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ENERGI TIL MERE

En af vores store forcer i Esbjerg Kommune er vores evne til at 

stå sammen om at løse udfordringer og få det optimale ud af de 

muligheder, der byder sig. Derfor er Vision 2025 en fælles vision 

for kommunen og Business Esbjerg. Vi har store ambitioner for 

kommunens fremtid og beskriver i Vision 2025, hvordan vi kan 

leve op til målsætningerne, når vi samarbejder på tværs. 

Visionen er inddelt i Velfærd og Vækst for at afspejle helheds-

tanken om både at være et attraktivt sted at leve og arbejde. 

Overskriften ”Energi til mere” signalerer, at vi som kommune 

allerede har et stærkt fundament, og at vi har potentialet til 

endnu mere, når vi forener kræfterne. Samtidig sætter vi fokus 

på vores særlige styrke inden for energi. 

FLERE BORGERE

Samlet set vil de fælles indsatser gøre vores kommune  

mere attraktiv, så flere ønsker at leve og arbejde her. 

Velfærd   
ENERGI TIL LIVET

Vækst 
ENERGI TIL UDVIKLING



ENERGI I HVERDAGSLIVET

Vi vil være den kommune, hvor hverdagen fungerer bedst både 

med vores gode velfærdsydelser, infrastruktur, boliger, digitalise-

ring og vores særlige fokus på attraktive skoler og fritidstilbud. 

LIVSKVALITET OG SUNDHED

Vi prioriterer livsglæde og trivsel og samarbejder bredt på  

sundhedsområdet med fokus på fysisk og mental sundhed.  

Vores kommune skal have de bedste tilbud for alle alders- 

grupper, og vi arbejder med indsatser lige fra bevægelse i  

hverdagen til digital velfærd. 

KULTURLIVET I BY OG NATUR

Vi styrker vores mangfoldige kulturliv i hele kommunen og  

skaber rammer for store naturoplevelser. Med en kulturel  

opblomstring skaber vi glæde og stolthed i hele kommunen  

og placerer os på det kulturelle landkort.

FÆLLESSKAB OG MANGFOLDIGHED 

Vi vil være en international og rummelig kommune med stærke 

fællesskaber, foreninger og netværk. Her skal være plads til alle, 

og færre skal opleve ensomhed.

GRØNT LIV OG BÆREDYGTIGHED

Vi går foran som grøn foregangskommune, der prioriterer  

bæredygtighed og innovative klimaløsninger.

VELFÆRD ENERGI TIL LIVET

ENERGI TIL MERE



FLERE BORGERE

Vi arbejder målrettet på at sikre en årlig befolkningstilvækst. 

ESBJERG SOM ATTRAKTIV UDDANNELSESBY

Vi videreudvikler Esbjerg som uddannelsesby, skaber årlig vækst 

i antallet af unge i uddannelse og sikrer en smidig overgang fra 

uddannelse til det første job. 

KVALIFICERET ARBEJDSKRAFT TIL ALLE

Vi understøtter erhvervslivets rekruttering gennem opkvalifice-

ring og tiltrækning af dansk og international arbejdskraft. 

BÆREDYGTIG ENERGIMETROPOL

Vi supplerer vores allerede stærke energiprofil med strategisk 

fokus på bæredygtig energiproduktion og anvendelse. 

NORDEUROPAS DIGITALE KNUDEPUNKT

Med fiberkabelforbindelsen til Nordamerika bliver Esbjerg et 

knudepunkt i den digitale infrastruktur, og vi er parate til at 

udnytte vækstpotentialet på it-området.

EN STÆRK TURISTDESTINATION VED VADEHAVET

Vi tager initiativ til en tværkommunal turismesatsning, der  

sætter vadehavsområdet på verdenskortet og centrerer  

erhvervsturismen i Esbjerg. 

OPTIMALE VILKÅR FOR IVÆRKSÆTTERE 

Vi prioriterer iværksætterområdet, giver lokale ildsjæle optimale 

vilkår og tiltrækker nye iværksættere. 

VÆKST ENERGI TIL UDVIKLING
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Esbjerg er kendt som EnergiMetropol i erhvervssammenhænge, 

men begrebet energi er også relevant i langt bredere forstand. 

Hele kommunen summer af energi mellem mennesker, og her 

er stor handlekraft og vilje til at gå nye veje. Erhvervsmæssigt 

har vi en særlig styrkeposition på energiområdet, og i fremtiden 

vil en ny type energi i form af digital infrastruktur være med 

til at definere kommunen. Vi udvikler os hele tiden i en mere 

bæredygtig retning, og det er vores ambition, at alle skal opleve 

og bidrage til energien i Esbjerg Kommune. 

Både i forhold til velfærd og vækst er energi og samarbejde 

nøglen til videreudvikling af kommunen. Vores borgere skal 

inddrages, have medbestemmelse og mulighed for frivilligt 

engagement. På erhvervssiden kan vi skabe yderligere vækst, 

når vi sikrer et tæt og respektfuldt samarbejde mellem borgere, 

virksomheder, uddannelsesinstitutioner og andre samarbejds-

partnere. 

VORES FÆLLES VISION

Esbjerg Kommune og Business Esbjerg er enige om, at det vil 

skabe vækst og tiltrække flere borgere, når vi samarbejder om 

de indsatsområder, der er beskrevet i Vision 2025. 

Vision 2025 er godkendt af Business Esbjerg den 21.05.2019 og 

vedtaget i Esbjerg Byråd den 17.06.2019

VISIONEN FOR VORES FREMTIDIGE 
KOMMUNE

ENERGI TIL MERE



vision2025.esbjerg.dk

http://vision2025.esbjerg.dk
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