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Forord
Viborg Kommune er på mange måder et utroligt dejligt sted at bo. Det er en kommune i
udvikling med en unik natur og masser af kulturtilbud. Vi har mange offentlige arbejdspladser, som knytter sig til kommune, region og stat samt en stor og spændende blanding
af private virksomheder. Når vi nogle gange skeler misundeligt til vores nabokommuner i
forhold til de tilbud, de nu har, så plejer jeg altid at spørge: ”Men vil du hellere bo der end
i Viborg”? Svaret er altid: ”Nåh nej, så slemt er det heller ikke”.
Når spørgsmålet kommer op, så er det selvfølgelig fordi, der er nogle ting, vi kan gøre
bedre. Vi har ikke den vækst på erhvervssiden, som vi kunne ønske os, og der kan helt
sikkert ske forbedringer på en række områder.
Venstre i Viborg Kommune har med denne plan valgt at fremlægge nogle af de ting, som
vi prioriterer højt i den næste 4-årige valgperiode. Vi har valgt at dække så mange
områder som muligt, da vi opfatter os selv som et ansvarligt og troværdigt parti. Vores
overordnede strategi for handlingsplanen er – ambitioner og sammenhæng. Vi vil gerne
signalere sammenhæng i alt, hvad der foregår, og i alle de beslutninger der træffes.
Løsningerne på problemer eller udfordringer for kommunens forvaltning skal altid ses i
den helhed eller sammenhæng, de er en del af. Men vi skal også turde være ambitiøse.
Tilsammen skal det skabe fremadrettede og holdbare løsninger og dermed forhåbentlig
større tilfredshed og trivsel for os alle.
Rent økonomisk skal tingene også hænge sammen. Hvis der skal være råd til bedre
ældrepleje, så skal vi jo finde pengene et sted. Det kunne f.eks. være ved at få flere af
de unge mennesker, der i øjeblikket er uden for arbejdsmarkedet, tilbage på rette spor.
Det giver dem et meningsfuldt liv, og besparelsen kan så bruges på andre områder.
Viborg er Danmarks næststørste kommune målt på areal. Vi huser over 96.000 borgere.
Af disse bor de 56.000 uden for Viborg by. Vi ønsker at skabe en tydelig sammenhæng
mellem Viborg, de mellemstore byer som Bjerringbro, Karup og Stoholm og de mindre
landsbysamfund. Det har vi også et afsnit om i handlingsprogrammet.
Venstre i Viborg Kommune har heldigvis meget mere at byde på end en spidskandidat. I
alt opstiller vi 24 kompetente kandidater til KV 17 fra alle egne af kommunen. På den
måde ønsker vi at sikre os, at alle borgere – uanset bopæl – har en god kandidat, der
kan repræsentere dem.
Jeg håber, du vil medvirke til, at Venstre kan erobre borgmesterposten for første gang i
næsten 30 år.

Ulrik Wilbek.
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Vision
Viborg Kommune skal være en af landets bedste kommuner at leve og etablere sig i.

Målsætninger
Venstre i Viborg Kommune vil prioritere:
At flere unge, med en forbedret folkeskole, kommer i uddannelse eller i arbejde
At mennesker med handicap oplever forbedret respekt og mere ligeværd
Nærhed og omsorg i tilbuddene til de ældre
En forbedret infrastruktur (den midtjyske parallelmotorvej, A 26, flere cykelstier, østlig
omfartsvej) som grundlag for en styrket udvikling
At landdistrikternes udvikling og trivsel fremmes
At det bliver meget mere enkelt at henvende sig til kommunen. Én kontaktperson skal i
størst muligt omfang karakterisere forvaltningens arbejdsgange.

