
Demokrati og borgerinddragelse 

 

I Viborg Kommune har vi et godt og konstruktivt samarbejde i demokratiudvalget.  Vi har 
en meget flittig og engageret formand, der brænder for sagen. Vi er ikke altid enige i 
udvalget, men respekten er intakt. To af de seks partier i byrådet, Socialdemokraterne og 
Venstre, er repræsenteret i udvalget, og vi har nu i enighed sendt et forslag til 
borgerinddragelsespolitik i høring. 

Da forslaget skulle vedtages i byrådet, gjorde vi fra Venstres side opmærksom på, at vi 
stod bag forslaget, men at vi gerne så den endelige politik på området også 
indbefattede spørgetid i forbindelse med byrådsmøderne og træffetid for politikere. 
Således blev der åbnet mulighed for, at byrådets øvrige fire partier kunne forholde sig til 
både forslaget og de tanker, som Venstre havde gjort sig. På side 9 i forslaget står der: ” 
Som led i demokrati- og borgerinddragelsespolitikken ønsker byrådet i den kommende 
periode: … at afprøve og udvikle nye former for inddragelse - herunder øget inddragelse 
…”. 

Nu venter vi så spændt på høringssvarene, og vi vil naturligvis også tage alle de gode 
input med, som udvalget blev beriget med på de fire møder, der for nylig blev afholdt i 
kommunen for at sikre, at vi havde forstået borgerne rigtigt, da vi sidste år holdt de første 
”borgermøder”. 

Der er ingen tvivl om, at vi er meget langt fremme i Viborg Kommune på området. Alene 
ansættelsen af borgerguiden, som alle borgere i kommunen kan kontakte for at blive 
vejledt og oprettelsen af hjemmesiden www.viborger.dk, er meget fine og velfungerende 
tiltag.  

Nu handler det så om at vi får vendt alle sten, inden den endelige politik bliver vedtaget, 
således at borgerne i Viborg Kommune - ligegyldigt hvor de bor - føler at afstanden til det 
politiske system er til at overkomme og de bliver gjort bekendt med hvilke muligheder, de 
har for at blive inddraget. 
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