
 

Der skal kæmpes for den vestlige del af kommunen 

 

Vi har nu gennemlevet to år i den nye Viborg Kommune, og efter disse to lidt svære år, håber jeg, at der 
blæser nye vinde herude i den vestlige del af kommunen. 

Den tidligere Fjends Kommune blev ikke drevet så ringe.  Jeg tror ikke, jeg overdriver, når jeg siger, at vi 
generelt havde meget dygtige medarbejdere i vores institutioner, på rådhuset og i dagplejen, og de, der 
fortsatte i Viborg Kommune har påtaget sig de nye udfordringer på flotteste vis   

Vi fik udstykket en pæn række byggegrunde. Vi nåede at bygge børnehaver, og skolerne nåede næsten alle 
at blive renoveret. Vi fik indført leve- bomiljø principperne på alle tre plejehjem og på to af dem tilpasset de 
fysiske forhold dertil.  Vi var så heldige at have tre forskellige velfungerende plejecentre, og efter den gode 
nyhed med Nordstjernen, er det en realitet, at det fortsætter vi med at have. Der skulle lige gå lidt (efter 
min mening alt for lang!) tid med at få tingene sat på plads centralt fra, men jeg synes, at glæden over at 
det lykkedes, bør overskygge disse genvordigheder. I Venstre hilser vi friplejehjemmet på Nordstjernen 
velkommen. Lad os håbe, at der kan komme en fair aftale i stand med Viborg Kommune til fælles glæde og 
gavn med borgernes trivsel som omdrejningspunkt. 

I udkastet til kommuneplanen er der en synlig en ubalance imellem den øst og vestlige del af kommunen til 
ugunst for vestegnen, og det har Venstre sat fokus på. Vi mener også det er vigtigt, at indholdet af så 
mange udarbejdede borgerplaner som muligt kommer til at præge den fysiske udvikling af kommunen.  Det 
vil give større mulighed for en ligevægtig kommune. Endvidere er det nødvendigt at få udarbejdet en 
landdistriktspolitik. Man kan sige at det var lidt i omvendt orden, at der blev lukket skoler og forsøgt lukket 
endnu flere, inden kommuneplanen blev udarbejdet. 

På det første temamøde omkring kommuneplanen kunne man dog blive helt optimistisk. Der blev lyttet til 
os herude fra vest. I den forbindelse kan man ikke holde op med at glæde sig over, at fornuften til sidst fik 
lov til at råde, da overbygningen på Vestfjendsskolen blev bevaret. 

Det var også glædeligt at et enigt byråd fraveg beslutningen om, at alle rådhusene i de gamle kommuner 
absolut skulle sælges. Rådhuset i Stoholm skal hurtigst muligt bygges om til en børnehave, der kan rumme 
100 børn. Her er vi også blevet hørt, selvom det skulle råbes nogle gange. Der er flere kvadratmeter til 
rådighed, end børnehaven har brug for. Det vil derfor være oplagt at etablere et ”gæstedagplejehus” 
således at børnene ved den faste dagplejers fravær kan blive passet samme sted.   

Det er Venstres holdning er, at Biblioteket og Fjandboarkivet får mulighed for at få den nødvendige 
pladsudvidelse.  Hvad den øvrige plads endvidere skal bruges til, kan alle komme med bud på, og forslagene 
kan så blive vurderet af fagfolkene og indgå som grundlag for politikernes beslutning. 

Som noget epokegørende er familieafdelingen lagt ind under børne- og ungdomsudvalget her fra 2009. Det 
er efter Venstre mening en helt rigtig beslutning, da alt omkring børn fra 0-18 år så bliver samlet i et udvalg. 
Det arbejdede Venstre for ved sammenlægningen og nok engang må vi konstatere at ting tager tid – men 
det borger lidt, når der opnås gode resultater. 



Demokratiudvalget valgte at inddrage borgerne i processen med at få udformet en 
borgerinddragelsespolitik, som byrådet har godkendt, men som stadig vil være i bevægelse med plads til 
nye tiltag i retning af større åbenhed og mulighed for nærhed politikere og borgere imellem. 

Alt i alt så synes jeg, at det har været spændende at arbejde i den nye kommunes byråd. Vi har alle været 
med til at trække den nye kommune i gang. Nu kommer udfordringen så med at få den op i en passende 
fart. Jeg tror på, at Viborg Kommune – for borgerne – kan blive et godt sted at bo og virke ved hjælp af 
dygtig ledelse og arbejdsglæde hos de ansatte. 
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