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Vejen Kommune- En erhvervskommune i særklasse 

Vejen kommune er en af Danmarks bedste kommuner: Beskatningsniveauet er relativt lavt, ser-

vicen er på gennemsnitsniveauet, og kommunen er i top ti på både Dansk Industris Erhvervsklima, 

og Dansk Byggeris Kommunal Performance.  Dog er alt ikke i orden endnu, ting kan, og skal, for-

bedres hvis disse placeringer skal bevares. Vi mener at man altid skal arbejde på at skabe en kom-

mune med højere service, lavere skat, mere vækst og mere frihed og ansvar til den enkelte borger, 

og til de enkelte lokalområder. Det er med dette i mente, at Liberal Alliance Vejen her fremlægger 

sin plan for Vejen kommunes udvikling 2013-2018. 

Kort sagt ønsker vi en kommune, hvor Liberal Alliances landspolitiske mærkesager med et lokalt 

tvist, kan ses i funktion:  

 

Lavere skat- Mere vækst 

Mere udlicitering - Styrk det lokale erhvervsliv 

Mindre bureaukrati - Bedre service, og større arbejdsglæde 

Mere lokalt - Bedre løsninger 

Prioriter kerneydelser - Stop overforbruget 

 

 

Liberal Alliance Vejen har som mål at Vejen Kommune: 

 

- Skal være et mere attraktivt sted at etablere virksomhed, så der kan skabes vækst og arbejds-

pladser. Det skal ske gennem en forbedring af rammebetingelserne, effektivisering af de kommu-

nale sagsgange, og i det hele taget ved at gøre det lettere både at etablere ny virksomhed og at 

flytte sin danske eller udenlandske virksomhed til kommunen. 

 

- Skal støtte det lokale initiativ, da mange problemer løses bedst lokalt. Ikke centralt. Vi tror, at et 

tættere samarbejde mellem lokalråd, foreninger, borgere og virksomheder er den rigtige vej at gå. 

Hvorfor sidde og nørkle med nogle ting hvor der allerede findes en bedre løsning. Borgerne ved 

bedre end byrådspolitikerne, hvad der fungerer bedst i deres konkrete sag. Ofte er det så lidt der 

skal til, hvis viljen er der. Det hjælper ikke med ideer, hvis der ikke er opbakning bag. Kommunen 

skal Ikke benytte de ”gamle” kommunebyer og landsbyerne som skattekvæg. Én kommune, ét 

fællesskab. 

 

- Skal være Syddanmarks billigste skattekommune, målt på beskatningsniveau af borgerne. I Libe-

ral Alliance Vejen mener vi nemlig, at pengene hører bedst hjemme i borgernes lommer. For det er 

deres penge, ikke alle mulige andres penge, og derfor skal man altid arbejde på så lav en beskat-

ning som overhovedet muligt. Der er 12 syddanske kommuner. I øjeblikket har vi den 5. laveste 

kommunalskat i Syddanmark med vores 25,20 %, og den næstlaveste grundskyld med vores 



20,360 ‰. Dette giver et samlet beskatningsniveau af vores borgere på 24,86 %, hvilet er 1,22 % 

højere end Vejle der har det laveste beskatningsniveau af borgerne i Syddanmark. Det er nødven-

digt, at vi konstant arbejder på at sænke vores skatter og afgifter for at være konkurrancedygtige 

overfor de omkringlæggende kommuner.  

 

- Skal effektivisere den offentlige administration og service samt slanke den kommunale sektor. 

Vejen Kommune gør det godt, og har det laveste antal administrative ansatte pr. indbygger i Syd-

danmark. Men hvorfor stoppe her når rapporter viser, at der er et uudnyttet effektiviseringspo-

tentiale på flere millioner kroner? Sammenligner man med de aller bedste kommuner i Danmark, 

er der potentiale for effektiviseringer på en lang række områder (se mere i afsnittene om de enkelte for-

valtningsområder); primært ved at flytte ansvaret ud til medarbejderne, og dermed decentralisere 

magten, så beslutningerne træffes lokalt i stedet for centralt, og ved øget brug af udbud, privatise-

ring og udlicitering. Alt sammen effektiviseringer som i den anden ende kan betyde lavere skat, 

bedre service, bedre arbejdsmiljø for de kommunalt ansatte og ikke mindst flere penge til at sikre 

udvikling i hele kommunen. Vi ønsker at gennemgå vores forvaltninger med en effektviseringstræ-

ner og derved opnå markante effektiviseringer. 

 

- Skal tænke på den enkelte, og give mulighede for at borgerne kan træffe selvstændige valg og 

forme det liv de selv ønsker. Liberal Alliance Vejen mener ikke at kommunen skal tilbyde skattebe-

talte rygestopkurser, eller opsætte moralske pegefingre for borgerne. Vi tror nemlig på at borger-

ne kan tænke selv. Vi tror på frie mennesker, frie markeder og en kommune hvor der er plads til 

forskellighed. Forskellighed blandt borgerne og de institutioner der er. Derfor ønsker Liberal Alli-

ance Vejen et system hvor pengene følger borgeren, frem for at borgeren skal følge med de penge 

kommunen først tager fra ham, og derefter forbruger. I praksis vil det betyde at fx et barn der skal 

gå i skole, har øremærket et bestemt beløb til dette på kommunens budget. Dette beløb kan bar-

net så frit benytte på enten Folkeskole, Fri, Privat, Efter eller specialskole. Dét er frihed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konkrete mærkesager ved kommunalvalget 2013 

 

1. Lavere skat - Mere vækst! 

- Tilbagerul kommuneskattestigningen på 0,3 % fra 2010. 

