
Viborg Kommune skal være fyrtårn på flere områder, ikke mindst indenfor kulturlivet. 

Den vigtige indsats på de bløde områder 

Finalen i valgkampen udspiller sig nu, og det er tid til de sidste indspark. Mit fokus er rettet mod et 

bedre greb om de såkaldte bløde områder. Der har på det seneste lydt en del kritik fra kommunens 

borgere omkring svigt og manglende omsorg for både fysisk og psykisk handicappede. Vi skal lære af 

fortidens fejl, men det er vigtigt nu at se frem ad. Jeg støtter gerne et initiativ om at skabe en ny 

Viborg-model, hvor alle handicappede møder respekt, forståelse, ligeværd og tilgængelighed. Modellen 

skal tage udgangspunkt i faglig viden, pårørende, borgere, sagsbehandlere og politikere. Vi skal blive 

et fyrtårn på området, noget kommunen kan være stolt over at kunne give videre. 

Flere unge i job og uddannelse 

Samme tilgang skal vi have, når det drejer sig om at hjælpe flere unge, ofte med komplekse problemer 

i rygsækken ind på arbejdsmarkedet. Det drejer sig om knapt 2.000 unge bare i vores kommune. Alle 

kan ikke gøres uddannelses - eller jobparate i samme kasse. Hjælpen skal tage udgangspunkt i den 

enkeltes situation. "Job og Velfærd" er på vej med gode resultater, men der er langt til mål. Vi skal 

intensivere indsatsen og have blik på eleverne allerede fra børnehaven og indskolingen, således vi 

tidligt fanger eventuelle udfordringer. Støtte, erhvervsvejledning og tæt samarbejde med 

erhvervsvirksomheder, ikke mindst indenfor faglært håndværk, bliver vigtige værktøjer i skoleforløbet. 

De igangværende intensive 3 ugers kurser i dansk og matematik i udskolingen har også bevist deres 

værd. Vi skal videre af den vej. Her skal vi sammen skabe en model, hvor Viborg også kan blive et 

fyrtårn indenfor området. 

Kultur, et vigtigt fyrtårn 

Et område som har været lidt overset i valgkampen er Viborgs kulturliv. Vi har meget at byde på nu og 

i fremtiden. Vi har museer, scenekunst, teaterliv, musik, gadekunst, kirker, De fem Halder, Mønsted - 

og Daugbjerg Kalkgrubber sport og meget mere. Og med et nyt besøgscenter i Domkirkeområdet kan 

vi tilmed præsentere alle vore kommende kulturtilbud, også for vore turister. "Vi vil så gerne have, de 

bliver lidt længere". Vi skal fremme kulturlivets brede palette i hele kommunen de næste 4 år...og 

frem! 

Flere arbejdspladser 

Sidst men ikke mindst skal vi skabe flere arbejdspladser. Seneste tal viser at der siden 2011 kun er 

skabt 19 nye arbejdspladser i Viborg kommune. Ikke ligefrem noget der bringer stolthed. Slet ikke set 

i lyset af en befolkningstilvækst på 700 - 800 årligt i kommunen. Og med 200 nye statslige 

arbejdspladser i byen, er der jo tale om en nedgang i arbejdspladser på ca. 180 primært indenfor det 

private. Erhvervslivet skal løftes højere op i den positive spiral, for det er herfra skattegrundlaget til 

alle vores fremtidige velfærdsønsker skal komme. 

Månedlig træffetid. "Stem personligt" 

Der er nok at tage fat på og med din personlige stemme på mig vil jeg gøre mit til at vi når i mål og 

løfter Viborg Kommune til et fyrtårn på flest mulige områder. Bliver jeg valgt ind i det nye Byråd, vil 

jeg indføre en månedlig træffetid, således at gode råd og vejledning fra borgerne kommer til at indgå i 

min politiske beslutningsproces. 

 


