
 

Nytårshilsen 

Når jeg ser tilbage på de sidste fire år som byrådsmedlem i Viborg Kommune, så kan jeg med glæde 
konstatere, at det slet ikke var så ringe en periode at være byrådsmedlem i. Jeg havde glædet mig til at 
skulle arbejde i en større kommune, og jeg blev generelt ikke skuffet.  

Storkommunen var en tung skude at få sat i søen, harmoniseringsperioden og besparelsesrunderne optog 
rigtig meget af tiden. I det store hele så var det dog et samarbejdende byråd, som blev ledet af en 
kompetent og rutineret borgmester, der arbejdede ud fra sit personlige værdigrundlag, den gamle Viborg 
Kommunes måde at gøre tingene på og den partipolitiske ideologi. På en måde, så tror jeg ikke, der var 
mange, der kunne have gjort det bedre. De ansatte ydede deres bedste - og somme tider mere til. 

Der var dog små skønhedsfejl, som jeg kunne have ønsket var sket på en anden måde, og som jeg aldrig 
glemmer. På et af de første møder, blev det klart, at borgmesterens flertal tog let på en aftale, som 
borgmesteren havde indgået med borgmesterkollegerne fra de øvrige fem omegnskommuner omkring en 
ansøgning om at deltage i et pilotprojekt, der indebar, at Viborg Kommune skulle stå for 
beskæftigelsesindsatsen for alle ledige (sådan som det 3 år senere sidste år blev indført i alle kommuner).  
Personligt blev jeg bare så skuffet og tænkte på, at hvis det var standarden, så tegnede det ikke godt. Jeg 
havde i de forløbne fire år været formand for det fælles sociale koordinationsudvalg i de fem Salling 
kommuner og mente at have en del indsigt i beskæftigelsesområdet.  Som jeg oplevede svigtet, så var det 
begrundet i partipolitisk ideologi, og det bør man selvfølgelig respektere; men jeg betragtede det som at 
løbe fra en aftale, og jeg er ikke et øjeblik i tvivl om, at det har været dyrt for kommunen, at den aftale ikke 
blev holdt.  

Så var der skolelukningerne. Også her dukkede de forskellige partipolitiske ideologier frem. Det, jeg 
savnede i processen, var samtalen de forskellige partier imellem. Som jeg opfattede det, så var flertallets 
holdning ultimativ og blottet for lyst til at samtale om løsninger. Lidt en parallel til den nyligt overståede 
konstituering, hvor det, jeg manglede, var modet fra konstitueringsflertallet til at stå frem og tage en 
samtale med det parti, som end ikke blev kontaktet. Resultatet kunne nemt være blevet det samme, men 
åbenheden og ærligheden omkring de aftaler, der var blevet indgået kunne hurtigere have befordret 
respekt partierne imellem - og måske endda akut have lagt kimen til et samarbejdende byråd fra første 
færd.  

Der kunne nævnes flere skønhedsfejl, men det er i virkeligheden ikke mit ærinde.  Nej, det er blot at 
udtrykke et inderligt håb om, at vi i den nye byrådsperiode tør tage den gode – og somme tider svære - 
samtale partierne imellem ved at lytte, prøve at forstå og forsøge at forklare sig i åbenhed. For udtalelsen 
med at ”Når krudtrøgen har lagt sig, så skal det nok gå” er en kende for arrogant for mig.  

 Jeg håber også, at vi til byrådsmøderne kan få tid til mere reel debat og bruge knapt så meget tid på 
efterretnings - og orienteringssager, som medlemmerne jo i virkeligheden blot kan læse igennem og så 
spørge ind til, da der ikke skal tages nogen beslutning. Så byrådsmøderne fremover kan fremstå mindre 
marionetagtige og mere i den reelle debats tegn. 



Jeg vil byde alle de 15 nye byrådsmedlemmer velkommen i ”klubben”. Jeg ser frem til et godt og 
tillidsskabende samarbejde i det nye byråd, hvor vi prioriterer åbenheden, ærligheden og taler om tingene, 
så vi på den måde kan bevare respekten for hinanden. Det har Viborg Kommune brug for. Slutteligt vil jeg 
ønske alle et godt nytår! 

   Venlig hilsen 

   Lea Flarup 

   Medlem af Viborg Byråd  
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