- Tilbagerul grundskyldsstigningen på og 2,95 ‰ fra 2010, samt forhindre grundskylds-

stigningerne i 2014 ved at sænke grundskylden med yderligere 0,795 ‰ så boligejerne 

ikke får et lavere rådighedsbeløb grundet stigende grundpriser. 

- Afskaf det obligatoriske administrationsgebyr på genbrugspladser for de virksomheder 

der ikke benytter sig deraf, samt sænk gebyrende. 

- Sænk gebyret på etagebyggeri der er det højeste vest for Storebælt. 

- Nedbring gælden (Det er blot ubetalt skat for fremtidige generationer!) 

2. Mere udlicitering - styrk det lokale erhvervsliv! 

- Fuld udlicitering af Vej- & park 

- Udarbejd udbudsplan for ældreplejen 

- Gennemfør omfattende reform af genbrugspladserne så der er åbent fra kl. 7-18. 

- Lad private overtage børnetandplejen igen 

3. Mindre bureaukrati - Bedre service, og større arbejdsglæde 

- Gennemgå den offentlige forvaltning med en effektiviseringstræner. 

- Skriv så borgerne kan forstå det. 

- Sæt mennesket før systemet. 

- Indfør en bagatelgrænse for hvad der skal søges om byggetilladelse om. 

- Forsimpl udbudsmateriale markant så fokus bliver mål frem for proces. 

4. Mere lokalt - Bedre løsninger 

- Styrk samarbejdet med lokalråd, foreninger, borgere og virksomheder. 

- Decentraliser ledelse og drift, på proces- og detailstyring stoppes. 

- Støt oprettelse af fri- privat og efterskoler samt andre private tilbud. 

5. Prioriter kerneydelser - Stop overforbruget 

- Prioriter infrastruktur, uddannelse, pasningsmuligheder og de der vitterligt ikke kan 

klare sig selv. 

- Drop prestigeprojekter, og videreudvikling og udbygning af virksomhed der kan over-

drages til privat regi (Tandpleje, Vej- & park, Rygestopkurser mv..) 

 

 

 

 

 

 

 

 



MÅL FOR FORVALTNINGSOMRÅDERNE I VEJEN KOMMUNE: 

Liberal Alliance Vejen opstiller her en række konkrete mål og initiativer, der beskriver, hvad vi 

fremadrettet vil arbejde for at opnå på hvert enkelt af kommunens forvaltningsområder. Gen-

nemgående for alle områder er, at især øget brug af licitation, udlicitering, konkurrenceudsættelse 

og decentralisering og ledelse, ansvar og drift, vil være oplagte redskaber til opnåelse af effektivi-

seringer, og serviceforøgelser. Samlet set har Vejen Kommune et budget omkring de 2,5 mia. kro-

ner årligt, til at servicere kommunens omkring 42.000 borgere.  

 

SKOLER OG BØRN 

Området bruger omkring en tredjedel af det samlede budget når drift, service og 

anlægsudgifter, lægges sammen. Pengene går til folkeskolen, dagsinstitutioner, fritidshjem m.m. 

 

I dag er Vejen Kommune den kommune der sætter flest drifts, og anlægsopgaver på skoleområdet 

sat i udbud. Dog skal man fortsat kigge på om tingende kan gøres endnu smartere og effektivt. Der 

er ingen grund til at slappe af bare fordi man er foran. Liberal Alliance Vejen ønsker derfor at sikre 

at flest mulige opgaver på området kommer i udbud. Liberal Alliance Vejen ønsker øget udlicite-

ring og benchmarking af driften, så konkurrerende, effektive virksomheder kan skabe besparelser, 

og derved forbedre økonomien, samt højne kvaliteten på vores skoler. Men for at opnå den høje 

kvalitet kræves også, at kommunen bliver bedre til at definere kravene til opgaverne der sendes i 

udbud. Kort, præcist og med fokus på resultater frem for proces.  Samtidig må der fokuseres på at 

vælge den billigste løsning på lang sigt – frem for hvad der måske er billigst her og nu. Det er vig-

tigt, at der tages hensyn til de arbejdende borgeres travle hverdag, og derfor skal man lave en 

vægtet vurdering af, om et tiltag, samlet set er en besparelse. Fx sammenlægning af skoler, børne-

tandlæger m.v.. hvilket desværre ikke har været tilfældet i Vejen Kommune hvor undervisningen 

på vores skoler er blevet 2,1 % dyre i dag, i forhold til før skolesammenlægningerne iht. Beregnin-

ger foretaget af CEPOS. 

 

Grundskolen 

Fri konkurrence, giver bedre resultater og flere ressourcer til undervisning. Vi ønsker derfor at de-

centralisere beslutningsprocesserne ved at gøre skolerne til selvejede institutioner, hvor pengene 

fuldt ud følger eleven, ligesom de gør på gymnasierne.  Vi ønsker mere frihed til den enkelte skole, 

så skolelederne og bestyrelserne selv har ansvaret for skolernes visioner, økonomi samt ansættel-

se og afskedigelse af lærere. Vi tror nemlig på, at beslutninger der vedrører menneskers hverdag 

ligger bedst i hænderne på, dem, der bliver berørt.  

