2023	afsat	454	mio.	kr.	til	drift	af	undervisnings-
området.	De	går	til:

Vidste du, at: 
På	dagtilbud-	og	skoleområdet	er	videreudvikling	af	varierende	og	motiverende	læringsmiljøer	et	prioriteret	in-
dsatsområde?	Begrebet	læringsmiljø	forstås	bredt	og	handler	om	både	tænkemåde,	fysiske	rammer	og	samspil	
med	omverdenen.	Indsatser	omkring	læringsmiljøer	tager	afsæt	i	national	og	international	forskning	og	foku-
serer	på	forskellig	vis	på	børnenes	og	de	unges	perspektiver.	
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Vidste du, at: 
På	dagtilbud-	og	skoleområdet	er	arbejdet	med	udviklingsmiljøer	og	udviklingskulturer	centralt?	Som	led	heri	er	
den	videnproducerende	tilgang	blevet	et	gennemgribende	metodisk	valg,	hvor	prøvehandlinger,	positive	afvigel-
ser	og	prototyper	er	rammesættende	for	organisatorisk	læring	og	videndeling.

Nettodriftsudgifter	på	undervisningsområdet	2019-2023
I hele 1.000 kr. R2019 R2020 R2021 B2022 B2023
Løbende priser 453.986 450.425 459.158 451.793 454.051
Faste 2022-priser 492.163 477.946 479.777 464.346 454.051
Bemærkning:	R=Regnskab,	B=Budget
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Kultur og fritid

Vejen Kommune ønsker at skabe rammer, der gør det 
muligt	for	alle	at	deltage	i	kultur-	og	fritidsaktiviteter.	Til-
buddene	på	kultur-	og	fritidsområdet	omfatter	blandt	an-
det	 museer,	 biblioteker,	 biografer	 samt	 fritidsfaciliteter	

som	svømmehaller,	stadions	og	 idrætsanlæg.	Herudover	
hører folkeoplysning og foreninger under udvalgets områ-
de.	Der	er	i	2023	afsat	58	mio.	kr.	til	kultur-	og	fritidsområ-
det. De fordeles på: 

Vidste du, at: 
Det	folkeoplysende	fritidsområde	er	stadig	udfordret	 i	 forhold	til	eksempelvis	rekruttering	af	frivillige,	hvilket	
blev	 ekstra	 synligt	 under	 pandemien?	Der	 skal	 være	 et	 fokus	 på,	 hvordan	Vejen	 Kommune	 kan	 understøtte	
foreningslivets	fortsatte	drift	og	udvikling	gennem	tiltag	med	fokus	på	facilitetsområdet,	frivilligheden	og	fælles-
skaberne. 
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Nettodriftsudgifter	på	kultur	og	fritidsområdet	2019-2023
I hele 1.000 kr. R2019 R2020 R2021 B2022 B2023
Løbende priser 55.227 56.128 55.479 57.816 58.423
Faste 2023-priser 60.007 60.056 58.041 59.728 58.423
Bemærkning:	R=Regnskab,	B=Budget

Vidste du, at: 
Bevægelse	er	Vejen	fortsætter	som	særligt	indsatsområde	der	skal	fremme	bevægelse	i	institutioner	og	styrke	
institutionernes	samarbejde	med	foreningslivet?	Sideløbende	vil	der	være	fokus	på	at	styrke	ordningen	omkring	
Fritidspas,	blandt	andet	gennem	opbygning	og	afprøvning	af	et	frivilligt	korps	af	fritidsguider,	der	kan	hjælpe	
sårbare børn og unge videre ind i foreningslivet.
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Sundhed og forebyggelse

Den	kommunale	sundhedsindsats	omfatter	en	lang	række	
sundhedsydelser	og	en	række	forebyggende	sundhedsop-
gaver.	 Opgaverne	 er	 politisk	 forankret	 i	 Udvalget	 for	
sundhed,	kultur	og	fritid.		

