
Tak til skoler, børnehaver m.fl. 
 
Vi har nu fået læst de indtil nu modtagne 150 sider høringssvar til budgetforslag 2007 på 
børne- og ungeområdet. 
Disse høringssvar giver en fantastisk fornemmelse for, hvad der optager vore kommende 
samarbejdspartnere på dette område. Vi skal indledningsvis beklage og dermed give 
mange ret i, at høringsproceduren bestemt ikke er tilfredsstillende. Det er den heller ikke 
for os politikere. Vi ønsker klart fremadrettet at møde forældrebestyrelser, ledere m.fl. i 
forbindelse med de kommende budgetlægninger og også gerne mellem 
budgetlægningerne. Men I må ikke tro, at de indsendte høringssvar er spildt papir. Vi vil 
bruge dem i det videre politiske arbejde. 
Vi må samtidig acceptere og erkende at dette år er specielt. – også på dette område. Kun 
derfor har Venstre accepteret dette års procedure. 
Det betyder omvendt, at vi efterfølgende indenfor udvalgets rammer må drøfte 
justeringer. Jeres høringssvar har overbevist os om, at der er noget, der skal justeres. 
Ser vi ellers på indholdet af jeres høringssvar, skulle man ikke tro, de gjaldt det samme 
budgetforslag. Nogle konstaterer, at de får bedre forhold end tidligere, nogle konstaterer 
uændret resursetildeling og endelig er der mange - især fra det nuværende Viborg - som 
mener budgetforslaget er en direkte katastrofe. 
Det er selvfølgelig, fordi man har været forskelligt vant. Venstre har i hele forløbet 
ønsket, at vi skulle lære af hinanden. Vi vil derfor foreslå en rotationsordning rundt i 
mellem institutionerne, så man derved han lære det bedste fra hinanden. Det tror vi kunne 
være et godt afsæt, for at det kan komme til at fungere bedst mulig for kommunens børn 
og unge. Et mål vi alle må være enige om. 
Vi håber også i løbet af det kommende ½ - 1 år, at nå rundt på besøg i alle institutioner. 
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