 

Liberal Alliance Vejen vil udvide det frie skolevalg og støtte det private initiativ – vi vil hellere guide 

forældrene til det rette valg, end vi vil bestemme over dem. Vi er modstandere af dannelsen af 

Skoledistrikter. Det må være forældrenes valg, hvor deres børn skal gå i skole. Ligesom det må 

være skolernes eget ansvar at føre en målrettet indsats for at få den ønskede, og nødvendige, 

elevsammensætning på deres skoler. 



 

Liberal Alliance Vejen ønsker gennemskuelighed i skolerne ved at gøre dem lettere at sammenlig-

ne. Vi ønsker at måle skolerne på elevernes videre forløb efter grundskolen: hvor mange procent 

går videre på en ungdomsuddannelse, videregående uddannelse, erhvervsuddannelse, osv. Alle-

rede tidligt bør skolerne foretage evalueringer og, i samarbejde med forældrene, sætte mål for 

eleven. Evalueringsmetoderne skal skolerne selv udarbejde. Forældrene skal tage mere ansvar for 

deres børns udvikling, og ligeledes skal børnene tage friheden til sig og selv tage initiativ. Der bør 

udvikles en konkurrencementalitet i skolerne, hvor der ses op til de dygtige elever, da vi tror på, at 

man ikke kan gøre den svage stærk ved at gøre den stærke svag. 

 

Vi er åbne for etableringen af flere fri- privatskoler og efterskoler, og vi stoler på, at forældrene og 

børnenes eget behov og ønsker kan afgøre antallet. De danske fri- og privatskoler har vist sig at 

kunne skabe et alternativ af høj kvalitet til færre penge, og vi ønsker derfor at støtte op omkring 

borgeres ønske om etablering af disse, ligesom efterskolerne er fantastiske til at styrke de unges 

sociale kompetencer. Desværre modarbejder kommunen disse år borgernes ønsker. Dette kunne 

ses i Øster Lindet, hvor borgerne ønskede at oprette en privatskole efter lukningen af Øster Lindet 

Folkeskole. Det var svært at se hvor den politiske vilje, og støtte, til dette lokale initiativ var at fin-

de. Her kan Liberal Alliance Vejen bidrage positivt. 

 

I Liberal Alliance Vejen er vi ikke bange for at give plads til forskellighed blandt kommunens skoler. 

For der er også forskel på eleverne. Danske børn er ikke en homogen enhed, og der skal tages høj-

de for den enkeltes læring. Det betyder også, at talenterne skal udfordres fagligt. Talenterne hjæl-

per desuden de svageste og trækker derfor fællesskabet op. Vi ønsker derfor at efteruddanne læ-

rerne, så de dygtige elever kommer i øget fokus. Skolerne skal gives videre muligheder for at ni-

veauopdele, da vi mener at fast klassetænkning er kassetænkning. Det ses allerede nu på flere af 

kommunens folkeskoler, at eleverne i enkelte fag bliver inddelt efter kompetencer i overbygnin-

gerne. På den måde sikres det, at de knapt så dygtige elever ikke falder af, og at de dygtige elever 

ikke falder i søvn. 

 

Daginstitutioner 

Liberal Alliance Vejen ønsker at give lederne i kommunens daginstitutioner større frihed. Foræl-

drene skal opleve at møde fagligt kompetente pædagoger, som er stolte af deres erhverv. Det skal 

også i langt højere grad være muligt for private aktører at oprette daginstitutioner. Dette kan gø-

res ved at oprette et samarbejde mellem private virksomheder og kommunen, hvor de private 

styrer institutionen effektivt, og kommunen hjælper med finansieringen. Vi ønsker fri konkurrence 

i en model, hvor pengene følger barnet. I dag er der en række forhindringer, som gør det svært for 

de private aktører at komme ind på markedet, og som derfor må lempes; eksempelvis krav til ind-

retning af lokalerne og ude-arealer. 

 



Liberal Alliance Vejen ønsker at se på hvor stort behovet er for daginstitutioner med anden åb-

ningstid end i dag (fx døgnåbent, samt åbning i helligedagene). Hvis markedet efterspørger dette, 

mener vi at det er vores pligt at give borgerne dette. 

 

På denne baggrund vil Liberal Alliance Vejen arbejde for følgende konkrete tiltag i den kommende 

valgperiode: 

 
1) At skolerne så vidt muligt bliver selvejede institutioner, og at ansvaret for driften, økonomien 

samt ansættelser og afskedigelser af ansatte decentraliseres ud til de enkelte institutioner. Pro-

blemer løses bedst lokal, ikke centralt, og ansvar bliver en realitet. 

 
2) At folkeskolerne i langt højere grad belønnes for gode resultater, f.eks. antallet af unge som får 

en kompetencegivende uddannelse senere i livet. Fokus flyttes fra proces- til resultattænkning. 

 
3) At der gøres op med lighedstanken i folkeskolen til gavn for alle elever. Dygtige skoler og dygti-

ge børn og unge skal stimuleres – ikke trækkes ned på et middelmådigt niveau. Ligeledes skal de 

elever der har det svært have ekstra hjælp. Derfor ser vi positivt på den øgede niveauopdeling vi 

ser på enkelte folkeskoler i kommunen.  

 
4) At der oprettes reelt frit skole- og institutionsvalg. I stedet for at lade kommunale embedsfolk 
stå for fordelingen, kan valg af skole/institution fordeles let og retfærdigt via et elektronisk sy-
stem, som forældrene selv benytter. 
 
5) At støtte op omkring oprettelsen af fri- privat og efterskoler hvis det lokale initiativ er til stede 

og viljen er der.  

