
 

Den 29. marts opfordrer formanden for socialudvalget i et læserbrev til en værdidebat i Viborg Byråd.  Ved 

revidering af kvalitetsstandarderne på det sociale område, som fortæller borgerne om, hvilke forventninger 

de kan have til Viborg Kommunes serviceniveau, ville det være oplagt at starte værdidebatten i byrådet. Jeg 

syntes rigtig godt om vendingen i læserbrevet ”fra bruger til medborger” 

Når demokratiudvalget om nogle måneder afslutter arbejdet med at revidere borgerinddragelsespolitikken 

og sender forslaget i byrådet, håber jeg også, at vi kan få en god og fordomsfri debat.  Jeg kan minde om, at 

ved udformningen af den første udgave af borgerinddragelsespolitikken, fik borgerne det første ord. Der 

blev afholdt borgermøder rundt omkring i kommunen, og de input der kom fra borgerne blev en del af den 

første borgerinddragelsespolitik. 

 Måske kunne det være en værdi for byrådet generelt at inddrage borgerne tidligere end tilfældet er i dag, 

således at borgerne får mulighed for indflydelse før beslutningerne bliver taget, og ikke som nu i 

høringssvar efter beslutningerne er taget. Det kunne medvirke til at kvalificere beslutningerne. 

Borgerpaneler, blogs og anden brug af de sociale medier kunne anvendes.  Det er heller ingen skade til at 

se på resultaterne af afstemningerne her på avisens hjemmeside, hvor godtfolk giver deres mening til 

kende. 

For politikerne er kunsten at fange den gode tone, ikke være imod blot for at være det, men fordomsfrit og 

med fornuften i behold at tale sammen og finde de bedste løsninger. Sådan en slags kritiske optimister, 

hvilket kan suppleres med indholdet i følgende citat af Hal Koch: ” 

”Demokrati er ikke blot en styreform. Demokrati er en samtale. Det er en måde at handle på. En måde at 

omgås andre mennesker på, hvor respekten for individet, fællesskabet, omgivelserne og samfundet er helt 

centralt. Og hvor fordommene lader sig udfordre, og argumenterne flytter holdninger”. 

   Venlig hilsen  

   Lea flarup 

   Medlem af Viborg Byråd (V) 

   Fyrrevænget 1 

   7850 Stoholm 

  

   

 

    

 

 


