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Viborg, en by i hastig udvikling. 

 

Som lokalpolitiker er det min ambition, at Viborg kommune bliver et endnu bedre sted at 

være, uanset om du er "ung eller gammel".  
Viborg skal være stedet, hvor alle ønsker at etablere sig og leve det gode liv både privat og 

arbejdsrelateret. Viborg er en by med mangfoldige tilbud til hele familien og vi oplever på den 

baggrund årligt en befolkningstilvækst på 700 - 800 borgere. Men vi skal ikke hvile på laurbærrene. Vi 

har stigende udfordringer på hele velfærdsområdet, og vi skal kæmpe hårdt for at fastholde en 
balanceret økonomi og sætte handling bag initiativer, der i særdeleshed sikrer ældregenerationen en 

værdig alderdom. En politisk prioriteringsproces jeg gerne vil medvirke til at løse. 

 

Som kredsformand i Gigtforeningen har jeg opnået indsigt i forholdene omkring kronisk 

sygdom samt indblik i de problemstillinger, som borgere med smerter på "krop og sjæl" 

møder i det offentlige system med ofte alt for lange og umenneskelige afklarings - og 

resurseforløb. En praksis, der skal ændres, så intet resurseforløb må strække sig over mere 

end 12 måneder.  

Som formand for bestyrelsen i Borgerhuset Stationen og Café Brændpunktet kæmper jeg sammen med 

et professionelt ledelsesteam for en fortsat "socialøkonomisk virksomhed", der med rummelighed og 

succes hjælper unge som ældre udsatte borgere med igen at få foden indenfor arbejdsmarkedets 
fællesskab. - Jeg ønsker at vi i kommunen møder udsatte borgere, såvel fysisk som psykisk 

handicappede med større respekt, forståelse, ligeværd og tilgængelighed. Og her mener jeg, der er 

plads til forbedring. Med øget tillid til kommunens medarbejdere på alle planer, færre regler og mindre 

dokumentation er jeg sikker på, at der kan frigives mere energi og flere resurser, både når det gælder 
de handicappedes vilkår og indenfor ældreområdet. 

 

Man må gerne være ambitiøs på vegne af sin by og sin kommune. Jeg ser det som en 
kommunal kerneopgave at sikre en god folkeskole i respekt og samarbejde med den enkelte skoles 

ledelse.  

Via en ændret ledelsesstruktur og øget tværfagligt samarbejde imellem de kommunale forvaltninger er 

det mit ønske, at kunne tilbyde en kommunal service, hvor borgeren eller virksomheden generelt kun 
behøver én kontaktperson. 

Vi skal løbende bestræbe os på, at skabe de rigtige rammer for udvikling og vækst for vores lokale 

erhvervsliv, og dermed også i beskæftigelsen. Vi er allerede godt på vej. Virksomheder, nye 
akademiske uddannelser og udflytning af statslige institutioner har fundet vej til Viborg Kommune. 

Denne udvikling, koblet op på en forbedret infrastruktur, skal vi fastholde og kæmpe for i årene frem. 

Det kræver, at vi konstant er på forkant med efterspørgslen f. eks. på byggegrunde og nødvendige 

institutioner. - I Viborg kommune udgør også landbruget og de klynger, som knytter sig hertil et stort 
antal beskæftigede, og det er af stor betydning at fokusere skarpt på dette erhverv. - Et sundt 

handels- og erhvervsliv, herunder en opgradering af erhvervsturismen med flere messe - og 

kongresfaciliteter, vil sikre det skattegrundlag, som skal finansiere kommunens fortsatte 

velfærdsløsninger  

 

Den største udfordring vil blive at medvirke til, at få de nuværende ca. 2.000 unge 

arbejdsløse i kommunen ind på arbejdsmarkedet.  

Det er helt afgørende at få denne gruppe af unge, ofte med komplekse problemer i rygsækken, hjulpet 
ind i et uddannelsesforløb, som kan blive platform for videreuddannelse, gerne inden for faglært 

håndværk, hvor vi fremover vil mangle arbejdskraft. Erhvervslivet skal i højere grad end nu forpligte 

sig og tage medansvar i processen. Samtidig skal vi sikre, at der ikke rekrutteres flere unge ledige, 

bl.a. igennem en tidlig støtte og erhvervsvejledning i folkeskolen. Hver gang vi får et ungt menneske 
videre i selvforsørgelse, frigives tillige ekstra midler til f.eks. ældrevelfærd.  

 

Vi lever længere og skylder den stigende ældregeneration en respektfuld og værdig sidste 
del af livet.  

Valgfrihed og individuelle hensyn til pleje prioriterer jeg meget højt. 

 

PS: Og så er jeg altså stærk tilhænger af plejecentrer, hvor maden tilberedes fra bunden hver eneste 

dag, og om muligt med hjælp fra beboerne! 

 