6) At arbejde på en model hvor ”pengene følger eleven”, og forældrene har mulighed for at træk-

ke pengene ud til evt. efterskole eller privatskole. 

7) At arbejde for mere fleksible åbningstider for kommunens daginstitutioner, samt styrke opret-

telsen af private pasningstilbud.  

 

KULTUR & FRITID 

Liberal Alliance Vejen ser på kultur som en investering: Det skal kunne give noget igen. Med dette 

forstås at fx investeringer i nye biblioteker, ikke er gangbart. Det handler om at tiltrække turister, 

og trække flere penge til kommunen, for at øge vores velstand. 

 

Kulturen spiller en vigtig rolle i at gøre Vejen Kommune til en attraktiv kommune, der kan tiltrække 

både boligsøgende, turister, velstående samt intellektuelle borgere som kommunen mangler. Li-

beral Alliance Vejen går derfor konstruktivt ind i debatten om kultur- og fritidsbudgettet for, at få 



indflydelse på fordelingen på området, der dækker: teatre, sportsanlæg, køb af kunst til kommu-

nen, biblioteker osv..  

 

Brugerbetaling 

Vores grundlæggende liberale holdning til området er, at kunst, kultur og fritidstilbud skal være 

bæredygtig. Kort sagt: De, som ønsker at gøre brug af kulturtilbuddene, må også hovedsagligt fi-

nansiere dem. Derfor ser Liberal Alliance Vejen positivt på øget brugerbetaling, samt privatiserin-

ger af kulturalle tilbud i Vejen Kommune til gavn for generelle skattelettelser, og ”need to have” 

ydelser. En skattelettelse, og liberalisering af kulturen, vil således skulle ses som en mulighed for 

borgerne til selv at vælge, om deres penge skal gå til en biografbillet, en tur i svømmehallen, eller 

på museum. 

  

Biblioteker 

Også på de offentlige biblioteker er der brug for effektiviseringer, som kan være med til at ned-

sætte behovet for støtte. Selvbetjening på bibliotekerne skal fortsat udbredes for at mindske be-

hovet for personale, ligesom øget brug af frivillige kræfter (eksempelvis pensionister) eller studen-

termedhjælpere kunne være en løsning. Dog er det vigtigt der er faglært personale tilknyttet bibli-

otekerne. Liberal Alliane Vejen mener det er vigtigt at vi bevare de biblioteker vi har i dag, men ser 

intet behov for at bygge nye.  

 

Idræts- og Aktivitetscentre 

De lokale Idræts- og Aktivitetscentre er samlingspunkt for alle kommunens borgere. Det er vigtigt  

at sikre, at centrene er i ordentlig stand og kan tilbyde det som borgere, foreninger med videre  

efterspørger. I Liberal Alliance Vejen ser vi derfor en sikring af udviklingen i kommunens Idræts- og  

Aktivitetscentre som et vigtigt punkt på budgettet. Dog gælder også her princippet om at  

de tiltag der iværksættes, skal kunne betale sig, og skabe vækst. I Vejen kommune prioriteres det-

te desværre meget lavt til fordel for nye biblioteker og statuer. Man har mellem 2010 og 2013 in-

vesteret under 30.000 kr. i kommunens idrætsanlæg, centre og svømmehaller.  Dette er over 300 

kr. mindre pr. borger pr. år end landsgennemsnittet. 

 

På denne baggrund vil Liberal Alliance Vejen arbejde for følgende konkrete tiltag i den kommende 

valgperiode: 

 
1) At niveauet af brugerbetaling bør stige til fordel for skattelettelser og kerneydelser. 
 
2) At kommunen fortsat skal bruge, samt udvide, den frivillige arbejdskraft i forhold til 

kulturelle og sportslige tilbud. 
 
3) At der kommer fokus på at de penge der investeres i kulturalle tilbud giver afkast.  
 



4) Prioritere ”need to have” i stedet for ”nice to have”. 
 
5) At sikre Idræts- og Aktivitetscentrenes udvikling. 
 
 
SUNDHED OG FOREBYGGELSE 

Vi skal have et effektivt sundhedsvæsen af høj kvalitet. I sammenhæng med dette er det vigtigt, at 

kommunen ikke fungere som ”Big Mother” ved at ensrette borgerne, eller påtvinge dem en be-

stemt adfærd, så længe de ikke skader andre. I enkelte kommuner har vi set eksempler på, at 

kommunale embedsfolk ringer borgere op og tilbyder dem gratis rygestopkurser, og senest har vi i 

København set usaglige kampagner, der opfordrer børn til at anmelde forældrene for ”alkoholmis-

brug”, hvis de deler en flaske vin. Dette spor vil Liberal Alliance Vejen holde Vejen Kommune væk 

fra. Det er dit liv, dine valg og dit ansvar hvad du ønsker at gøre med det. Det er ydermere vigtigt, 

at vi i det kommunale arbejder tager højde for de arbejdende borgeres travle hverdag, derfor ser 

vi med underen på bl.a. centraliseringen af børnetandplejen i Brørup. Ordningen gør at børnene 

bliver tjekket på kørende busser, men kun kan behandles i Brørup. Da tandlægerne har åbent i 

dagtimerne, må forældrene til et barn i mange tilfælde skulle tage fri fra arbejde for at køre deres 

barn til tandlæge. Det må kunne gøres smartere via bedre lokale udbud eksempelvis.  

