
"Om	  lidt	  blir	  her	  stille"	  

Den	  31/12	  bliver	  der	  sat	  punktum	  for	  mine	  20	  år	  i	  byrådet.	  Det	  er	  selvvalgt,	  og	  det	  passer	  mig	  fantastisk	  
godt,	  for	  det	  er	  tid	  til	  eftertanke.	  	  

Jeg	  vil	  gerne	  benytte	  lejligheden	  til	  at	  sige	  en	  tak	  fra	  hjertet	  til	  de	  borgere,	  der	  har	  udvist	  mig	  tillid	  de	  6	  
gange,	  jeg	  har	  stillet	  mig	  til	  rådighed	  på	  stemmesedlen.	  	  

Hvor	  har	  jeg	  været	  heldig	  at	  møde	  så	  mange	  engagerede	  borgere,	  politikere,	  indenfor	  og	  udenfor	  partiet,	  
journalister	  og	  dygtige	  medarbejdere	  i	  de	  to	  kommuner,	  jeg	  har	  virket	  i.	  En	  stor	  tak	  til	  alle	  jer!	  

På	  min	  hjemmeside	  skrev	  jeg	  for	  mange	  år	  siden	  mine	  visioner	  ind,	  og	  jeg	  kan	  med	  glæde	  sætte	  flueben	  
ved	  en	  del	  af	  dem.	  Jeg	  har	  lært	  at	  ting,	  tager	  tid,	  og	  somme	  tider	  også	  for	  lang	  tid	  ,	  efter	  min	  mening,	  men	  
det	  er	  nok	  demokratiets	  vilkår.	  Jeg	  tror	  dog	  på,	  at	  hvis	  viljen	  er	  der	  til	  at	  aflive	  "plejer",	  så	  kan	  der	  speedes	  
lidt	  op	  på	  beslutningerne	  -‐	  til	  borgernes	  bedste.	  

Jeg	  vil	  ønske	  det	  nye	  byråd	  alt	  godt	  fremover,	  husk	  på,	  at	  borgerne	  er	  jeres	  "arbejdsgivere",	  og	  de	  skal	  helst	  
ikke	  kunne	  gå	  et	  andet	  sted	  hen	  og	  få	  en	  bedre	  "behandling"	  	  end	  i	  Viborg	  Kommune.	  Arbejsfordelingen	  er,	  
at	  politikerne	  opstiller	  rammerne	  og	  medarbejderne	  sagsbehandler.	  

Selvom	  demokratiudvalget	  bliver	  nedlagt,	  så	  har	  vi	  stadigvæk	  kommunens	  borgerguide,	  som	  borgerne	  kan	  
henvende	  sig	  til,	  og	  jeg	  håber	  inderligt,	  at	  kulturudvalget	  vil	  arbejde	  videre	  på	  de	  visioner,	  
demokratiudvalget	  havde.	  	  

Sluttelig	  vil	  jeg	  	  takke	  for	  alle	  de	  henvendelser,	  jeg	  har	  fået	  "nu	  jeg	  får	  god	  tid".	  Men	  jeg	  har	  taget	  den	  
principbeslutning	  at	  jeg	  ikke	  foreløbig	  skal	  "binde	  mig",	  selvom	  jeg	  må	  indrømme,	  at	  det	  kunne	  være	  nok	  så	  
interessant.	  	  	  

Glædelig	  jul	  og	  godt	  nytår	  med	  tak	  for	  alt	  i	  årene,	  der	  er	  gået!	  

Lea	  Flarup	  

	  

	  