Kultur og Fritid
Naturpark Midtjylland med geo- og istidscenter
Viborg Kommune ligger helt centralt i Jylland og har en unik geografi og historie. Venstre
vil arbejde for, at vores egns karakter og historie fastholdes og fortælles gennem
oprettelse af en nationalpark/naturpark omfattende en sammenhængende strategi for
Dollerup Bakker, de 5 Hald’er, Stanghede, Alheden og Kongenshus hede, Hærvejen, Æ
Bindstouw, kalkminerne i Mønsted og Daugbjerg samt Hvolris centeret og meget mere.
Dette kan suppleres med etablering af et geo- og istidscenter i Dollerup Bakker i samarbejde med f.eks. Aarhus Universitet. Med et geo- og istidscenter kan områdets enestående geologiske udvikling og istidernes historie formidles, og grundlaget for områdets
udformning synliggøres.
Parkideen skal også omfatte historiens gang i og omkring Viborg og skabe et mere
sammenhængende billede af områdets udvikling – måske endda som nationalpark.
Naturpark Midtjylland vil kunne tiltrække endnu flere nationale og ikke mindst internationale turister, der har interesse i at besøge nationalhistoriske steder, og der kan skabes
en god synergi sammen med cykel- og oplevelsesturismen.
Midtjysk oplevelsescenter
Kunst, kultur og kreative, berigende aktiviteter er en hjertesag for Venstre i Viborg
Kommune. Der skal fortsat være god plads til både traditionelle og nyskabende aktiviteter
på dette område, såvel i Viborg som i resten af kommunen. Men der skal også skabes
rammer for oplevelser af national og international klasse og kvalitet.
Venstre vil arbejde for at etablere et udstillings- og oplevelsescenter i Viborg Kommune.
Her skal kunst, kultur, videnskab og innovation kunne udstilles, opleves og danne
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grundlag for uddannelse, dannelse og oplevelser.
Ideer: Kan det nuværende kraftvarmeværk i Viborg danne rammen som videnskabs- og
udstillingscenter, når varmeproduktionen her ophører, eller kan et sådan center f.eks.
placeres på et naturskønt sted i Bjerringbro området.
Centeret skal lave flere udstillinger om året, og de skal have så høj kvalitet, at hver udstilling kan tiltrække gæster uden for Viborg Kommune Med disse udstillinger får borgerne
i Viborg Kommune et sted med inspirerende oplevelser og formidling af viden, og Viborg
vil blive synlig med nationale og internationale kultur- og videnbaserede oplevelser.
Kunst i det åbne rum
Venstre vil arbejde for, at der kommer mere kunst til Viborg Kommune, og at der bliver
flere kunstoplevelser. Vi ønsker et forum, hvor der kan skaffes midler til kunst i det offentlige rum og i hele kommunen. Her kan f.eks. skulpturer give et frisk og inspirerende
pust i byer og landsbyer.
Idrætten
Venstre ønsker at sætte fokus på sundhed og forebyggelse, så endnu flere får lyst til at
dyrke idræt og få et sundere liv. Dette skal ske i samarbejde med breddeidrætten i regi
af det velfungerende idrætsråd.
Samspil med interesserede sponsorer og samarbejdspartnere i forbindelse med eliteidrætten skal opmuntres og udvikles – gerne med kommunen som katalysator. Vi ønsker
at skabe de bedst mulige rammer og faciliteter i et samspil mellem kommunen, sponsorer
og lokalsamfundene.
Ny svømmehal
Svømning er en stor idræt både på landsplan og i Viborg Kommune, og der findes store
udviklingsmuligheder – både sportsligt, sundhedsmæssigt og på handicapområdet. Kapaciteten i de eksisterende svømmehaller er dog for lille til den stadig stigende efterspørgsel fra både skoler, børn og voksne samt ældre og handicappede borgere til
sportslige såvel som motions formål.
Venstre vil derfor arbejde for, at der kan bygges en ny svømmehal med et 50 meter bassin
med internationale standarder.
Fritid
Viborg Kommune har et rigt og mangfoldigt udbud af fritidsaktiviteter, private såvel som
kommunale. Det vil være for meget at nævne dem alle. Og disse utrolig mange tilbud
tager afsæt i frivilligt arbejde, imponerende viden, en iderig forvaltning og et stort engagement fra en meget stor gruppe mennesker. Det vil vi blive ved med at tilskynde.
Det er Venstres holdning, at fritidsaktiviteter hovedsagelig skal initieres og gennemføres
af foreninger og frivillige organisationer, men i muligt omfang støttes af kommunen. Et
godt eksempel her er den velfungerende folkeoplysning. Nogle aktiviteter skal initieres og
etableres med kommunen i spidsen, men involvering og medansvar fra borgere og
ildsjæle er i høj grad noget som Venstres ønsker.
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Børn og unge området
Dagtilbud
Viborg Kommune har allerede gode tilbud til børnepasning – både kommunale og private.
Forældrene er de vigtigste personer i et barns liv. Det er deres ansvar og opgave at give
barnet de bedste vilkår. Venstre vil sikre, at der til alle børn i kommunen er tilbud om
dagpleje eller vuggestue og børnehavepladser på en måde, så både familier i byer og
landområder kan tilgodeses. Vi er meget opmærksomme på, at kvaliteten i dagtilbud har
stor betydning for den start, barnet får i livet – børn, der har gået i dagtilbud af høj kvalitet,
har lettere ved at klare sig i skolen og senere i livet. Vi ser også meget gerne, at modellen,
hvor dagtilbud og skolerne arbejder sammen, fortsættes og udvikles, så der opnås bedre
sammenhæng i hele forløbet.
Skoleområdet
Venstres målsætning er, at vi har folkeskoler på højt fagligt niveau og med en god trivsel.
Derfor ønsker vi at:


