
Efter valget - banen nu klar for politikerne  
 

 
Vi har nu overstået et hurtigt valg. Formålet var at få luften renset, så politikerne både på 
landsplan og i kommunerne kunne få arbejdsro. Det var ønskeligt, om det politiske arbejde 
fremover kunne fortsætte på en fordomsfri, konstruktiv og visionær måde, så der kan 
opnås gode resultater - baseret på brede aftaler – til landets og borgernes bedste. 
 
Jeg bliver bare så træt, når jeg i den lokale avis læser den første udtalelse fra vores 
politiske førstemand i Viborg Kommune, som frygter en straffeaktion imod kommunernes 
økonomi.  Og når Socialdemokraternes gruppeformand i gårsdagens avis følger op med at 
skabe usikkerhed, om der skal lukkes flere skoler.  
 
Man kan mene meget om den måde skoleforliget er kommet i hus på, men der er noget, 
der tyder på, at det bliver vedtaget med forligspartiernes flertal på tirsdag, Når det så er 
sket, er det for mig at se uhyre vigtigt, at vi alle står sammen om, at den beslutning står 
ved magt som en langsigtet løsning, der kun kan ændres, hvis skolerne selv henvender 
sig. Jeg synes også det er vigtigt, at vi som kommune ikke spænder ben for de 
forældrekredse, som ønsker at oprette friskoler. 
 
Jeg havde set frem til en hel anden tilkendegivelse fra de to politikere – nemlig en glæde 
over meldingen om, at kommunernes budgetter ikke skal genåbnes, som det var tilfældet 
sidste år.  For det vil reelt spare en del ekstra uproduktivt arbejde for både embedsmænd 
og politikere, og den melding bevirker jo nok så vigtigt, at vi nu i kommunerne ved, hvilken 
ramme vi kan arbejde indenfor. 
 
Mit håb er, at valgets resultat bliver taget til efterretning, og at vi i Viborg Byråd fremover 
finder sammen om at få skabt en Viborg identitet, som alle borgerne i kommunen kan 
bekende sig til. Det bliver nok lidt op ad bakke, da vi ikke er kommet for godt fra start. Men 
det skal ikke afholde os fra at få visket tavlen ren og  genfinde respekten for det 
nødvendige politiske samarbejde, som er fundamentet for ethvert velfungerende 
repræsentativt demokrati.   
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