 

På denne baggrund vil Liberal Alliance Vejen arbejde for følgende konkrete tiltag i den kommende 

valgperiode: 

 

1) At forebyggende kampagner på sundhedsområdet skal være objektive, og bygge på fakta. 

 
2) At behandlingstilbud skal anlægges således det ikke går ud over de arbejdende borgeres 

travle hverdag. 

 

3) At omlægge de kommunale tandlægeklinikker til private tandlægeklinikker. 

 
4) At prioritere behandling af meget udsatte grupper såsom misbrugere, dårligt stillede ældre 

og ikke mindst handicappede der ikke er skyld i deres egen tilstand. 

 

5) At forkorte sagsbehandlingstiderne på handicapområdet. 

 

6) At se på behovet for fixerum i Vejen kommune. 

 

7) At afskaffe kommunale rygestopkurser, samt støtten dertil. 

 

 

 



ÆLDRE OG OMSORG 

Dette er igen en stor kommunal post. Der er derfor nok at fordele på ældre- og omsorgsområdet, 

hvor Liberal Alliance Vejen vil arbejde for at sætte den enkelte ældre i centrum. Mennesker er 

vigtigere end mursten, og på plejehjemmene skal plejen, maden og aktiviteterne opprioriteres. Vi 

skal lytte til de ældres ønsker og opmuntre og hjælpe dem til, at fortsætte livet med de interesser 

og vaner som de hidtil har levet med. Kort sagt: Bureaukrati skal erstattes med menneskelig nær-

hed.  

 

For at gøre dette er det afgørende, at plejehjemmene drives mere effektivt, så de økonomiske 

resurser rækker længere. Derfor ønsker Liberal Alliance Vejen at se på mulighederne for at udlici-

terer, konkurrenceudsættelse, samt indgå i offentlig-private samarbejde(OPP) på ældreområdet. 

På den måde sikrer vi, at private aktører får mulighed for at spille en større rolle på markedet, 

imens servicen stiger, samtidig med at prisen falder. Dette ér sket i bl.a. Kolding Kommune. Analy-

ser fra Dansk Industri har vist, at vi vil kunne frigøre op til 17 mio. kroner ved at sætte ældreplejen 

i udbud. 

 

Ydermere ønsker vi at give den enkelte borger mulighed for at købe ekstra kommunale ydelser, 

hvis den enkelte ønsker dette.  Brugen af private aktører vil desuden være et skridt på vej en til 

styrkelse af selvbestemmelsen. I Liberal Alliance Vejen stoler vi på de faglige kompetencer hos 

uddannet personale og værner om den personlige frihed; også for borgere, der grundet sygdom 

eller alderdom, skal have hjælp fra kommunalt hold. Ældre- såvel som sygepleje bør tage udgangs-

punkt i den menneskelige kontakt, og den enkeltes behov, i stedet for i et afkrydsningsskema. 

Desuden skal sundhedsfagligt personale være koncentreret om at hjælpe patienter, mens admini-

stration bør varetages af administrativt personale. 

 

På denne baggrund vil Liberal Alliance Vejen arbejde for følgende konkrete tiltag i den kommende 
valgperiode: 
 

1) At se på muligheden for at udlicitere, og konkurrenceudsætte plejehjemssektoren. 
 

2) At erstatte bureaukrati med menneskelig nærhed. Vi stoler på fagligheden blandt de ansat-
te, og ønsker at de ældre får en værdi alderdom. 
 

3) At Vejen kommune ikke ”opdrager” ældre mennesker. Der skal være frihed til at ryge, drik-
ke, danse og elske sig ihjel. Ældre er også myndige og selvstændige borgere. 
 

4) At de ældre bør have større mulighed for at deltage aktivt i den daglige gøren og laden. 
 

5) At maden der leveres skal være af høj kvalitet- smag- og nærringsrig kvalitet. Aller helst 
skal der være et køkken på hvert plejehjem. 
 



6) At ledelsen decentraliseres, således der kommer et reelt ledelsesansvar på det enkelte ple-
jehjem. 
 

 

TEKNIK OG MILJØ 

Teknik og miljø er en højprioriteret del af Vejen Kommunes budget, hvilket det fortsat skal være. 

En god og stabil infrastruktur er afgørende for erhvervslivets, og befolkningens, vilkår i kommu-

nen. Det er vigtigt, at vi fortsætter med at holde vores veje, fortove og stier ved lige. Infrastruktur 

er en kerneydelse, der skal værnes om. Det er vigtigt, at så mange opgaver som muligt konkurren-

ceudsættes for at opnå den bedst mulige pris og service. På Vej- & Park området skal vi udlicitere i 

højere grad end i dag. Dansk Byggeri anslår at det er muligt at udlicitere op til 93 % af området, 

hvor vi i dag udlicitere 60 %. Der er altså stadig 35 % at tage fat på! Dette vil i realiteten betyde en 

lukning af de kommunale materialegårde, således kommunen kun skal varetage udbud, og det 

centraladministrative område. 

 

Den kommunale varetagelse af miljøinteresser bør ikke ske på bekostning af den private ejen-

domsret, og man skal sikre, at de tiltag der laves har størst mulig effekt på miljøet, og færrest mu-

lige byrder for erhvervslivet. Det vil ofte betyde individuelle og differentierede løsninger. På miljø-

området er det vigtigt at have faglighed og saglighed med, når der skal tages beslutninger, så epi-

soder som implementering af ugyldige vandplaner ikke finder sted igen.  I denne henseende skal 

det siges, at landbruget er et stort erhverv i vores kommune (15,2 %), hvilket der skal værnes om. 

