
Byrådet i Viborg Kommune har nu afholdt budgetseminar. Personligt sætter jeg stor pris på, at 
medarbejderrepræsentanterne deltager, og vores dygtige topembedsmænd er selvfølgelig også til 
stede. Det var ønskeligt, om der i de to dage kunne være blevet trukket mere på deres kompetencer, 
end tilfældet var. 
Og så manglede der noget på seminaret. Vi havde forventet, at forligspartierne bag skoleforliget 
havde meldt ud, hvad der lå bag deres beslutning om at lukke 6-7 skoler i Viborg Kommune. En 
mand med bind for øjnene kunne have gjort det samme, hvis opgaven blot lød på at spare 15. mio 
kroner.  Forventninger om en solid og fyldestgørende forklaring på forligspartiernes beslutning har 
vi til gode. Endvidere – og det synes jeg er meget problematisk- har vi til gode at få en forklaring 
på, hvordan forligspartierne takler den situation, som er virkelighed, når der efterfølgende opstår 
flere friskoler. Det bevirker, at besparelsen på de 15 mio. kroner ikke står til troende. 
I mit univers er det uhørt – og det er vi ikke vant til, hvor jeg kommer fra - at vi ikke har fået 
forelagt indholdet i beslutningen, og at forligspartierne ikke har hørt på de partier, som 
repræsenterer næsten halvdelen af borgerne i kommunen om deres forslag. Sammenholdt med at de 
ikke tager imod invitationer fra de berørte skoler, så er det rent ud sagt noget makværk.  
I Venstre har vi et forslag, som har været tilgængeligt på nettet siden juni måned, hvor vi ikke 
lukker de mindre skoler, men optimerer betingelserne for overbygningseleverne, og hvor vi har 
anvist finansiering på de 15 mio. kroner i besparelse. 
Som minimum havde jeg forventet, at Byrådet havde forholdt sig til, om de 15 mio. var det beløb, 
vi skulle spare på skoleområdet med de nye oplysninger, vi har i dag, hvor vi er 60 mio. rigere, end 
da vi traf beslutningen sidste år. Dette specielt fordi forligspartiernes forslag jo ikke står til troende, 
når der oprettes friskoler. 
Jeg har stadig en illusion om, at vi alle i Viborg Byråd vil leve op til visionen om en folkeskole i 
særklasse (som er at betragte som summen af alle vores folkeskoler i særklasse), og jeg kan sige, at 
det er mit indtryk, at vi i dag har en folkeskole i særklasse, som vi skal pleje, passe og udvikle. For 
folkeskolen vil altid være i bevægelse. Vi skal i Byrådet have vedtaget en skolepolitik og for min 
skyld gerne med et permanent panel af skolefolk, der sidder i en tænkertank. En form for 
vidensbank, som politikerne kan hæve på.  
Al ære og respekt for kollegerne i byrådet, men dette forlig er som en operation, der lykkedes, men 
hvor patienten afgik ved døden. 
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