
Viborg: Borgernes kommune 

Hvad kan du som borger i Viborg Kommune gøre for, at Viborg bliver en god kommune at bo i? 
Ingenting, vil der straks være nogle, der siger, for politikerne bestemmer alt. Der er noget rigtigt i 
det svar, men for at det grundlag politikerne skal beslutte på, kan blive så godt som muligt, er det 
vigtigt at borgerne hele tiden har mulighed for at få en finger med i spillet - og prikke politikerne på 
skulderen. 

Hvad har politikerne i Viborg Kommune gjort for, at det kan lade sig gøre? De har vedtaget en 
åbenhedspolitik og en borgerinddragelsespolitik, som en af de første kommuner i landet. Det kan vi 
alle være stolte af. Det giver borgerne - sort på hvidt - oplysninger om deres muligheder for at 
kunne blive inddraget og få indflydelse, men også at blive oplyst om emner, der har vakt deres 
interesse. 

Hvorfor er det så vigtigt med borgerinddragelse?  Det er det efter min mening, fordi selvom de 31 
politikere, der er valgt i Viborg Kommune på demokratisk vis, er nok så dygtige og har nok så gode 
viljer, så skal man hele tiden huske på, at Viborg Kommune er en meget stor kommune med hen 
mod 90 000 indbyggere. 

Hvad kan vi gøre for, at Viborg bliver en af Danmarks bedste kommuner at bo i. En begyndelse 
kunne være at se politikerne efter i kortene og tage imod de tilbud, som de allerede nu har givet 
borgerne: At blive inddraget i de politiske beslutningsprocesser. At søge midler fra LAG (den lokale 
aktionsgruppe), hvor demokratiudvalget har besluttet, at give krone til krone til de ansøgninger, 
som LAG imødekommer. At tage imod viceborgmesterens opfordring til, at alle med gode ideer 
kommer frem med dem i den idefase, der i øjeblikket er omkring den kommende kommuneplan.  

Nok er det politikerne, der i sidste ende bestemmer, men borgerne har store muligheder for at få 
sat nogle værdifulde fingeraftryk. 

Det er kun fantasien, der sætter grænser for, hvordan en god spiral med positive tilkendegivelser 
kan vokse derud af. At få skabt en ny Viborg kultur er ikke noget, der sker ”over night”, men hvis vi 
alle viser vilje dertil – og indimellem udviser en nødvendig overbærenhed - så vil vi på sigt kunne få 
skabt en stærk Viborg Kommune med en identitet, som vi alle kan være stolte af og bekende os til. 
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