
Følelser eller fornuft 
 
Den 12. august blev der i Fjends Kommune afholdt et temamøde om strukturreformen, hvor alle 
medlemmer af kommunalbestyrelsen var til stede med undtagelse af et medlem af Venstres gruppe. 
 På mødet bliver alle tilstedeværende medlemmer enige om at arbejde for, at Fjends Kommune ikke 
skulle deles og at der ikke skulle foretages en folkeafstemning. 
 
Langt hen ad vejen kan jeg godt følge de borgere, der synes, at det ville være bedst med en 
folkeafstemning. Men det er mere på et teoretisk plan, for en sådan skal forberedes godt og 
grundigt, og det tillader tidshorisonten dags dato desværre ikke. 
 
Fremover vil der ligge et stort ansvar på de politikere fra Fjends, der bliver valgt til den nye 
kommune. Vi har i alle de år, Fjends Kommune har eksisteret, haft en sund økonomi i kommunen, 
og vi har for rimelige midler kunnet oppebære et pænt serviceniveau. Hvis kommunen fortsætter 
udelt, vil mulighederne for at få indflydelse på en fortsættelse af den fornuftige politik, efter min 
mening, blive større, end hvis kommunen blev delt. 
  
Jeg mente i foråret, at det ville være godt for Fjends at blive lagt sammen med de fire S-kommuner 
grundet det gode samarbejde, vi på flere områder har haft igennem årene. Jeg har selv oplevet det 
på det sociale område, hvor socialchefer og socialudvalgsformænd i de fem kommuner i mange år 
har haft faste møder, har været gode sparringspartnere og har lagt fælles linier på en del områder 
samtidigt med, at de enkelte kommuner på andre områder har ”kunne køre deres eget løb”- i fuld 
respekt.  
 
Jeg oplyste også i foråret, at jeg ikke ville have noget direkte imod, at Fjends blev sammenlagt med 
Viborg. Personligt vurderede jeg, at begge muligheder kunne rumme gode muligheder for Fjends. 
Mit fagpolitiske kendskab til Viborgegnen var dog meget beskedent. I øvrigt udtalte jeg, at man 
burde gå mere i dybden med at finde argumenter for de to muligheder, når de nærmere 
retningslinier i reformen blev kendt. 
 
Der har været foretaget to meningsmålinger i foråret om kommunens fremtid. På det tidspunkt var 
det fulde indhold af strukturreformen ikke kendt. Begge undersøgelser havde et lille flertal for at vi 
skulle slutte os til Viboregnen. På det tidspunkt havde jeg den holdning, at den nye Viborg 
Kommune ville blive alt for stor – op mod 100 000 indbyggere. I dag, hvor vi ved, hvilke opgaver 
de nye kommuner får, og vi ved hvilke entreprisebestemmelser, der er gældende for de fremtidige 
samarbejder imellem kommunerne, har tingene ændret sig radikalt. 
 
Herudover har jeg henover sommeren forsøgt at få et billede af, hvor fjandboerne helst vil hen og 
hvorfor. Der tegnede sig, trods mine tidligere udmeldinger, et markant flertal mod Viborg, særlig 
efter at Viborg blev udpeget til hovedstad i den midtjyske region. De forskellige begrundelser, 
herunder specielt de erhvervsøkonomiske, har jeg taget til mig, og det er på den baggrund, at jeg i 
dag er blevet overbevist om, at det vil tjene fjandboerne bedst at indgå i samarbejde med 
kommunerne på Viborgegnen. Det har været en meget svær beslutning at tage, og det kan nok bedst 
udtrykkes ved, at det er fornuften, der har sejret over følelserne. 
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