
1 
 

Borgmestertale til Nytårskur for erhvervslivet 

Kære alle sammen 

Jeg vil gerne ønske jer alle et rigtig godt nytår og velkommen til Vejle Kommunes nytårskur 2017. 

 

2016 har været et år, der har forandret den internationale politiske  dagorden på mange fronter - 

tænk bare på den megen terror! Tænk på Brexit! Tænk på Trump! Og tænk på 

flygtningestrømmene!  

 

2016 har også været et år, hvor den teknologiske udvikling igen er gået meget stærkt. 

Automatisering, robotter, nye måder at forretnings-udvikle på. Det der også med et nyt ord kaldes 

disruption! 

 

Det kender I alt til. I vores globale verden har forandringerne også konsekvenser for Vejle. Og 

forandringerne fortsætter ind i 2017: 

 

Jagten på kvalificeret arbejdskraft. Produktion kommer tilbage fra Kina, fordi robotterne kan løse 

det bedre og billigere. Digitaliseringen ændrer forbrugernes adfærd. Green Tech, bæredygtighed og 

resiliens er sat på dagsordenen. Nye produkter og nye muligheder. 

 

Alt sammen stiller det nye krav til vores virksomheders forretningsudvikling. Det gør det også til os 

som kommune. Vi forventer f.eks., at 50 % af vores skoleelever skal udfylde jobs, som endnu ikke 

er opfundet. Det viser jo, hvilken kompleks tid vi lever i.  

 

Lige før jul mødte Byrådet en gæv nordjyde – som sagde: hvis man skal løse et komplekst problem, 

skal man have begge hænder oppe af lommen. Og hvad mente han så med det – erhvervsforsker og 

direktør Kristian Dahl?  

 

Jo, mange ser en kommune som en myndighed, der skal have styr på drift, penge og retssikkerhed - 

og som leverandør af en række serviceydelser. 
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Men det kan vi ikke længere nøjes med i den komplekse verden, som vi lever i. Med den anden 

hånd skal vi være dygtig til at kunne påvirke udviklingen. Vi skal kunne skabe vækst! Vi skal 

kunne skabe løsninger i et meget tæt partnerskab med erhvervsliv, uddannelser, borgere og 

frivillige.  

 

En stor moderne kommune som Vejle skal tage ansvar for udviklingen og fremtidens udfordringer - 

og det gør vi! Jeg vil tillade mig at sige, at det er det, vi har haft succes med i Vejle!  

Det er derfor, vi står så stærkt, som vi gør i dag.  

Vi har haft begge hænder oppe af lommen.  

Med den ene hånd har vi haft styr på den daglige drift og på vores økonomi og serviceydelser.  

 

Med den anden hånd har vi investeret i fremtiden og skabt et stærkt samarbejde og partnerskab med 

vores erhvervsliv og vores uddannelser. 

 

Det gør vi i vores arbejde med fødevareudvikling og green tech. Salg af erhvervsjord i både Give og 

Vejle. Tætte samarbejder med Vejles og centerbyernes handelsforeninger om udvikling og events. 

Og ikke mindst samarbejdet med erhvervslivet om bosætning og attraktiv arbejdskraft. 

 

For at bruge metaforen fra før: Når vi har begge hænder op af lommen, kan vi favne flere. Det er 

dét, vi gør sammen med vores virksomheder og vores uddannelser i Erhvervskontaktudvalget, 

Innovationsudvalget og Uddannelsesrådet. Sammen finder vi nye veje og nye løsninger – og vi er 

åbne over for hinandens idéer.  

 

Vi har jubilæum i år: Det er 10 år siden, vi dannede vores nye kommune, og det har aldrig gået 

bedre. Vi har ikke bare klaret det okay eller udmærket med skindet på næsen. Nej, den nye Vejle 

Kommune har klaret sig flot.  

Sammen - Byrådet, virksomhederne, detailhandlen, uddannelserne – sammen havde vi viljen til at 

komme godt igennem finanskrisen, som ramte os hurtig efter kommunesammenlægningen.  

 

Byrådet måtte effektivisere driften for flere hundrede millioner kroner. Men samtidig satte vi også 

penge af til udvikling. Hele vores nye bydel på Lystbådehavnen blev født under finanskrisen. Det 
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samme gjorde det store Monumentområde i Jelling. Det samme gjorde Spektrum og de nye 

kulturhuse i Give, Egtved og Børkop. Det samme gjorde De Fem Søstre. Hertil kommer mange 

andre store kommunale og private boligbyggerier.  

 

Personligt glæder jeg mig meget over, at lige om lidt står Bølgen og Kirk Kapitals nye ikon byggeri 

og hovedsæde snart færdigt.  

Det viser, at Vejle kan noget særligt! 

 

I 2010 satte vi ambitiøse 2020 mål for erhvervspolitikken. Nu ser det ud til, at vi når alle målene. 

 

På alle fronter ser vi fremgang. Vi bliver flere og flere borgere. Bare i løbet af det sidste år har over 

7.000 borgere valgt at flytte til kommunen. Der er også nogle, der forlader os, men vi har stadig en 

af Danmarks største nettostigninger i befolkningstal. 1656 flere borgere er vi blevet i 2016. 

Vi har fået over 400 nye virksomheder på et år, og beskæftigelsen er snart oppe på samme niveau 

som før finanskrisen. Vi får flere arbejdspladser! Iværksætterne elsker os! Vi får også flere og flere 

uddannelser og studerende!  

 

Dagens tema er ”ledelse”.  

Ledelse og retning er afgørende for at kunne klare sig i konkurrencen i en foranderlig verden. Vi får 

oplæg fra Lars Bilde fra Isabella Group og Palle Heiselberg fra Danske Bank. Vi glæder os til at 

lade os inspirere af jer.  

 

Når jeg ser på min helt egen oplevelse af ledelse – fra min tid som borgmester i både Jelling og 

Vejle Kommune - er der to ting, som er helt centrale for mig. Tillid og frihed! Vi er nødt til at have 

tillid til menneskene omkring os for at kunne give dem frihed til at handle. Og vi er nødt til at give 

dem frihed til at handle for at skabe tillid.  

 

Det har vi netop sat fokus på i Byrådets vision: Vejle med vilje.  

Frihed til at udvikle og tillid til, at vores medarbejdere er dygtige og kompetente til at kunne løse 

opgaverne både inden for rammerne – men også til tider på kanten af boksen.  
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Jeg er også sikker på, at tillid og frihed er årsagen til, at vi er lykkedes med hverdagsinnovation og i 

dag er en af 100 resiliente byer i verden. 

 

Jeg kan i hvert fald love jer, at vi - både politikere og medarbejdere – også i 2017 vil gøre det, der 

skal til for at finde gode løsninger på fremtidens udfordringer - sammen med jer og jeres 

virksomheder. 

 

Sammen tager vi ansvar, og sammen tegner vi den fremtid, vi går i møde.  

 

Mit store nytårsønske er, at vi kan få endnu stærkere partnerskaber mellem virksomhederne, 

uddannelserne og vores kommune. Derfor er jeg også glad for at se så mange til vores nytårskur.  

Jeg håber for jer, at I vil opleve et fremragende 2017. 

 

Rigtig god eftermiddag til jer alle og godt nytår! 

 

 

 

 

 

 


