
Viborg Kommune har fået et nyt byråd, og da jeg var så heldig at blive genvalgt til byrådet, vil jeg af hele mit 
hjerte takke hver enkelt, der har stemt på mig. Jeg vil forsøge at gøre mit yderste for at leve op til den tillid, 
der er blevet vist mig. 

Hvad skete der så lige i konstitueringen, er der mange borgere, der har spurgt om.  

For at skabe så stor åbenhed om forløbet i konstitueringen og for at aflive den demagogiske påstand om, at 
Venstre ikke ville samarbejde omkring en bred konstituering, vil jeg præcisere to ting:   

1. Venstre (V) har ikke insisteret på, at få borgmesterposten i tilfældet af, at der blev et borgerligt 
flertal 

2. De konservative (C) var vidende om dette  

Under valgkampen har C gentagne gange – direkte adspurgt – bedyret, at i tilfældet af et borgerligt flertal, 
skulle der være en borgerlig borgmester i spidsen for dette flertal.  

Da stemmerne var talt op, sad C således med nøglen til at sikre et borgerligt styre i byrådet 

Til trods for dette isolerer C sig og forhandler kun med socialdemokraterne og SF. I forlængelse af disse 
forhandlinger bliver Dansk folkeparti indbudt og tilbudt en bestyrelsespost til x kr. om året. C kunne nu 
gentagne gange fremsige mantraet: ”Det er en bred konstituering med fire partier”.  

Der foreligger således et veldokumenteret vælgerbedrag og et løftebrud. Som det ses, er det ikke V, der 
ikke turde afgive borgmesterposten. Det er ikke V, der ikke vil, det er C, der har valgt at være borgmester i 
et rødt flertal. C kunne ved en sober forhandling have siddet i spidsen for et borgerligt flertal.  

Vælgerbedraget er en sag imellem C og deres vælgere. Løftebruddet må V tage til efterretning. Vi havde 
ikke fantasi nok til at forestille os en sådan handling, og det kan vi kun bebrejde os selv.  

 Men alt det er nu historie, og vi skal i Venstre se fremad og bruge alle de mandater, som vælgerne har 
givet os.  Ved konstruktivt fremadrettet arbejde - både i udvalg og byråd - vil vi arbejde for at få maksimal 
indflydelse. Vi skal tage handsken op, rejse os og vise, at Venstre kommer man ikke uden om. Det skylder vi 
hver enkelt af de 16o16 borgere, der har stemt på os ved valget. 
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