
 

  Åbenhed og samarbejde i Viborg Byråd 

Skuden, der var læsset med samarbejdsvilje i Viborg Byråd, er midlertidigt stødt på grund. For at et samlet byråd 

kan være med til at udvikle kommunen, bør alle byrådsmedlemmerne være stillet lige.  

Kendsgerningen er, at den konservative borgmester med sine tre mandater, de ni socialdemokrater, fem fra SF 

og de to enmandspartier, Fokus og DF, har indgået en slags musketered, der går ud på, at de ”styrer”, for de har 

lavet nogle aftaler, og de har et flertal i byrådet. Så har Venstre, som det største parti med 12 mandater, bare at 

makke ret. Det er de nævnte partiers demokratiske ret og ikke ulovligt. 

Personligt er jeg imponeret over den store indsigt, som mine kolleger i Venstres byrådsgruppe er i besiddelse af, 

og hvor engageret de hver i sær arbejder med de sager, der er på dagsordenen. Det medfører meget 

spændende og givende debatter på gruppemøderne med det mål at kunne være med til at præge kommunens 

udvikling. 

Det er dog klart, at vi ikke kan leve isoleret uden at skulle indhente oplysninger om dette eller hint. Oplysninger 

til at imødegå og kvalificere arbejdet, men også for - som kommunens forlængede arm og ambassadører for 

firmaet Viborg Kommune - at kunne give borgerne svar på det, der optager dem, hvis vi bliver spurgt. Og det er 

nok det vigtigste, at alle 31 medlemmer ved, hvad er der gået forud og hvad der er status i den og den sag. Men 

det er selvfølgelig også vigtigt, at de forskellige udvalgsmedlemmer i første omgang skal søge at få de relevante 

svar hos de pågældende forvaltninger, så det er således ofte ret ekstraordinære situationer, der kan bliver tale 

om.  

Drillerier, som gentagne gange er blevet brugt som et mantra, hver gang Venstre stiller skarpt på sager, der 

forstyrrer cirklerne i de ovennævnte partiers univers, hører ikke til i en byrådssal eller andre seriøse fora – 

hverken fra den ene eller den anden side.  Afmålthed og rationering af, i hvor høj grad der kan gives svar på 

spørgsmål heller ikke.  

Det er, som om Venstres gruppe hele tiden er i vejen og en gruppe, man har været meget tålmodig overfor. 

Nogle har endda udtrykt, at grænsen er nået, for der er stillet nok spørgsmål, og givet mange svar, så nu må det 

være slut - for hvad bliver det næste? Helt ærligt, man måtte knibe sig i armen for at være sikker på, at det var 

et byrådsmøde, man var til, da disse udtalelser lød. 

For at få skuden med samarbejdsvilje på ret køl igen, tror jeg, man må forsøge at komme ud af musketereden, 

gøre plads til Venstres gruppe i fællesskabet og i højere grad tænke over, hvilke arbejdsgange, der er til gavn for 

Viborg Kommunes udvikling.  

Det kunne starte med, at alle 31 byrådsmedlemmer begynder at betragte hinanden med respekt, 

imødekommenhed og forståelse. Væk med mistænkeliggørelsen, irritationerne, nedgørelsen, afmåltheden og 

frem med det åbne sind. Kommunens åbenhedspolitik kan vi  være stolte af, men vi bør også gøre os umage 

med at leve op til intentionerne i den.  Det fortjener borgerne i Viborg Kommune. 
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