
Man må give lidt – og tage lidt 

De konservatives gruppeformand har fuldstændig ret, når han her i avisen påpeger, at Venstre i en lang 
periode har appelleret til en ansvarlig økonomisk politik. Ved den første budgetopfølgning i 2009, som 
politikerne blev præsenteret for så sent som i juni måned, påpegede Venstre, at det så ud til at budgettet ikke 
kunne overholdes, men blev af borgmesteren belært om, at der var taget hånd om tingene.  

Lige før kommunalvalget i 2009 havde Venstres gruppeformand, Ib Bjerregaard, mod til i pressen at sige, at 
det tegnede til et gevaldigt overforbrug, som vi burde handle på, men borgmesteren tog til genmæle og 
fortalte, at Ib Bjerregaard overdrev - og tilbageviste således udtalelsen.  

Hvad sidder vi så med i dag? Et regnskab for 2009 med driftsoverskridelser på 160 millioner kroner, der 
betyder besparelser i de kommende år, og dags dato tegner det til, at der også i 2010 vil blive kæmpe store 
millionoverskridelser. Underskuddet i 2010 vil dog afhænge af de tiltag, der i øjeblikket gennemføres for at 
reducere underskuddene i fagudvalgene 

Vi ved, at Viborg Kommune er en af de billigste kommuner hvad angår udgifter pr. barn både på skole – og 
dagpasningsområdet. Derfor vil Venstre helst undgå at skulle spare der. Og vi har anvist en måde. 

Eksperter har udregnet at Viborg Kommune vil kunne sende for 800 millioner i udbud - beregnet ud fra de 
kommuner, der ligger i top 5 med udbud. I Venstre valgte vi at være realistiske og foreslog på det nyligt 
afholdte budgetseminar, at der skulle sendes for 400 millioner i udbud.   

Da de konservative på landsplan har talt om, at kommunerne skulle tvinges til at sende mere i udbud, så er 
det er altså lidt uforståeligt, at de konservative i Viborg Kommune vil nøjes med at lade sig diktere af SF, der 
kun vil sende for 145 millioner i udbud. Procentdelen for hvor meget Viborg kommune for nuværende har 
sendt i udbud er lav i forhold til det, der er anbefalet fra regeringens side. 

I Venstre gik vi således fra 800 millioner. til 400 millioner, og vi har tilkendegivet, at vi kunne gå endnu 
videre; men det er en kendsgerning, at der skal et vist volumen til, for at det kan betale sig at sætte udbuds 
apparatet i gang. Det handler så om, hvor stor viljen er fra forligspartiernes side til, at der bliver et 
budgetforlig med alle partier, og så ”må man give lidt og tage lidt”, som også den konservative 
gruppeformand er inde på.  

Det må også gælde SF, som jo har sagt A ved overhovedet at ville gå med til udbud og så som en naturlig 
ting også kunne sige B ved at tilrette beløbet til et kompromis. Men spørgsmålet er så, om SF hellere vil 
skære ned på velfærden, eller de vil give sig lidt på beløbet til et kompromis, som kunne være med til at 
afhjælpe forringelser i kommunens serviceniveau. 
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