
                                                             Et menneskesyn til forskel 

 
Vi har et godt samfund, der giver støtte til de svage. Herunder til personer, der slet ingen arbejdsevne har, 
for de personer kan komme på førtidspension, som sikrer en varig forsørgelse.  
De personer, der derimod har en såkaldt rest-arbejdsevne, bliver visiteret til fleksjob. I en tid med relativ 
stor arbejdsløshed er der en del på fleksjob, der er ledige. De modtager en ledighedsydelse. 
Hvis man har en rest-arbejdsevne, så forsvinder den ikke lige pludseligt, fordi det rent teknisk kan give en 
økonomisk besparelse i kommunen at flytte disse personer over på førtidspension. Denne kassetænknings 
manøvre figurerer i et fremlagt spareforslag i Viborg Kommune med et beløb på 12,4 mio. kr. Den reelle 
effekt på kommunens budget er 4,1 mio.  

For de fleste mennesker er arbejdet en stor del af deres identitet, og der er ingen tvivl om at de, der kan 
arbejde – nu eller senere - nødigt vil miste muligheden for at arbejde.  
At fratage dem så vital en mulighed er under al kritik. Primært overfor de enkelte mennesker og sekundært 
fordi vi ved, at vi om få år vil få brug for alle hænder. 
Der er ganske enkelt et menneskesyn til forskel på det, som flertalsgruppen i byrådet foreslår, og det som 
Venstre står for. For at undgå denne kassetænknings manøvre vil vi i Venstre meget hellere indbyde til en 
snak om nogle af de muligheder, der ligger lige for til varigt at frigøre ressourcer, således at vi kan undgå 
serviceforringelser generelt - og som her en nedværdigende behandling af borgerne. 
Så skal vi hellere arbejde målrettet på, hvordan vi både indenfor det offentlige og i det private erhvervsliv 
kan skaffe flere fleksjob. Vi har alle et socialt ansvar at leve op til. Jeg har i min tid som 
socialudvalgsformand oplevet livgivende solskinshistorier med fleksjobbere, som fik indgivet selvtillid, 
blomstrede op og leverede den bedst tænkelige udførelse af deres job - blot med færre arbejdstimer 
afpasset efter deres arbejdsevner. 
Sådanne solskinshistorier synes flertallet i Viborg Byråd desværre ikke at have øje for. 
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