Forbedre borgernes opfattelse af lærergerningen. Det kan gøres ved at give skolerne muligheder for pædagogisk udvikling og forbedret kvalitet, herunder fortsat
samspil mellem forældre, lærere og pædagoger gennem hele skoleforløbet, så der
kan gennemføres differentieret undervisning, så eleverne bliver udfordret efter
deres evner.



Bruge den mulighed folkeskolereformen har åbnet for at bringe pædagogerne ind i
klasserne. Det giver mulighed for en tidlig indsats over for svage elever og den mulighed skal bruges! Tidlig identifikation af potentielt udfordrede familier skal være en
del af en proaktiv indsats, og skoler og daginstitutioner skal være opmærksomme
på mistrivsel af børn og unge, så en tidlig indsats kan knække en dårlig udvikling.



Det skal være muligt at tage børn ud af skolen til praktikophold noget af tiden for at
finde ud af, hvad der interesserer dem. På den måde kan man motivere dem for de
dele af skolearbejdet, de finder mening i. Det handler om at give dem selvværd og
trivsel.



De stærkere elever skal opleve, at de bliver udfordret i forhold til deres evner. De
skal lære at vænne sig til, at der forventes noget af dem. De skal have andre og
differentierede opgaver i de fag, hvor de har stort potentiale, så de mærker, at de
udvikler dette potentiale.
Alt dette kræver naturligvis, at lærerne har tid til at tilgodese alle elever, og den tid
får de kun, hvis de kan suppleres af bl.a. pædagoger i arbejdet med de unge, der
har indlæringsvanskeligheder.



Arbejde for større deltagelse/involvering/indflydelse fra forældrene efter devisen:
Skab rammerne og stil krav.
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Tilsikre at skoleledelser og skolebestyrelser fokuserer på det pædagogiske og undervisningsmæssige indhold af skolernes arbejde, og give mulighed for et samarbejde om de administrative opgaver for nærliggende skoler.



Fremme anvendelsen af digitale midler i undervisningen, herunder samarbejde inden for og mellem skolerne via digitale medier. Skolerne kan også bruge animation
i undervisningen, hvor det vurderes hensigtsmæssigt.