Derfor er det vigtigt, at der hyppigt bliver ført tilsyn med kommunens ca. 550 km. vandløb, for at 

sikre at de kan føre vandet væk fra byer, marker og vandværker hurtigt og effektivt. 

 

Ekspropriationer 

Vejen Kommune er en af Danmarks mest eksproprierende kommuner med sine 19 styks siden 

2006, hvoraf 2 var til private formål. I alt har over 165 borgere via magt fået frataget deres ret-

mæssige ejendom af Vejen Kommune. 

 

Den private ejendomsret er en grundlovssikret rettighed som i den grad er under pres fra myndig-

hedernes side af. Det er på tide vi stopper denne glidebaner og får respekten for borgernes ret til 

ejendom tilbage. Dette er langt over 50 % af de danske borgere enig med os i iht. en gallupunder-

søgelse fra 2009.  

 

Liberal Alliance i Vejen Kommune vil sætte en stopper for den respektløse tilgang kommunen har 

til borgernes ejendom, ved at arbejde for at kommunen kun kan indgå frivillige handler med bor-

gerne. I dag spørger kommunen om borgeren/borgerne vil sælge frivilligt (læs: til markedspris). 

Hvis borgeren vil have en højere pris, eller ikke ønsker at sælge, ekspropriere kommunen blot 

ejendommen og sender det beløb markedsprisen nu engang er på. Dette er en skændsel for menig 

borger. 



Hurtigere sagsbehandling 

Liberal Alliance Vejen ønsker mindre kontrol og færre regler, hvad angår byggeri. Det skal være 

langt simplere at få behandlet en byggegodkendelse/tilladelse, så sagsbehandlingstiden mindskes. 

Dette øger borgernes frihed, gør kommunen mere effektiv, og vil skabe vækst. Vi har i dag en 

sagsbehandlingstid, der giver os en 43. plads blandt landets 98 kommuner, med en behandlingstid 

på 59 dage. Dette kan gøres bedre. De bedste kommuner har en behandlingstid på 0-30 dage, 

hvilket vi mener også kan lade sig gøre i Vejen Komme hvis vi blot tager ved lære af kommunerne 

omkring os, og forsimpler sagsgangene. Vi ønsker at liberalisere reglerne for opførelse af nye 

grunde og udbygning af eksisterende; også i højden., hvor gebyret for etagebygninger skal sænkes 

markant. Vejen Kommune er den dyreste kommune vest for Storebælt hvad angår gebyret for 

etagebyggeri: 166.260 kr., dette skal sammenlignes med fx nabokommunen Haderslev hvor geby-

ret er på 126.500 kr.. Det vil i nær fremtid blive nødvendigt at satse mere på at bygge opad, frem 

for udad. Dansk Byggeri forudser at vi i Vejen Kommune frem mod 2040 vil behøve 10 % flere boli-

ger end i dag.  

 

Reform af genbrugspladserne 

Vejen Kommunes renovationspolitik har brug for en grundig omgang nytænkning. Ifølge Dansk 

Byggeris rapport fra 2013 ligger Vejen kommune helt nede i bunden på dette område på nogle 

skuffende 86. og 91. pladser. Åbningstiderne skal forbedres således der er åbent i peaktiden hvor 

folk er på arbejde. I dag kan man ikke aflevere sit affald hos genbrug før over middag, hvilket ikke 

er holdbart. Folk arbejder også om formiddagen! Gebyrsystemet, betalingen og administrationen 

af skal forenkles sammen med reglerne for indlevering. Liberal Alliance Vejen prioriterer en reform 

af dette område meget højt, da den nuværende opbygning forringer erhvervslivets vilkår betyde-

ligt. Helt konkret ønsker vi at omlægge betalingen af administrationsgebyret til, at det kun er virk-

somheder der er tilmeldt genbrugspladserne i kommunen der skal betale administrationsgebyr. 

Systemet hvor man i dag betaler et beløb pr. bil virksomheden har tilknyttet genbrugspladserne 

skal afskaffes, og i stedet erstattes af en abonnementsordning eller klippekort. Derudover skal 

åbningstiderne forøget markant så der åbnes allerede klokken 7:00 frem for 12:00 som tilfældet er 

i dag. 

 

På denne baggrund vil Liberal Alliance Vejen arbejde for følgende konkrete tiltag i den kommende 

valgperiode: 

 

1) At lukke de kommunale Vej- & Park materialegårde og derved lave en fuld udlicitering af 
dette område. 
 

2) At opprioritere vandløbsvedligeholdelsen ved sikring af grødeskæring og op oprensning af 
vandløb mindst én hvert år, for at forøge vandafledningsevnen. 
 



3) At sikre den fortsatte højprioritering af vedligeholdelsen af vejnet, cykelstier, fortove samt 
snerydningen. 
 

4) At byggesagsbehandlingstider nedsættes så vi kan komme i top ti blandt landets kommu-
ner. Bagatelsager (f.eks. carporte og små udbygninger) skal tilladelsen anses for at være gi-
vet, hvis der ikke er klager fra de omkringboende borgere. 
 

5) At gennemfører en omfattende genbrugspladsreform til gavn for erhvervslivet. 

 

6) At kommunen i højere grad udstykker store, og eksklusive byggegrund, for at tiltrække vel-

havnede familier. 

 

7) At arbejde på at få gang i centrum i kommunebyerne igen, med målrettede investeringer 

og tiltag der kan tiltrække folk. Bl.a. en renovering af Rådhusets facade. 

