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Et stort tillykke til borgerne, der ikke gav op og vandt kampen i bestræbelserne på at få mulighed 
for at kunne købe folkeskolebygningerne i henholdsvis Bjerregrav, Vammen & Skjern. 

Når man tænker på al den utryghed og nedbrydning af tillid, som skoledebatten - eller mangel på 
samme - har afstedkommet i oplandskommunerne, så kan man kun håbe på, at Viborg Byråd 
fremover vil være meget mere åben omkring indholdet i kommende flertalsbeslutninger. For det 
vidner alle de utallige mails og henvendelser, som der har været fra borgere i de berørte områder 
om. De udtrykte rådvildhed, utryghed og manglende tillid til politikerne. Det siger mig, at det ikke er 
godt nok at kunne tælle til 16 eller mere i et byråd med 31 medlemmer – der skal også ”kød” på 
beslutningerne i form af forklaringer, og man skal gøre sig umage for at gøre sig forståelig. Og her 
er det ikke nok at argumentere med, at der skal findes besparelser, for det ville embedsmændene 
jo kunne gøre lige så godt.  

Der skal være en vilje til at lytte og prøve at forstå de, der har en anden mening.  For der er jo 
ingen, der er fuldkomne, og i et så vigtigt spørgsmål som en ny skolestruktur ville det have været 
på sin plads ikke at være gået så bombastisk og ultimativt til værks – i lukkethed såvel overfor 
borgerne som den resterende del af byrådet. Det ved vi i dag, for det foreliggende resultat med 
ændringer op til flere gange kunne formentlig som den næstbedste løsning være opnået ved en 
fordomsfri og åben debat både med byrådskolleger og borgerne - allerede i efteråret 2007. Nu er 
der så gået et halvt år med opslidende, tidskrævende, frustrerende og helt unødvendige 
arbejdsbyrder i hjerteblod ude i kommunerne.  

Vi kan kun håbe på tilgivelse for en helt urimelig behandling, som de berørte institutioner og 
borgere i den nye kommune har været udsat for. Det bør vi lære af, og vi må prøve at gøre det 
bedre næste gang. Der ligger store udfordringer foran os. I børne- og ungdomsudvalget sender vi 
nu strukturanalyserne på dagtilbuds- og klubområdet til høring. Der har været afholdt to 
dialogmøder med de berørte parter forinden, og vi har besluttet at der på dagtilbudsområdet bliver 
udformet en let læselig og forståelig udgave af de foreslåede ændringer. De input, der kom på 
dialogmøderne er indarbejdet i forslagene. 

Det er vigtig at bemærke, at det er ikke ensbetydende med at alle kan få det, som de ønsker det, 
men hvis man fra politisk side er villig til at løfte sløret for, hvad der ligger til grund for og hvilke 
følgevirkninger, der er ved beslutningerne, og hvorfor man har taget dem, så er banen åbnet for en 
konstruktiv dialog. 

I et demokrati er det vigtigt, at borgerne føler, at de kan komme til orde og at de bliver lyttet til. I det 
repræsentative demokrati er det så politikerne, der skal igennem samme proces, således at ethvert 
medlem i byrådet føler, at de kan komme til orde og at de bliver lyttet til. På den måde burde der 
kunne tages kvalificerede beslutninger - både flertalsbeslutninger og beslutninger i enighed. 
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