
Borgmester Jens Ejner Christensens nytårstale til erhvervslivet i Vejle Kommune  

Kære alle 

Velkommen til Vejle Kommunes nytårskur 2019! Det er en stor glæde for os i Byrådet at se den store 

opbakning til kuren. 

Lad mig i år indlede med at give jer en udfordring: Hvornår tror I, at der bliver folketingsvalg?  

Når vi træder ind i et nyt år, er det jo sæson for forudsigelser – hvad mon det kommende år bringer? 

I 2019 ved vi, at vi skal til folketingsvalg. Men det er en yndet sport at gætte på, hvornår valget bliver 

udskrevet. Og sådan er det inden for alle mulige områder – diverse eksperter forsøger at spå om renterne, 

VB!, vejret – alt mellem himmel og jord. 

Hvis vi på den ene side må erkende, at det er svært at spå om fremtiden - og på den anden side må 

erkende, at der er behov for at være fremsynede – hvad gør vi så? Hvis vi er bevidste om vores fortid, så 

tror jeg, der er tre ting, vi kan gøre: 

 Vi kan prøve at FORSTÅ fremtiden 

 Vi kan prøve at FORBEREDE os på fremtiden 

 Og vi kan prøve at TEGNE fremtiden 

Når vi vil prøve at forstå, hvad fremtiden mon bringer, kan vi begynde med at kigge ud i verden. I USA har vi 

præsident Trump! I Frankrig har vi de gule veste! I England har vi Brexit. Og i Kina, som netop har landet et 

rumfartøj på bagsiden af månen, ser vi ønsket om at blive den nye store teknologi-nation. Det er altså en 

meget kompleks verden, vi ser foran os. 

Når vi vil forstå fremtiden, er der nogle tendenser, som ser ud til at hænge ved! 

Vi har den grønne dagsorden - det vi i Vejle kalder resiliens. 

Vi har talt om klimaforandringer, grøn vækst, miljøforbedringer og resiliens i rigtig mange år. Men noget 

peger på, at vi har nået et vendepunkt, hvor det er blevet et krav og en nødvendig del af 

forretnings¬modellerne rundt omkring. 

På erhvervskonferencen i september hørte vi bl.a. Mads Nipper fra Grundfos fortælle om deres arbejde 

med bæredygtighed og FN’s verdensmål. Det var meget inspirerende at høre om, hvordan de er gået fra at 

se virksomheden som en pumpe-producent til at se sig selv om en del af løsningen på verdens fremtidige 

vandforsyning.  

Samtidig buldrer den teknologiske udvikling ind over os.  

Her i Vejle åbner om få måneder et nyt og meget moderne e-sportscenter, hvor elever fra Campus Vejle 

bliver undervist i e-sport på eliteplan ved siden af deres studier. En unik måde at få fremtidens IT-

kompetencer ind under huden. 

Digitaliseringen er en kæmpe omstilling for vores måde at tænke på og drive virksomhed på. I oktober var 

jeg en kort tur i Kina for at besøge Vejles venskabsby Nantong. Turen var lidt af en øjenåbner for, hvordan 

den teknologiske udvikling derovre kører i et helt utroligt tempo.  

En tredje såkaldt trend, som jeg vil fremhæve, er, at begreber som ordentlighed og etik får større og større 

betydning. Der har nok aldrig været så stor opmærksomhed på det, som vi på jysk kunne kalde ”at opføre 



sig ordentligt”. Dronningen var også inde på det i sin nytårstale. ”Almindelig anstændighed” var hendes 

ordvalg.  

De tre trends kan vi bruge til at forstå fremtiden. Men hvordan forbereder vi os så til fremtiden.  

Vores udgangspunkt i Vejle er godt – faktisk er det rigtigt godt! Vi oplever en stor tilflytning til kommunen, 

nye uddannelser kommer til, og erhvervslivet er i vækst. Faktisk går det så godt, at de nyeste tal viser, at 

Vejle er den kommune i Syddanmark, hvor der har været den største vækst i antallet af arbejdspladser i de 

seneste år. 

Tallene viser også, at Vejle har nogle unikke styrkepositioner. I vores indledende film satte vi netop fokus på 

en af dem – nemlig fødevarer. Andre stærke brancher er bl.a. transport, turisme og miljø & energi. 

Som borgmester er det skønt at høre positive nyheder. Men jeg lægger også stor vægt på at besøge 

virksomheder og høre historierne bag de fine tal om vækst og fremgang. Jeg har bl.a. besøgt: 

 Palle hos Jesma, der producerer vægte til både medicinalindustrien og Vejle Havn. 

 Jens hos Welcon, som forsyner offshoremarkedet med tårne. 

 Sindby, hvor jeg hilste på den schweiziske ambassadør 

 Og Torsten, vikingen fra Rørbæk, der lever af bæredygtig livsstil. 

Besøgene giver os input, så vi bedre kan forstå virksomhedernes hverdag.  

Hvis nogle af jer gerne vil have besøg af mig eller nogle af de andre gode folk i kommunen, så send mig en 

mail. Så kommer vi gerne forbi til en snak. 

Jeg tror nemlig på, at et godt dialog-klima og et stærkt netværk mellem erhvervsliv og kommune er er vigtig 

forudsætning for et godt vækstmiljø, hvor vi er rustet til at gribe de muligheder, som fremtiden må bringe. 

Og så kommer vi til det med at prøve at tegne fremtiden. Vi skal nemlig ikke bare vente på, at fremtiden 

kommer væltende ind over os. Vi skal sammen prøve at skabe og forholde os til den fremtid, som vi ønsker 

for Vejle Kommune.  

I 2018 har det nye byråd i det første år truffet en række beslutninger, som sætter markante spor ind i 

fremtiden. Lad mig fremhæve et par af dem:  

 Dækningsafgiften er afskaffet og gør det mere attraktivt at placere sig i Vejle Kommune 

 Vi har vedtaget en vision for mobilitet, fordi infrastruktur er en af fremtidens fokusområder. 

 Vi har investeret rigtig mange penge i børn og skoler, uddannelse, som også er noget der peger ind i 

fremtiden. 

Det er efter min mening en ganske god start – og i 2019 skal vi videre. 

Vores nuværende erhvervspolitik udløber i 2020, og derfor skal vi bruge det kommende år til at undersøge, 

hvordan fremtidens erhverv i Vejle Kommune ser ud. Vi håber, I vil være med! 

Vi vil gerne bruge det næste halve år på at snakke med en hel masse af jer om fremtiden. Vi vil invitere til 

en række større og mindre arrangementer, hvor vi sammen tager en snak om, hvor I mener, at jeres 

erhverv er på vej hen, og hvordan vi kan bidrage. 

Og så til sidst tilbage til det med forudsigelserne! Jeg har tre ting, som jeg holder øje med. 

 Jeg er spændt på, om Kristian Thulesen Dahl er finansminister 1. august i år. 



 Jeg er spændt på, om Theresa May er premierminister i England om et år. 

 Jeg er spændt på, om 2019 er det år, hvor Danmark får tildelt starten i Tour de France i 2021.  

Det er spændende. Vi ved ikke, hvad der venter, men det er helt sikkert noget der vil komme til at præge 

vores hverdag.  

Skål og godt nytår! 