 

8) At sænke gebyret på etagebyggeri for at gøre det attraktivt at bygge i højden, som det er i 

fx Kolding, Haderslev og Esbjerg. 

 

9) At genindfører respekten for borgernes ejendom, ved at sætte en stopper for ekspropriati-

oner. Kommunen skal kun kunne købe jorden via frivillig handel. 

 

 

Beskæftigelse og integration 

Hos Liberal Alliance Vejen mener vi, at beskæftigelse er løsningen på mange økonomiske, sociale 

og sundhedsmæssige problemer. Derfor er det trist at under halvdelen af kommunens borgere 

ikke er i beskæftigelse (52,2 %, hvortil man skal medregne 8 % offentligt ansatte). Liberal Alliance 

Vejen ønsker at føre en sikker og målrettet beskæftigelsespolitik for at få folk ud på arbejdsmar-

kedet igen. Langtidsledighed er ikke bare samfunds, men også personligt nedbrydende, og skal 

derfor forhindres. 

 

De vigtigste ingredienser, når det kommer til spørgsmålet om at få folk i beskæftigelse, er at sikre 

en lav skat, og gode rammevilkår for virksomhederne, så der kan skabes arbejdspladser. De lave 

skatter også med til at sikre, at det kan betale sig at arbejde. Det er kun private virksomheder, der 

kan skabe reel vækstskabende beskæftigelse. Liberal Alliance Vejen ser positivt på, at folk på over-

førselsindkomst hjælper kommunen med serviceopgaver, så længe de står udenfor arbejdsmarke-

det. Dette kunne være ved at feje gader, samle affald op, eller hjælpe på det lokale bibliotek.  

 

I dag bruges der mange midler på aktiveringsprogrammer. I Liberal Alliance Vejen mener vi, at 

man med fordel kan gå dette område igennem med en tættekam, så vi fremover undgår, at bruge 



ressourcer der ikke giver en reel effekt. Det handler om at få folk tilbage til en aktiv hverdag, og 

ikke blot at flytte dem rundt mellem dusinvis af sagsbehandlere.  

 

Liberal Alliance Vejen ser positivt på brugen af sanktioner, hvor kommunen trækker i kontanthjæl-

pen, hvis den arbejdsløse ikke uden rimelig grund dukker op til aftalte møder uden at melde af-

bud. Det er ikke rimeligt at aftaler ikke overholdes, derfor er det vigtigt at man tør vise der er en 

konsekvens.  

 

Socialt bedrageri, hvor borgerne modtager ydelser de ikke er berettiget til, skal bekæmpes. Derfor  

er det vigtigt at der løbende følges op på modtagernes situation, og evaluere om understøttelsen  

stadig er berettiget.  

 

I Liberal Alliance Vejen tager vi det alvorligt at en stor mængde personer på offentlig forsørgelse 

enten bevidst, eller ubevidst, modtager ydelser de ikke er berettiget til. Dog mener vi aldrig at må-

let kan hellige midlet i forsøget på at forhindre snyd og bedrageri. Derfor er vi meget bekymrede 

omkring de metoder som stadig flere kommuner tager i brug, såsom telefonaflytninger, overvåg-

ning af borgernes daglige færden, samt ransagninger af private hjem uden begrundet mistanke, 

samt anonyme klagemuligheder. Den bedste måde at bekæmpe socialt bedrageri ér ikke at mis-

tænkeliggøre og overvåge borgerne, men ved at gøre det svære og mindre attraktivt at være på 

offentlig forsørgelse. 

 

Kommunens ønske om at opnå en politisk eller økonomisk målsætning må aldrig stå over grund-

læggende frihedsrettigheder og den almene retssikkerhed.  

 

På denne baggrund vil Liberal Alliance Vejen arbejde for følgende konkrete tiltag i den kommende 

valgperiode: 

 

1) At gennemgå aktiveringstilbuddene i Vejen Kommune for at sikre de der er der har en reel 
effekt. 
 

2) At forsøge at forenkle sagsgangene så de ledige hurtigt kommer i arbejde, og ikke kører 
trætte i sagsbehandlere og papirarbejde. 
 

3) At se på mulighederne for at arbejdsdygtige folk på overførselsindkomst kan hjælpe til i 
kommunen på fx biblioteket fra tid til anden. 
 

4) At modarbejde eventuelt kommende tiltag som ”stikker-hotline” og ”anmeld din nabo” 
services på kommunens hjemmeside. 
 



5) At de integrationsprojekter der er, og vil komme op, har fokus på at gøre indvandreren 

selvforsøgende via beskæftigelse. Beskæftigelse er den bedste form for integration er fin-

des. 

 

6) At mindske antallet af personer på offentligt løntilskud. 

 

 

 

DEMOKRATI OG STYREFORM 

Liberal Alliance Vejen tror på øget decentralisering og lokalt demokrati. Beslutningerne ligger 

bedst i hænderne på de mennesker, der har ansvaret og kendskabet lokalt. Liberal Alliance Vejen 

ønsker en samlet kommune. Vi ser i dag en større og større splittelse mellem de såkaldte center-

byer og landsbyerne samt de ”gamle” kommunebyer. Den udvikling skal stoppes. Det kan ikke pas-

se, at man ikke kan drive én kommune med 42.000 indbyggere så alle blive tilgodeset bedst mu-

ligt. Det viser sig, at det tit er småbeløb man sparre rundt omkring, og at de beløb man endelig 

sparre bliver brugt med rigelighed andre steder. 