Der skal ikke gennemføres inklusion for enhver pris. Der vil fortsat være behov for
specialundervisning af visse elever. Udgangspunktet må være det enkelte barn.

Venstre vil desuden give plads til både fri- og privatskoler.
Uddannelsesområdet
Venstre vil have fokus på flere elever til erhvervsrettede uddannelser, herunder skal
folkeskolen medvirke til at skabe interesse for faglige uddannelser. Vi ser meget gerne,
at der bliver mulighed for at sende de 14 – 16 årige skoleelever i praktikophold som en
del af undervisningen.
Vi ønsker at tilsikre, at kommunen kan tilbyde en international skole på højeste faglige
niveau – uanset klassetrin – for at muliggøre skolegang for børn af udefrakommende
tilflyttere, samt give mulighed for at børn i kommunen kan opleve en international tilgang
til uddannelse.
Viborg skal være i førerfeltet, hvad angår udvikling af uddannelser og tværfagligt samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner. Venstre ønsker herunder, at byrådet beslutter
en strategi for at få nye uddannelser til kommunen. Viborg er Jyllands juridiske hjemby,
men Venstre ønsker at gøre Viborg til et juridisk kraftcenter med såvel juridiske uddannelser som juridiske specialer udover et omfattende juridisk miljø.
Frivillighed
Venstre i Viborg Kommune tror ikke på, at det danske samfund nogensinde kommer til at
fungere uden frivillig indsats. I Danmark har vi et helt særligt forhold til frivillighed og
foreninger, og de mennesker, der laver frivilligt arbejde, skal naturligvis opmuntres og
støttes. En lang række frivillige tiltag støttes af kommunen, men det er vigtigt, at vi også
kan arbejde med frivillighed, uden at kommunen behøver at blive indblandet økonomisk.
Venstre vil bl.a. arbejde for, at der oprettes mentorkorps, som støtter de unge mennesker,
der har det svært socialt og psykisk. Overraskende mange mennesker har store
problemer med at få deres hverdag til at hænge sammen. De har også svært ved at
fortælle om det. Når utilstrækkeligheden og ensomheden sniger sig ind, skal de unge
have et sted at henvende sig. Et sted hvor de helt uforpligtende møder voksne mennesker, der vil lytte til deres problemer. Menneskers problemer – unge eller gamle – løses
ikke nødvendigvis ved at tilføre flere penge. Det kan løses gennem livskvalitet, nærvær
og erfaring. Det er her de frivillige mentorer kommer ind i billedet.
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Social- og arbejdsmarkedsområdet
Integration
Flygtninge og immigranter skal ikke hjælpes gennem systemet – de skal hjælpes ud af
systemet.
Flygtninge og immigranter skal inden for den første uge efter anvist boligetablering have
et jobtilbud eller sættes i beskæftigelse. Det skal gøres klart fra ankomsten, at det forventes, at de (flygtninge og immigranter) bidrager til opretholdelsen af samfundet i det
omfang deres sundhedsmæssige tilstand muliggør dette. Der skal tages vare på syge og
handicappede flygtninge på samme måde, som danske borgere vil blive behandlet.
Sprogundervisning og samfundsorientering gives prioritet. Men det er også Venstres
opfattelse, at flygtninge og immigranter i videst muligt omfang skal hjælpes til at deltage
i kommunens foreningsliv.
Dagpenge- /kontanthjælpsområdet
Det at have tilknytning til arbejdsmarkedet, ved vi, har stor betydning såvel menneskeligt
som set fra et familieperspektiv.
Venstre vil arbejde for, at opgaverne med at hjælpe borgere tilbage på arbejdsmarkedet
i højere grad skal forenkles for borgerne. Er man som borger i Viborg Kommune så
uheldig at blive længerevarende syg eller miste sit job og få brug for hjælp, skal kontakten
til kommunen varetages gennem én kontaktperson. Denne kontaktperson skal så
koordinere indsatsen med øvrige involverede parter.
Viborg skal have en væsentlig højere beskæftigelse for unge mellem 20 og 30 år. Kontanthjælp er ikke en varig ydelse, der skal derimod ydes en indsats for at blive selvforsørgende.
Handicapområdet
Dette område er mangfoldigt og derfor også meget forskelligt, selvom det hele samles
under begrebet handicappede. Mennesker med handicap kan være døve, blinde,
benamputerede, multihandicappede, udviklingshæmmede og utrolig meget andet. Derfor
kan det være vanskeligt at lave fælles retningslinjer for handicappede, specielt fordi nogle
mennesker med handicap fungerer fuldstændig på lige vilkår med raske, mens andre
fordrer 24 timers plejeindsats.
Derfor ønsker Venstre, at en borger i Viborg Kommune, som enten fødes med eller erhverver et handicap, ved mødet med den kommunale forvaltning støttes af én kontaktperson, som følger borgeren, og som hele vejen understøtter familien eller den enkelte
borger i at leve et godt og meningsfuldt liv.
Vi vil ikke bare love flere penge til området, for det skal der være politisk enighed om.
Der, hvor vi derimod straks kan sætte ind, er på vores holdninger til handicappede personer. Der er fire ord, der kan ændre de handicappedes vilkår, og hvor vi andre kan gøre
en klar forskel. De er: Respekt, forståelse, ligeværd og tilgængelighed. Disse fire ord vil
være styrende for Venstres handicappolitik og -arbejde i Viborg Kommune.
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Hvor det er muligt med velfærdsteknologi at give det enkelte menneske frihed til at mestre
egen tilværelse, skal det forsøges.
For voksne, der har en arbejdsevne, skal der tænkes i beskæftigelse, da vi ved, det
gavner mennesker med handicap at komme af sted på arbejde.
Foreninger og frivillige skal inddrages, så det enkelte menneske med handicap oplever
fællesskaber. De handicappede kan selv gøre meget for at være aktive, og det er herunder vigtigt at de får mulighed for at deltage i det frivillige arbejde for alle aldre.
Venstre ønsker mere fokus på den Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) og
samspil med øvrige støttende organer.
Vi ved, at der de sidste år har været en stor efterspørgsel på ledsagelse til diverse aktiviteter og events, og derfor ser Venstre meget gerne, at der oprettes en større pulje til
dette formål.
På handicap- og psykiatriområdet har der siden kommunalreformen været utallige organisationsændringer med stor usikkerhed til følge for borgerne og personalet. I den
kommende periode ønsker Venstre derfor, at der skabes ro til, at dagligdagen og de gode
hensigter igen kommer til at fungere.

