Vækst
& Velfærd
Esbjerg Kommune er Danmarks nye vækstcenter, hvor karriere og det gode liv går
hånd i hånd. Der skal være balance mellem investeringer i vækst og den velfærd,
Esbjerg Kommune skaber rammen om. Derfor er en endnu bedre folkeskole, ﬂere
boliger og et spændende fritidsliv centrale elementer i Budget 2018-2021.
Bredt forlig bag budget
28 af Esbjerg Byråds 31 medlemmer
står bag forliget om Budget 20182021. Budgetforliget er indgået mellem Venstre (V), Socialdemokratiet (A),
Socialistisk Folkeparti (F), Enhedslisten
(Ø) og Borgerlisten.

Vækstcenter med
plads til det gode liv
Det er en central målsætning i Vision
2020, at Esbjerg Kommune er – og
fortsat skal være – et stærkt vækstcenter. Det understreger Dansk Industris liste over de mest erhvervsvenlige
kommuner, hvor Esbjerg gør det bedst
af de fem største kommuner.

14.000 virksomheder
skaber vækst
Uoplyst aktivitet
Bygge og anlæg
Offentlig administration,
undervisning og sundhed

Erhvervsserice

Landbrug,
skovbrug
og fiskeri

Kultur, fritid
og anden service

Finansiering
og forsikring

Information
og kommunikation
Industri, råstofindvinding
og forsyningsvirksomhed

Handel og
transport mv.

Esbjerg Kommune prioriterer attraktive
muligheder for udvikling af erhvervslivet og en god balance i den enkelte
borgers liv og hverdag. Det tager budgettet i de kommende fire år højde
for med midler til en vækstpulje, nye
faciliteter til Esbjerg Lufthavn, et rigt
kultur- og fritidsliv, interessante bymidter og et varieret udbud af boliger.

285
mio.
kr.
til anlæg, fx
- ny daginstitution
- nye boliger
- maritimt center
- udbygning af skole
- hangar lufthavn
- brosten i Ribe
- elektroniske p-tavler
- vandrutsjebaner
- plejeboliger
- hal i Skads-Andrup

www.budget.esbjergkommune.dk

Velfærd koster
penge, og i
Budget 2018-2021
lægger Esbjerg
Kommune vægt
på at holde
balancen mellem
høj service og nye
investeringer.

Anlægspulje på 72 mio. kr.

Mere velfærd
for færre penge

Flere nye boliger

Regeringen har besluttet, at kommunerne skal være endnu mere
effektive, og det betyder, at Esbjerg
Kommune i de kommende år har
færre ressourcer til at opretholde et
højt serviceniveau og videreudvikle
velfærden. Det er en opgave for det
nye byråd i 2018 at beslutte, hvordan
effektiviseringerne skal gennemføres.

Der er plads til projekter, som stadig
er på idéstadiet. Esbjerg kommune
fremtidsikrer kommende investeringer
med en pulje på 72 mio. kr.
til anlægsprojekter.

Borgernes
talerør fortsætter

For tredje år i træk investerer Esbjerg
Kommune i byggeriet af nye ungdoms- og familieboliger. 25 mio. kr.
sættes af til at medfinansiere enten
103 familieboliger, 189 ungdomsboliger eller en kombination af de
to boligtyper.

Rig på oplevelser
Der er stor lokal opbakning til
begivenheder, som taler til både det
brede og mere specialiserede
publikum. På tegnebrættet er i 2020
markeringen af 100-året for Sønderjyllands genforening med Danmark,
børneteaterfestival, VM i Dart i 2021
og The Tall Ships Races i 2022.

Internationalt perspektiv

Kommunen i tal:
115.932 indb.
(2 % af hele
landet)

internationalt hus skal udvikles for at
udvide aktiviteterne for tilflyttere fra
andre lande og bakke op om erhvervslivets internationale rekruttering. Tæt
knyttet til dette initiativ er den fortsatte indsats fra Tilflytterservice, som
får en ekstra medarbejder. Tilflytterservice har med succes allerede hjulpet
ansatte fra 29 forskellige virksomheder
med at falde til i Esbjerg Kommune.

For et vækstcenter er det afgørende
at se ud over kommunens og landets
grænser, og et internationalt
perspektiv er et must. Ideen om et

Siden 2014 har borgerrådgiveren som
et forsøg hjulpet borgere til at begå
sig i det kommunale system, og ordningen bliver nu permanent. Evalueringen viser, at borgerrådgiveren er en
stor hjælp for borgerne, der føler sig
mødt og hørt.

Vækstpulje understøtter
Vision 2020
Det kommende byråd får mulighed for
at sætte gang i nye initiativer fra
Vision 2020 og Vækststrategien med
en pulje på 4 mio. kr. Midlerne kan
også bruges til at udarbejde en ny
vision og vækststrategi, der sætter
nye mål og ambitioner for fremtiden i
Esbjerg Kommune.

Øvrige tiltag:
•
•
•
•

Digitaliseringspulje, 13 mio. kr.
Trådløst it-netværk, 4,4 mio. kr.
Bramming Banegård, 971.000 kr.
Markedsføringsaftale med Esbjerg
Sports College, 150.000 kr.

Penge til nye boliger siden 2016

794,5 km2

(1,8 % af hele
landet)

25,6 % kommuneskat

ialt

108,4 mio. kr.

6.223
studerende
på videregående
uddannelser

2018

25 mio. kr.
2017

49,1 mio. kr.
2016 34,3 mio. kr.
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