En del af opgaverne varetages af den kommunale tandple-
je og af Brørup Sundhedscenter.  

Sundhedscentret	varetager	derudover	borgernære	opga-
ver	 inden	 for	 genoptræning,	 borgerrettet	 forebyggelse	
samt behandling for stof- og alkoholmisbrug.  

Vejen Kommune har også ansvaret for den vederlagsfrie 
fysioterapi.	Vejen	Kommune	medfinansierer	regionernes	
udgifter	 til	 borgernes	 benyttelse	 af	 det	 regionale	 sund-
hedsvæsen,	 herunder	 blandt	 andet	 psykiatri,	 somatik,	
genoptræning	under	indlæggelse	og	besøg	hos	den	prak-
tiserende	læge.		

Der	er	i	2023	afsat	263	mio.	kr.	til	sundhedsområdet.	Ud-
gifterne	på	sundhedsområdet	fordeler	sig	på:
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Nettodriftsudgifter	på	sundheds-	og	forebyggelsesområdet	2019-2023
I hele 1.000 kr. R2019 R2020 R2021 B2022 B2023
Løbende priser 238.771 243.208 257.615 258.525 262.874
Faste 2022-priser 258.491 257.204 268.682 265.420 262.874
Bemærkning:	R=Regnskab,	B=Budget

Vidste du, at: 
Træning	 og	 Livsstil	 på	 Brørup	 Sundhedscenter	 va-
retager	genoptræning	til	ca.	1700	borgere	hvert	år	
som henvises fra sygehuset? 

Vi	er	optaget	af,	at	fællesskab	har	betydning	for	vo-
res	mentale	sundhed,	også	 i	 forbindelse	med	træ-
ning.

Vi	tilbyder	tidlig	opstart	på	genoptræning	indenfor	
7 dage.

Vi	bruger	digitalt	understøttet	træning	(apps)	og	vi-
deomøder, så det bliver nemmere at lave noget af 
træningen	derhjemme,	når	det	passer	ind	i	en	travl	
hverdag.

Vi	 vejleder	 i	 at	 fortsætte	med	at	 være	 fysisk	 aktiv	
efter	endt	forløb,	fx	i	det	frivillige	foreningsliv.

Vidste du, at: 
Træning	og	Livsstil	på	Brørup	Sundhedscenter	tilbyder	livsstilsindsatser	til	borgere	over	18	år,	der	er	udfordrede	
på	deres	fysiske	eller	mentale	sundhed.	Sammen	med	borgeren	skaber	vi	sammenhæng	på	tværs	af	kommunale	
afdelinger,	ligesom	vi	inddrager	naturen,	digitale	løsninger	og	foreningslivet	for	bedst	at	understøtte	borgernes	
vej mod et sundere liv.
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Tilbud til ældre

Udvalget	for	social	og	ældre	varetager	en	række	forskelli-
ge	opgaver,	som	er	henvendt	til	kommunens	ældre	borge-
re.	Det	 drejer	 sig	 blandt	 andet	 om	pleje	 og	 praktisk	 bi-
stand,	ældrecentre	samt	demensindsatsen.		

Derudover	tilbyder	kommunen	en	række	forskellige	akti-
vitetstilbud	for	ældre	med	et	forebyggende	og	sundheds-
fremmende indhold. 

Der	er	i	2023	afsat	389	mio.	kr.	til	ældreområdet.	Pengene	
anvendes	til:

Vidste du, at: 
Der	på	baggrund	af	en	stigende	ældrebefolkning,	omlægningen	af	det	nære	sundhedsvæsen	og	rekruttering-
sudfordringer	på	ældreområdet	er	tilført	ekstra	ressourcer	til	styrkelse	af	ledelsen	på	plejecentre	og	i	hjemme-
plejen?	Styrkelsen	af	ledelsen	vil	gradvis	blive	indfaset	over	de	kommende	fire	år.
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Vidste du, at: 
Der	er	afsat	anlægsmidler	til	at	ombygge	tre	utidssvarende	midlertidige	pladser	på	Dixensminde	i	Jels	til	to	plad-
ser med eget toilet og bad?

