
 
Naturligt at reagere 

 
Det er helt naturligt at reagere, hvis man føler, at man bliver frataget nogle privilegier. Jeg har 
derfor fuld forståelse for pædagogernes reaktion på de materialer, de har at gå ud fra i forbindelse 
med Viborg Kommunes budget for 2007. Men hvor ville vi politikere i børne- og  
ungdomsudvalget gerne have haft bedre tid til at fortælle forældrene og personalet i institutionerne 
om vores overvejelser.  
 
Beklageligvis har vi måttet bruge den sparsomme tid til at få tilpasset den pose penge, vi havde til 
rådighed, bedst muligt. Vi har forsøgt at være nænsomme, og vi glæder os til at mødes med 
forældre og medarbejdere i institutionerne. For allervigtigst er det, at vi lytter til jer for at 
fornemme, hvordan vi fremover sammen kan arbejde mod det fælles mål at skabe de bedst mulige 
betingelser for børnene og få størst mulig arbejdsglæde i institutionerne. 
 
Jeg har altid haft/har stor beundring for pædagogernes og dagplejernes arbejdsindsats. Jeg har selv 
haft fem børn igennem systemet og har i dag syv børnebørn på hvert alderstrin fra 0 til 6 år, som 
alle elsker at komme i vuggestue og børnehave. 
 
Jeg glæder mig meget til det fremtidige samarbejde med parterne i Viborg Kommunes 
dagpasningstilbud og er fuld af optimisme efter de besøg, udvalget allerede har været på, som led i 
planen med at vi over tid skal besøge alle institutionerne i ny Viborg Kommune. 
 
Det er min holdning, at vi kommunalpolitikere er nogle vatnisser, hvis vi giver regeringen skylden 
for den måde, vi har lagt budget på. Det er et ansvar, vi selv må påtage os. I ny Viborg Kommune 
har det kommende byråd foretaget en prioritering, og den har vi alene ansvaret for. Det er 
kommunernes ”fagforening”, der sammen med regeringen aftalt hvilke rammer, vi har kunnet 
prioritere indenfor. 
  
Fremtiden byder på spændende udfordringer for det nye byråd. Jeg kunne godt tænke mig, at vi i 
bestræbelserne på at forny og videreudvikle velfærdssamfundet gennemgik hele den administrative 
opbygning med henblik på at effektivisere arbejdsprocesserne. Ved at minimere ”spildet” af 
ressourcer på det administrative område kunne de frigivne ressourcer bruges på de mere borgernære 
ydelser.  
 
På Mors kalder de processen ”Sund fornuft og vilje til at ændre tingene”. På internationalt plan 
kaldes denne trimningsproces Lean. Tre ud af fem produktionsvirksomheder i Danmark har i løbet 
af de sidste fem år indført Lean med rigtig gode resultater. På Mors har de taget 
kommunalreformens udfordring direkte ved hornene ved systematisk brug af Lean-principperne i 
den kommunale administration. De har - som de selv udtrykker det - mere eller mindre været 
tvunget til at nytænke. Jeg mener sagtens, at vi kan forny os den i ny Viborg Kommune uden tvang, 
men med det overordnede mål at skabe den bedst mulige kvalitet i de borgernære offentlige ydelser.  
 
   Venlig hilsen 
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