Ældre- og sundhedsområdet
Ældreområdet
Aktive ældre i dag er mere aktive end de er ældre!
Samfundet ville dårligt kunne hænge sammen, hvis ikke rigtig mange aktive ældre borgere gjorde en indsats i de mange forskellige foreninger, organisationer eller naboområder m.v., som Viborg Kommune rummer. Venstre vil gerne opfordre så mange ældre
borgere som muligt til at deltage i det frivillige arbejde som hjælpere, mentorer og erfarne
medborgere alt efter egne ressourcer. Det er med til at holde den enkelte i gang, og det
er en kæmpe hjælp til samfundet, uden at det nødvendigvis bliver et offentligt anliggende.
En anden gruppe af ældre, nemlig gruppen af ældre som kræver omfattende pleje, er
også stor – den vokser dog ikke i samme takt som gruppen af ældre generelt vokser.
Blandt denne gruppe er demens et stadig stigende problem. Demens er en tilstand – ikke
en sygdom. Sygdommen Alzheimer er den alvorligste årsag til demens. Venstre i Viborg
Kommune ønsker, at vi skal være førende i forebyggelse, identificering af og minimering
af demens, hvorfor dette skal være et fokusområde for kommunens ældreindsats.
Vi ønsker at fastholde lokale plejehjemsmuligheder – såvel kommunale som private –
med rimelige normeringer, samt at livet på plejehjem skal opleves som omsorgsfuldt og
meningsfuldt af brugerne. Venstre støtter også tankerne og bestræbelserne om etablering af bofællesskaber for ældre, hvor man kan hjælpe hinanden og skabe gode rammer
for samliv og samvær.