Nettodriftsudgifter	på	området	for	tilbud	til	ældre	2019-2023
I hele 1.000 kr. R2019 R2020 R2021 B2022 B2023
Løbende priser 356.747 365.444 385.618 377.081 389.039
Faste 2023-priser 387.947 388.549 404.380 388.477 389.035
Bemærkning:	R=Regnskab,	B=Budget
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Tilbud til voksne med særlige behov

Kommunen	har	en	række	tilbud	til	borgere	med	handicap,	
psykiske	lidelser,	misbrug	eller	borgere	i	andre	situationer,	
som	gør,	at	de	har	brug	for	en	særlig	social	indsats.		

Det	drejer	sig	blandt	andet	om	bo-	og	beskæftigelsestil-

bud,	 rådgivning	 og	 vejledning,	 ledsagerordning,	 hjælpe-
midler	samt	en	række	sociale	ydelser.	

Der	 er	 i	 2023	 samlet	 afsat	 286	mio.	 kr.	 til	 voksne	med	
særlige	behov.	De	går	blandt	andet	til:

Nettodriftsudgifter	på	området	for	tilbud	til	voksne	med	særlige	behov	2019-2023
I hele 1.000 kr. R2019 R2020 R2021 B2022 B2023
Løbende priser 232.757 241.092 265.687 274.550 286.481
Faste 2023-priser 251.909 256.078 278.027 282.172 286.481
Bemærkning:	R=Regnskab,	B=Budget
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Vidste du, at: 
Vejen	Kommune	har	flere	forskellige	åbne	tilbud	til	voksne	med	handicap	og	psykisk	sårbarhed/sindslidelser,	
der	har	brug	for	støtte	efter	Servicelovens	§	82.	Der	arrangeres	caféaftener,	tilbud	målrettet	unge	og	også	tilbud	
målrettet	kun	for	kvinder	eller	mænd	–	tilbuddene	er	mangeartede	og	meget	forskellige.	Der	er	fx	også	mulighed	
for	at	komme	ind	og	få	en	kop	kaffe,	noget	samvær	og	få	hjælp	til	at	læse	posten	både	i	Vejen,	Rødding,	Holsted	
og	Brørup.	Dette	arbejder	vi	videre	med	udviklingen	af	også	i	2023,	hvor	borgerne,	der	deltager	i	tilbuddene,	
også	er	med	til	at	udvikle	på	dem.

I	2023	er	der	afsat	265	mio.	kr.	til	udbetaling	af	pensioner	og	personlige	tillæg	mv.	De	fordeler	sig	på:	

Nettodriftsudgifter	på	området	for	pensioner	og	personlige	tillæg	2019-2023
I hele 1.000 kr. R2019 R2020 R2021 B2022 B2023
Løbende priser 212.021 227.473 237.178 252.148 265.202
Faste 2023-priser 223.745 236.664 243.507 255.290 265.202
Bemærkning:	R=Regnskab,	B=Budget
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Erhvervsudvikling, turisme og bosætning

Vejen Kommune har fokus på erhvervsudvikling og har 
derfor	i	de	seneste	år	øget	indsatsen	for	at	tiltrække	nye	
virksomheder	–	og	nye	arbejdspladser	–	til	kommunen.		

I	Vejen	Kommune	skal	der	være	en	høj	erhvervsservice,	
hvor der tages udgangspunkt i virksomhedernes behov. 
Vejen	 Kommune	 ønsker	 at	 samarbejde	 med	 og	 være	 i	
dialog med de lokale virksomheder via temadage, infor-
mationsmøder	og	events	i	samarbejde	med	UdviklingVe-
jen.  

