
Skoledebatten i Viborg Kommune 
  
 
Du tager helt fejl, Kenneth Mortensen. Jeg mener bestemt ikke, at du eller andre fra 
byrådsgruppen skal afholde jer fra at deltage i skoledebatten. Tværtimod så mener jeg, at 
det ville være rigtig konstruktivt, hvis du og de øvrige medlemmer af forligspartierne ville 
komme frem med jeres argumenter.  
 
Det er en kendsgerning, at forligspartierne repræsenterer lidt over halvdelen af 
befolkningen i Viborg Kommune, og jeg oplever, at der er et stort behov hos mange 
borgerne for at blive gjort bekendt med, hvilke gode argumenter, I har for så ultimativt at 
fremsætte jeres forslag. Jeg har efterlyst det gang på gang. Tidligere var mantraet 
besparelsen på de 15 mio. kroner, som nærmest var regeringens skyld, men det er nu 
tonet lidt ned. Det kan måske skyldes, at Viborg Kommune blev 60 mio. kroner rigere i år 
end beregnet? Men for at borgerne kan komme med saglige modargumenter, så er de 
nødt til at vide, hvad de er oppe imod. Så kom bare frem med argumenterne.  
 
Det har betydet meget for os at have besøgt alle 33 skoler i Viborg Kommune og 
efterfølgende at have deltaget i dialogmøder på de skoler, der havde inviteret børne- og 
ungdomsudvalget. Hvert møde gav stof til eftertanke og bibragte os nye vinkler at anskue 
tingene fra. Alle tiltagene var med til at danne de holdninger, som vi senere kunne sætte 
ord på.  
 
Venstres byrådsgruppe udformede maj måned et forslag, som ikke var ultimativt, men et 
oplæg til debat. Det blev lagt ud på Venstres hjemmeside, og det ligger der endnu. Så det 
er omgåelse af sandheden, når forligspartierne her på det seneste har udtalt, at Venstre 
ikke havde noget konkret forslag til ny skolestruktur.  
 
Der kan henvise til lederen i Viborg Folkeblad den 29. maj, hvor chefredaktør, Lars Norup, 
skriver: "Venstre i Viborg Kommune kommer i dag med sit forslag til, hvordan folkeskolen 
skal se ud i fremtiden, og hvordan partiet vil finde de 15 mio. kroner, som skal spares på 
skoleområdet .... Foreløbig ligner det den bedste demokratiske debat i hundrede år på 
Viborg-egnen. .....".  
   
Så, Kenneth, vær ikke fornærmet men tænk på din gode bagage i rygsækken og vær med 
til - sammen med de øvrige små partier - at gøre debatten nuanceret.  
 
Med venlig hilsen  
medlem af børne- og ungdomsudvalget (V) 
Lea Flarup 