7

2. marts 2017

VENSTRE – AMBITIONER OG SAMMENHÆNG
Venstre støtter de igangværende bestræbelser på at få oprettet et hospice i kommunen
og vil arbejde for, at kommunen aktivt samarbejder med relevante parter for at opnå dette
mål.
Det nære sundhedsvæsen
Borgere i Viborg Kommune bør have lige muligheder, hvad enten de har en fysisk eller
en psykisk sygdom. Derfor skal der være en fælles visitation og handles efter, at borgere
med funktionsnedsættelse skal understøttes i deres manglende funktioner. I dag er der
overlap, og de enkelte borgere besøges af ”mange velmenende professionelle personer
fra kommunen”. Det bør erstattes af én kontaktperson, der sammen med borgerne laver
en plan med flere løsningsforslag, og hvor pårørende og netværk inddrages.
Lokale sundhedscentre
Samarbejdet med og opgaveglidningen fra region til kommune vil fortsætte i de kommende år. Fremtiden vil derfor stille store krav til kommunens sundhedsafdeling. Både i
forhold til alle de forebyggende foranstaltninger og i vejledning til kronisk syge og genoptræning efter sygdomsforløb på sygehusene. Både menneskeligt og økonomisk skal
de kommunale sundhedstilbud derfor udbygges. Her kommer de vedtagne lokale sundhedscentre i Bjerringbro, Møldrup, Karup og Stoholm til i samarbejde med regionen og
sundhedscentret i Viborg til at få en væsentlig rolle. Venstre ønsker således også et lokalt
center i det østlige område dækkende Ørum/Hammershøjområdet.
Lokale sundhedscentre skal kunne eller medvirke til bl.a. at:
 Udnytte mulighederne med telemedicin
 Give mulighed for alternative tilbud
 Effektivisere samarbejdet om sundhedsfremmende tiltag
 Indeholde genoptræningstilbud efter sygdom
 Vejledning i teknologiske muligheder
 Kunne omstille sig til behandling lokalt, evt. under vejledning af lægerne på
sygehuset
 Tilbyde faciliteter til blodprøvetagning og andre kontroller
I takt med det nære sundhedsvæsen bliver yderligere udviklet, og teknologien yderligere
forbedres, ønsker Venstre et udvidet samarbejde med praktiserende læger og øvrige
sundhedsfaciliteter i lokalområderne, således at borgerne kan opleve en stigende grad af
nærhed til sundhedssystemet. Det vil Venstre opnå ved at kommunen indgår i et endnu
tættere samarbejde med regionen

