
  Viborg skal blive en velkonsolideret kommune 

Der er ingen tvivl om, hvem der har ansvaret for Viborg Kommunes dårlige økonomi. Det ”pludseligt” store 
underskud i 2009 fik de ansvarlige politikere en smagsprøve på ved den første budgetopfølgning, de blev 
præsenteret for i juni 2009. Vi var flere, der gjorde opmærksom på, at de røde tal var alvorlige, og der 
burdes sættes ind for at sikre, at budgettet kunne overholdes. Vi gjorde også fra Venstres side opmærksom 
på, at det var alt for sent at få den første budgetopfølgning midt i regnskabsåret og insisterede på 
hyppigere budgetopfølgninger. 

 På samme byrådsmøde blev vi dog beroliget med, at der var taget hånd om problemerne, og der var styr 
over tingene. Jeg tænkte dengang, hvem det var, der havde klaret problemerne, for det var jo helt klart en 
byrådsopgave. Men som så mange andre rutiner, så var det gamle Viborg Kommunes måde at gøre tingene 
på, som dannede skole. Vi politikere fra de 5 kommuner, som Viborg blev lagt sammen med, var for svage 
til at holde ledelsen fast på de krav, vi trods alt kom med og de forslag, vi stillede. Derfor er det politikernes 
ansvar. 

Der er en politiker, som jeg mener fortjener stor anerkendelse for sit mod, Venstres tidligere 
gruppeformand, Ib Bjerregaard.  Han havde mod til efter den anden og sidste budgetopfølgning at sige 
sandheden om, at borgerne skulle regne med store besparelser i 2010. Det mod havde han lige før valget, 
men det blev hovedrystende fejet af bordet af kommunens øverste politiske ledelse. Viborg Stift Folkeblad 
gjorde ikke et stort nummer ud af det dengang, og har heller ikke siden følt trang til at rose Bjerregaard for 
et sådant mod. 

I dag sidder vi så i suppedasen, og samtidigt med at jeg synes, der er grund til at fremhæve socialudvalget 
for nytænkning og mod til omlægninger, så har jeg nu aldrig haft det godt med hovsa-besparelser, som der 
jo reelt er tale om. Jeg har altid yndet, at omlægninger og tilpasninger skal ske ud fra et langsigtet 
perspektiv, så borgerne og de ansatte kan nå at følge med, for det vil give større sikkerhed for en fremtidig 
stabilitet. I den sammenhæng vil der også være områder, som ved en her og nu investering kunne skabe 
færre driftsudgifter i fremtiden, men det har der desværre ikke været ofret den store opmærksomhed på.   

Mit juleønske skal være, at der i byrådet kan skabes enighed om at konkurrenceudsætte ”Park og Vej” 
området, da der findes eksempler på, at det skulle kunne give væsentlige besparelser med samme 
serviceniveau - også selvom kommunen selv vinder konkurrencen. På den måde kan vi få lukket nogle 
huller, give hinanden hånd på, at de budgetter, der bliver lagt, skal være realistiske, at de vil blive fulgt tæt 
og søgt overholdt. Målet skal være, at Viborg Kommune om ganske få år kan blive en velkonsolideret 
kommune, som borgerne kan være tilfredse med at bo i, og som kan tiltrække nye borgere. 
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