
Viborg som den smukkeste kommune 

 

I Viborg Kommune arbejder vi med radikal innovation, men det skal jo ikke forhindre os i at 

iværksætte tiltag, der er baseret på sund fornuft og ellers er fri for store driftsudgifter. Vi kunne 

eksempelvis sætte os det mål, at vi vil have Danmarks smukkest udseende kommune hvad angår 

de grønne områder. Målet skulle nås ved hjælp af de uudnyttede ressourcer, vi allerede har. 

Mit forslag til at nå det mål er inspireret af gode samtaler, læserbreve og egne oplevelser. 

Hvis man cykler rundt i kommunen, kan man i vejkanten se mange gratisaviser ligge i blå plastik, 

tomme dåser og andet skrald. På en lille strækning har der været påskeliljer, og de spredte glæde. 

Områder, der før var utrolig velholdte, har i længere tid kunnet trænge til en hjælpende hånd. 

Ideen er, at der i Viborg kommune bliver udnævnt nogle kompetente opsynsmænd med lokalt 

kendskab i et fastlagt antal områder. De skulle have som opgave at spotte, hvor der mangler 

hjælpende hænder til at forskønne, vedligeholde og forebygge skader. Det skal jævnligt 

indberettes til forvaltningen, hvor der mangler hjælpende hænder.  

Det kan så sætte gang i det tvær-forvaltningsmæssige samarbejde. Så snart indberetningen er 

indgået, bliver der sendt bud til jobcentret om, hvor og hvor mange hjælpende hænder der 

mangles her og nu. Der skal være sikkerhedsudstyr og lignende til rådighed for de hjælpende.  

Der er mange frivillige, der gerne vil gøre et stykke arbejde, men de vil ikke være afhængige af 

faste aftaler. Derfor oprettes en ”Frivillighedsbank” til forskønnelse af de grønne områder. De 

frivillige kan så kontaktes ad hoc, ligesom de selv kan komme til opsynsmanden og melde sig klar 

til en opgave, de gerne vil sætte i værk. 

I Socialudvalget kunne man et år temasætte frivillighedspuljen til ansøgninger indenfor dette 

område. 

Hvor der er vilje, er vejen kort, og det vil undre mig meget, hvis ikke det kan lykkes at gøre Viborg 

Kommune til en æstetisk meget smuk kommune. 

Følgevirkninger kunne være: 

Større tilfredshed hos borgerne 

Fremme af aktivt medborgerskab 

Glæde hos de ledige, da de har ”noget at stå op til” og kan være med til at gøre en forskel 

De frivillige får mulighed for at yde efter evne, lyst og lejlighed, og der kan skabes sammenhold 

Jobcentret får gang i butikken 

Politikerne får færre klager på dette område 
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