
Lad os hæve gevinsterne og plukke de lavthængende frugter først 

Sidst på ugen tager Viborg Byråd på budgetseminar. Vi har umiddelbart en overskuelig opgave foran os, da 
vi har fået serveret et sparekatalog, der rummer besparelser for i alt kr. 250 mio. kroner, hvoraf den 
bundne opgave er at finde besparelser for 110 mio. kroner. 

I Venstre er vi meget indstillet på, at det skal ske uden de store ændringer i serviceniveauet. Vi vil arbejde 
på at plukke de lavthængende frugter og hæve flere gevinster end de 32 mio.kr, som forvaltningen har 
beskrevet mulige effektiviseringer for.  

Vi vil følge de henstillinger, der er centralt fra, og vi har lyttet til de, der mener, at en kommune som Viborg 
kan hæve gevinster i 160 mio. kroners klassen ved at konkurrenceudsætte indenfor nogle oplagte 
kommunale områder. Ved konkurrenceudsættelse har man konstateret øget borgertilfredshed, 
medarbejderne er lovmæssigt sikret fortsat ansættelse og kommunen kan byde på lige fod med private 
leverandører.  Det kunne være målet på sigt med de 160 mio., men vi tror også, at det er vigtigt at gå stille 
frem, så det store materiale, der skal fremstilles til udsættelsen, kan blive godt gennemarbejdet. Det viser 
erfaringerne er en nødvendighed, og den respekt bør udvises.  

Hvis man forestillede sig, at vi i 2011 blot hævede gevinster for 78 mio., så var ovenstående opgave løst 
uden at bruge en eneste af de foreslåede besparelser i kataloget udover de beskrevne effektiviseringer for 
32 mio. kr. 

Nej, de største udfordringer bliver at få indhentet underskuddet i regnskabet for 2009 og at holde 
budgettet i 2010. Det glædelige er, at vi i den nye byrådsperiode endelig har fået indført en kultur med 
jævnlige budgetopfølgninger, så vi hele tiden – fra politisk side kan følge udviklingen – og i sidste ende sikre 
en balance i Viborg Kommunes økonomi. Sidste år, fik politikerne den første budgetopfølgning i juni måned, 
hvilket vi fra Venstres side kritiserede skarpt, men blev sat på plads med ”en sang fra de varme lande”.  

Venstres byrådsgruppe har fremlagt forslagene på et medlemsmøde, og der fik vi fik mulighed for at lytte til 
vores bagland. Vi tager til budgetseminar i håbet om, at der ingen hellige køer er i Løgstør, og at de 
ideologiske automatpiloter er slået fra hos alle - både hvad angår konkurrenceudsættelse men også 
reklamefinansiering i det offentlige rum - således at vi til en begyndelse kan blive enige om først at plukke 
de lavthængende frugter og hæve de oplagte gevinster. 
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