 

Liberal Alliance Vejen er i udgangspunktet tilfredse med den nuværende styreform i Vejen Kom-

mune med et byråd bestående af 27 medlemmer, og med 7 udvalg. Dermed ikke sagt, at vi ikke er 

åbne overfor alternativer. Dog mener vi, at et byråd bestående af mindre end 27 medlemmer vil 

gøre byrådet mindre bredt, og derfor ikke repræsentere en stor nok del af befolkningen til at kun-

ne tilfredsstille et repræsentativt demokrati. 

 

Liberal Alliance Vejen ønsker at styrke sammenarbejdet mellem de enkelte centerbyer, samt lokal- 

og landsbyerne i Vejen Kommune. Derfor ser vi positivt på oprettelsen af lokalråd, og styrkelse af 

eksisterende. Beslutninger og problemstillinger besluttes, og løses, bedst lokalt. 

 

Liberal Alliance Vejen ønsker at få kommunen tættere på borgerne. Også de unge. Derfor bør  

Vejen Kommune oprette en Facebook-Side hvor der løbene komme relevante informationer op.  

Dette gøres i andre kommuner, og undersøgelser viser det har en stor positiv effekt, samt sende 

byrådsmøderne direkte igennem enten webcame, eller lydpodcast på kommunens hjemmeside. 

 

Økonomi, afgifter og skatter 

I Liberal Alliance er vi meget optaget af at du som skatteborger skal betale så lidt som muligt af 

dine hårdt tjente penge til stat, kommune og region. Derfor arbejder Liberal Alliance Vejen målret-

tet på at sænke skatter, gebyrer og afgifter i Vejen Kommune, hvis der er et råderum dertil. Vi me-

ner nemlig at det er mest rimeligt at du får gevinsten af de effektiviseringer kommunen får ved 

bl.a. øget udlicitering.  Et så lavt kommunalt skattetryk som muligt er ikke blot mest fair overfor 

dig som borger, men er også med til at gøre kommunen mere konkurrencedygtig, og derved til-



trække virksomheder der kan bidrage positivt til beskæftigelsen, væksten og økonomien i kom-

munen. 

 

For Liberal Alliance Vejen er det vigtigt at der er styr på budgettet. Kort sagt betyder det for os at 

en budgetaftale ikke skal ende i minus, samt at kommunen ikke bruger flere pengene end nød-

vendigt. Resten skal sendes tilbage til borgerne. I den henseende mener Liberal Alliance også det 

er afgørende at vi konstant arbejder på at nedbringe vores gæld, da gæld blot er skat for fremtidi-

ge generationer. Dette kan vi ikke være bekendt for vores børn og børnebørn. 

 

På denne baggrund vil Liberal Alliance Vejen arbejde for følgende konkrete tiltag i den kommende 

valgperiode: 

 

1) At tilbagerulle skattestigningerne fra 2010. Personskattestigningen på 0,3 % er vigtigst, 

samt skal grundskylden mindst sænkes 0,750 promille. Helst skal stigningen fra 2010 op 

2,95 promille helt tages tilbage. 

 

2) At afskaffe administrationsgebyret på genbrugspladser for de erhvervsdrivende der ikke 

benytter genbrugspladserne. 

 

3) At nedbringe kommunens gæld år for år. 

 

4) Aldrig at stemme for et budget der er ude af balance mellem indtægter og udgifter. En 

øget indtægt må heller aldrig komme fra forhøjet skattetryk i kommunen. 

 

5) Altid at gennemregne tiltag inden de vedtages. Det er vigtigt alle parametre tælles med. 

Også de dynamiske. 

 

6) Målrettet arbejde på at lette skatter, afgifter og gebyrer i Vejen Kommune, således at vi 

med tiden opnår målet om at blive Syddanmarks billigste skattekommune. 

 

 

En effektiv og billig kommune 

Som indikeret under de forskellige forvaltningsområder er det Liberal Alliance Vejens politik, at se 

på hvert område og vurdere om man i øjeblikket får nok for de penge man bruger – og hver gang 

stillespørgsmålet: Hvordan opnår vi en bedre service, en mere effektiv forvaltning og drift, mere 

frihed til borgerne og mere lokalt ansvar for medarbejdere og borgere, og hvad er potentialet for 

udlicitering og privatisering? Liberal Alliance Vejen ønsker helt overordnet set at slanke, effektivi-

sere og styrke hele Vejen kommune til gavn for erhvervslivet og borgerne. 

 



På denne baggrund vil Liberal Alliance Vejen arbejde for følgende konkrete tiltag i den kommende 

valgperiode: 

 

 

1) At styrke lokaludvalgene i Kommunen, for at højne nærdemokratiet og opnå de bedste løsnin-
ger. 
 
2) At decentralisere beslutningsprocesserne til selvstændige lokale enheder, ved at flytte fokus fra 
kontrol og procestænkning, til tillid og resultattænkning. 
 
3) At samle Vejen Kommune igen. En kommune ét fællesskab. Vi arbejder for hele kommunen. 
 
4) At arbejde for, og sikre, en effektiv, smal og billig kommune til gavn for alle. 
 
5) At sikre ordenlige høringsfrister så fejlfyldt lovgivning ikke gennemtrumfes. 

 

6) At få oprettet en Facebook-side hvor borgerne kan følge med i hvad der sker i Vejen Kommune, 

samt få sendt byrådsmøderne ud på nettet igennem et webcame. 
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