Teknik, miljø og erhverv
Energi
Venstre går ind for en bæredygtig energiproduktion, herunder en grøn omstilling, hvor det
er praktisk og økonomisk anvendeligt, samt en langsigtet bioenergi strategi for
kommunen
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Venstre ønsker en forbrugerstyret varmeforsyning i Viborg Kommune med kommunen
som en konstruktiv samarbejdspartner. Vi vil prioritere anvendelse af overskudsvarme og
alternativ energiproduktion.
Vi ønsker, at kommunen i størst muligt omfang skal prioritere miljøvenlige/-skånsomme
investeringer eller anskaffelser til kommunens drift. Der skal herunder udarbejdes en
miljøstrategi for såvel kommunen som den kommunale forvaltnings drift.
Erhverv
Venstre ønsker fortsat at sikre gode rammer for virksomheders drift og udvikling, så Viborg Kommune bliver en af landets bedste kommuner at etablere sig i.
Venstre ønsker at Viborg Kommune – i samarbejde med kommunens virksomheder – er
mere aktiv med henblik på
 at få flere statslige arbejdspladser flyttet til kommunen,
 at skabe fremgang for virksomheder ved samarbejde (klyngedannelse/
relationsudvikling), og
 at få flere erhverv til kommunen.
Vi vil arbejde for fuld udnyttelse af det øgede spillerum i den nye planlov til fremme af en
lokal erhvervsvenlig politik, herunder mht. investeringer og aktivitet uden for de større
byer, samt oprettelse af nye butiksformer, der kombinerer detail, engros og nethandel.
Venstre ønsker også
 fortsat at gøre udbud og pristjek af opgaver til en naturlig del af den økonomiske
styring
 øget tilgængelighed til de kommunale borgerfunktioner. Venstre vil arbejde for, at
de store virksomheder i kommunen får en fast kontakt, de kan henvende sig til, og
som kender til virksomhedens profil
 indførsel af chatfunktioner til kommunens enheder for kommunens virksomheder
Landbruget
Venstre anerkender landbruget som et af de største og vigtigste erhverv i kommunen. Vi
ønsker, at kommunen støtter landbrugets arbejde for udøvelse af en rentabel og bæredygtig produktion, ligesom vi ønsker landbruget inddraget i etablering og udvikling af
bioenergi.
Infrastruktur
Erhvervslivets muligheder skal fremtidssikres ved kontinuerligt samarbejde med de
statslige myndigheder vedrørende de trafikale rammer og kapaciteter i Viborg Kommune.
Venstre har fem prioriteringer på dette område:



Fastlæggelse af linjeføring af den midtjyske parallelmotorvej fra Give til Hobro
Nord, samt udarbejdelse af VVM rapporten for denne vejføring.
Igangsættelse af opgraderingen af A 26 til/fra Aarhus.
9

2. marts 2017

VENSTRE – AMBITIONER OG SAMMENHÆNG




Forbedring og promovering af Midtjyllands Lufthavn, herunder ordentlige
busforbindelser til lufthavnen.
Hyppigere og mere direkte tog- og/eller busforbindelser til Aarhus.
Fastlæggelse af og igangsættelse af en omfartsvej øst om Viborg, koordineret med
en kommende motorvejs linjeføring.

