
 
Et bredt budgetforlig vil være det bedste 

 

Man må håbe, at de udmeldinger, der er kommet fra borgmesteren fra budgetseminaret indbefatter, at 
man vil bruge den nødvendige tid til at få det største parti med i forliget. Venstre er parat til at indgå forlig, 
men der skal mere tid til den øvelse end et par timere i slutningen af et ellers godt budgetseminar. 

 Det væsentlige, der skiller os, er beløbsstørrelsen for, hvad der skal sendes i udbud. Venstre ønsker at 
modtage gevinster for 45 mio. kr. mere end forligspartierne. Så kunne der eksempelvis komme ro på 
dagpasnings- og skoleområdet, hvor vi stadig ville kunne beholde det vejledende timetal og fastholde 
undervisningsprocenten. Det er en kendsgerning, at Viborg Kommunes udgiftsniveau på disse områder 
ligger meget lavt, og vi politikere burde juble over den gode kvalitet, der ydes for de tildelte midler.  

Jeg vil godt kvittere for et fint stykke arbejde fra embedsmændenes side med at udforme sparekataloget. 
De kan ikke klandres for, at det rent kassetænkningsmæssigt kan betale sig at tildele personer på fleksjob, 
der er på ledighedsydelse en førtidspension, men det er dog en skrækkelig tanke, at det kan lade sig gøre.   

Det har været et af de bedste budgetseminarer, jeg har været på. Vi havde stor arbejdsglæde ved at 
arbejde konstruktivt og målrettet. Fordommene omkring udbud blev ikke fjernet, men udbud blev sat på 
dagsordenen. Da fordomme tit opstår af mangel på viden, så skal det være mit ønske, at vi hurtigst muligt 
får indhentet mere viden og erfaringsopsamler omkring mulighederne for og i udbud - og derefter afholder 
et orienterende temamøde i byrådet omkring resultaterne af det arbejde.  

Før aftalen imellem regeringen og kommunerne ligger fast, har vi ikke et retvisende billede af Viborg 
Kommunes fremtidige økonomiske situation, og det er først til efteråret, at det endelige budget skal 
vedtages.  

Derfor burde der være god tid til den nødvendige dialog partierne imellem med det mål at få alle partierne 
til at stå bag et budgetforlig. Et budgetforlig, hvor alle partierne står bag, vil - efter min mening - være det 
bedste for Viborg Kommune. Det kommer dog ikke af sig selv, der skal udvises imødekommenhed, 
forståelse og gensidig respekt for at opnå det. 