Bosætningsindsatsen	skal	bidrage	til	både	at	fastholde	og	
tiltrække	nye	borgere.	Vejen	Kommune	 skal	 være	et	 at-
traktivt	sted	at	bo	både	i	byerne	og	på	landet.	Derfor	ar-
bejder vi sammen med lokalråd og foreninger om at få 
skabt og fortalt de gode historier om at bo her.  

Der	er	i	2023	budgetteret	med	10	mio.	kr.	til	blandt	andet	
at	 styrke	 innovation,	 ny	 teknologi,	 iværksætteri	 samt	til	
erhvervsfremme. De største poster på området er:
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Nettodriftsudgifter	på	området	for	erhvervsudvikling	og	turisme	2019-2023
I hele 1.000 kr. R2019 R2020 R2021 B2022 B2023
Løbende priser 8.513 10.057 9.570 10.004 10.008
Faste 2023-priser 9.186 10.712 10.011 10.335 10.008
Bemærkning:	R=Regnskab,	B=Budget

Vidste du, at: 
Vejen	Kommune	er	i	en	positiv	udvikling,	hvor	nye	erhvervs-	og	boligområder	skyder	frem,	og	flere	arbejdsplad-
ser	og	borgere	kommer	til?	Vi	skal	fortsat	udmønte	vores	Vækststrategi	2025	–	Sammen	om	vækst	og	robusthed.	
Planstrategi	2023	vil	lægge	op	til	dialog	omkring	kommunens	udvikling	i	forhold	til	både	bosætning,	erhvervs-
områder	og	områder	til	klimaindsatsen.	Herudover	skal	vi	fastholde	og	videreudvikle	vores	detailhandel,	lige-
som	turismen	skal	udvikles:	Ikke	mindst	omkring	hærvejen.
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Fællesudgifter og administration

Økonomiudvalget	har	ansvaret	for	en	bred	vifte	af	opga-
ver. Det drejer sig om bl.a. redningsberedskab, den øko-
nomiske	 planlægning	 og	 styring,	 kommuneplanlægning,	
byudvikling,	den	politiske	organisation	samt	den	admini-
strative	organisation.	

Samtidig	er	udvalget	personaleudvalg	for	samtlige	ansatte	
i Vejen Kommune.  

I	2023	er	det	samlede	driftsbudget	på	381	mio.	kr.

Fakta: 
Ifølge	Indenrigs-	og	Boligministeriets	Benchmarkenhed	ligger	Vejen	Kommunes	udgifter	til	administrative	støt-
tefunktioner	og	chefer	16	pct.	lavere	end	det	forventede	udgiftsniveau	ud	fra	kommunernes	rammevilkår.	De	
samlede	administrative	udgifter	ligger	4	pct.	under	det	forventede	udgiftsniveau.

Kilde: Indenrigs- og Boligministeriets Benchmarkenhed
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Den	administrative	organisation	udgør	den	største	post	på	
Økonomiudvalgets budget. 

Administrationen	 varetager	 en	 række	 myndighedsopga-
ver,	som	er	direkte	rettet	mod	borgere	og	virksomheder.	
Det drejer sig fx om jobformidling, familierådgivning, be-
handling	af	ansøgninger	om	sociale	ydelser,	tilsynsopgaver	
samt byggesagsbehandling. 

Derudover	 er	 der	 opgaver	 knyttet	 til	 servicering	 af	 den	
politiske	og	administrative	ledelse	som	fx	forberedelse	af	
møder, juridiske vurderinger, udarbejdelse af analyser mv. 

Endelig	er	der	en	række	tværgående	administrative	støt-
tefunktioner,	der	understøtter	den	primære	drift	og	myn-
dighedsområdet	 i	 forhold	 til	 fx	 lønadministration,	 HR,	
jura, budget og regnskab, forsikringer, IT-sikkerhed og 
-drift,	systemadministration	og	journalisering	mv.		

