
  Flere penge til skolerne i Viborg Kommune 

Det burde ikke være nødvendigt, at indenrigsministeren skal kunne diktere i hvor høj grad, kommunerne 

skal konkurrenceudsætte offentlige opgaver. Men en ændring i den kommunale styrelseslov har åbnet for 

den mulighed. 

 Efter min mening burde det være en lokal beslutning, der ude i kommunerne er baseret på sund fornuft, 

erfaringer og i hvor høj grad, man ønsker at anvende skatteborgernes penge bedst muligt i form af højest 

mulig kvalitet til den billigste pris 

Alle muligheder for at få gratis gevinster ud af at konkurrenceudsætte i højere grad, end tilfældet er i dag, 

bør undersøges. Konstitueringsflertallet i Viborg Kommune mener kun, at der skal konkurrenceudsættes 

med en forventet gevinst på 26 mio. Det vurderes, at Viborg Kommunes potentiale til frigivelse af gratis 

gevinster er 144 mio. Venstres gruppe har foreslået, at vi skulle tilstræbe at få frigivet 70 mio. Det var da 

også på den baggrund, at Venstres gruppe sidste år foreslog, at skoleområdet blev tilført 20 mio. (de 

ovenfor nævnte tal er ca. angivelser i kr.). 

Ved kommunesammenlægningen fik vi i harmoniseringens navn også skolerne i den gamle Viborg 

Kommune op på det vejledende timetal, som de øvrige kommuners skoler læste efter. Vi indførte 

helhedsskolen, og vi har fortsat en suveræn aftale med lærerne, der bevirker, at vikardækningen næsten 

kan klares af egne lærere på skolerne. Endvidere har vi sat en undersøgelse i gang med udgangspunkt i 

problematikken omkring den decentrale lønstruktur. 

Det ville være en falliterklæring, hvis vi ikke forsøgte at finde mulige gratis gevinster, som kunne 

tilbageføres til de områder, der har været udsat for store besparelser, fordi konstitueringsflertallet – eller 

en del heraf - har været stivnet i deres forhold til konkurrenceudsættelse. Jeg mener i virkeligheden ikke, vi 

har råd til at lade være.  

Der er på skoleområdet to veje at gå, enten erkender det samlede byråd, at det ikke er muligt at leve op til 

indholdet i den vedtagne børne- og ungdomspolitik, som derfor skal revideres, eller også skal skoleområdet 

tilføres de ressourcer, der skal til for at leve op til indholdet i ”Lys i øjnene”.  Venstres gruppe har forsøgt at 

anvise, hvorfra pengene skal komme. 
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