Byplanlægning og natur
Arkitekturen i Viborg og kommunens større byer skal have et kvalitetsløft, og der skal
skabes en bedre sammenhæng mellem historie, arkitektur, byggematerialer, anvendelse
m.v. med henblik på at forbedre oplevelsen af harmoni og kvalitet i kommunens
hovedstrøg og lokalområder.
Vi skal arbejde videre med at gøre naturen i kommunen tilgængelig i og omkring byområderne under behørig hensyntagen til naturen. Formålet er at skabe de bedst mulige
rammer for kommunens borgere til motionsaktiviteter samt at understøtte turismen bedst
muligt. Venstre ønsker desuden yderligere fokus på trafiksikring og gang-/cykelstier.
Der skal etableres væsentligt forbedrede parkeringsmuligheder i periferien af Viborg
bycentrum. De planlagte udbygninger af domkirkeområdet, konkurrencen fra storcentrene og varehuse i byens udkanter, planerne for Tinghalsområdet m.v. nødvendiggør, at
der tilvejebringes et betydeligt antal parkeringspladser til erstatning for de pladser, som
forsvinder ved de igangværende og kommende byggeprojekter og de behov, som nye
aktiviteter skaber.
Landsbyerne
De lokalsamfund, hvor der er ideer, sammenhold, godt foreningsliv og kulturelle arrangementer, er de, der overlever. Fordi der lokalt er driftige mennesker, folk med iværksættergener, og mennesker der vil lave et frivilligt stykke arbejde. Det vil Venstre meget
gerne støtte og gøre det muligt at udvikle lokalområderne, hvor folk gerne vil bo.
Det kan f.eks. være med lavere grundpriser til erhvervslivet eller nye boliger. Eller ved at
hjælpe med at de gamle forsamlingshuse udvikles til lokale kulturhuse. Det er også ved
at flytte kulturelle arrangementer ud. I Viborg udklækkes et hav af talenter i musik, dans,
animation, sport og mediekundskab. Lad dem vise sig frem i lokalområderne. Lad os
være mere fælles om kulturen. På den måde kan kommunens byer opleve et tværgående
fælles ejerskab for kommunens talenter. Viborg Kommune kan også støtte de mindre
byer med markedsføring. Derfor vil det også gavne landsbyerne at lave en overbygning
på turist- og oplevelsesområdet, som Venstre foreslår det med Naturpark Midtjylland.
Endelig vil Venstre gerne udfordre ”mindsettet” lidt. Kunne man forestille sig, at de 40.000
borgere i Viborg tænkte sig ind i Viborg Kommune i stedet for, at de 56.000 borgere uden
for Viborg altid skal tænke sig ind til Viborg? Venstre vil arbejde for, at 1-2
kommunalbestyrelsesmøder om året flyttes ud til byer uden for Viborg. På den måde kan
kommunalbestyrelsesmedlemmerne lære mere om deres kommune, og borgere fra
området får lettere adgang til at overvære et kommunalbestyrelsesmøde.
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Sidst - men ikke mindst
Den kommunale forvaltning
Vi har kompetente medarbejdere i Viborg Kommune! Og det vil vi fortsætte med at have,
bl.a. ved opkvalificering m.v. Men Venstre ønsker også at arbejde på at forbedre de
kommunale medarbejderes arbejdsglæde, fordi det giver bedre resultater for os alle. Det
kan ske ved gøre strukturen fladere, hvor det er muligt, og give medarbejderne mere
ansvar for deres arbejde bl.a. ved at vise dem tillid og lytte til deres forslag. Overflødig
kontrol og sinkende arbejdsgange skal fjernes. Det skal være spændende at gå på
arbejde i Viborg – også i Viborg Kommune.
Kommunalbestyrelsen og forvaltningen skal tilsikre, at serviceydelser og aktiviteter/projekter m.v. er koordinerede med en tydelig sammenhæng mellem hensigt, resultat
og ressourceforbrug. Alt for at opnå den bedst mulige effektivitet og kvalitet. Kodeordene
skal være ”Service” og ”Enkelthed i tilgangen til kommunen”.

Samarbejde
Vi har nu redegjort for nogle af vores ambitioner for Viborg Kommune. Det siger sig selv,
at vi ikke har fået alt med i handlingsplanen, og der vil naturligvis hele tiden opstå nye
situationer, som Venstre skal forholde sig til.
Og det skal også slås fast, at Venstre i Viborg Kommune ønsker at samarbejde så meget
som muligt med de øvrige partier i kommunalbestyrelsen. Jo mere samarbejde, des bedre
kommune.
Det gælder også, når vi tænker uden for Viborg Kommune. Vi ønsker at finde samarbejdspartnere, som Viborg Kommune kan sammenligne sig med. Det kan f.eks. være
nabokommuner samt kommuner af Viborg Kommunes størrelse. Vi vil også opsøge inspiration fra kommuner, der kan være forskellige fra Viborg Kommune, hvis der er områder, hvor de har klaret sig specielt godt.
Samtidig er det vores forventning, at Viborg Kommune bliver en aktiv spiller på landsplan.
Vi skal være en af provinsens stemmer, når det gælder udvikling i hele Danmark, og vi
skal varetage borgernes interesser, så Viborg Kommune bliver ved med at udvikle sig.
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