Nettodriftsudgifter	på	området	for	fællesudgifter	og	administration	2019-2023
I hele 1.000 kr. R2019 R2020 R2021 B2022 B2023
Løbende priser 293.724 292.138 313.314 366.198 380.597
Faste 2023-priser 318.632 310.168 327.958 376.319 380.597
Bemærkning:	R=Regnskab,	B=Budget
Ekskl. overførselspulje

Budgettet	på	dette	område	vil	altid	fremgå	større	end	regnskabstallene,	da	budgettet	indeholder	puljer	(IT-,	barselspul-
je	mv.),	der	fordeles	til	andre	områder	i	løbet	af	året.



28

Finansiering - hvor kommer pengene fra?

De	samlede	kommunale	udgifter	til	drift,	anlæg,	renter	og	
afdrag	på	lån	udgør	2.975,9	mio.	kr.	i	2023.

Udgifterne	finansieres	først	og	fremmest	af	kommunens	
indtægter	 fra	 indkomstskat	og	grundskyld.	 Indkomstskat	
og	 grundskyld	 udgør	 godt	 2/3-dele	 af	 kommunens	 ind-
tægter.	

De	generelle	tilskud	fra	staten	udgør	godt	en	tredjedel	af	
kommunens	finansieringsgrundlag.	 I	 beregningen	af	 det	
statslige	tilskud	indgår	blandt	andet	en	udligningsordning,	

der betyder, at der overføres midler fra de økonomisk 
bedst	stillede	kommuner	til	mindre	velstillede	kommuner,	
herunder Vejen Kommune.

Selskabsskatter	opkræves	af	 staten.	Af	den	samlede	be-
skatning af virksomheder, der er beliggende i Vejen Kom-
mune,	modtager	Vejen	Kommune	14,24	pct.	

Herudover modtager Vejen Kommune et udligningsbeløb, 
idet provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere i 
Vejen Kommune end på landsplan.
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Vidste du, at:
Vejen	Kommunes	indtægter	fra	indkomstskatter	udgør	1,918	mia.	kr.	Hertil	kommer	indtægter	fra	grundskyld	
og	dækningsafgift	af	offentlige	ejendomme	på	86	mio.	kr.	Indtægterne	fra	selskabsbeskatning	udgør	46	mio.	kr.	
Bloktilskud	og	udligningsbeløb	fra	staten	udgør	887	mio.	kr.,	svarende	til	ca.	30	procent	af	den	samlede	finan-
siering. 

Kilde: Tilskud og udligning for kommuner i 2023

Kommunernes	adgang	til	at	optage	lån	er	meget	begræn-
set.	Der	kan	ikke	optages	lån	til	at	finansiere	almindelige	
drifts-	 og	 vedligeholdelsesudgifter.	 Derudover	 skal	 alle	
anlægsinvesteringer	som	udgangspunkt	finansieres	uden	
låneoptagelse. 
Kommunerne	kan	primært	låne	til	energiforbedrende	in-
vesteringer	i	kommunale	ejendomme	samt	til	byfornyelse.

Derudover	 kan	 staten	 give	 ekstraordinær	 adgang	 til	 at	
optage	lån,	fx	med	henblik	på	at	øge	offentlige	investerin-
ger	og	dermed	sætte	gang	i	væksten.	

Vejen	Kommune	forventer	at	afdrage	gælden	med	56	mio.	
kr. i perioden 2023-2026.  
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Kender	du	vores	værdier?

Det er Vejen Kommunes vision:
At	være	en	attraktiv	erhvervs-	og	bosætningskommune,	
der skaber rammer og muligheder for trivsel, kvalitet og 
vækst.	

Læs	eventuelt	mere	om	Vejen	Kommunes	Vision,	Missi-
on	 og	 Værdier	 på	 www.vejen.dk	 under	 den	 politiske	
styring. Herunder kan du også se hvem, der sidder i by-
rådet og i de enkelte udvalg samt se mødekalender, 
dagsordener og referater fra møderne.


