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Af Anders Jensen, 
formand for Venstre i Vi-
borg kommune 
 
 

Ny gruppeformand for 
Venstre i Viborg Byråd 
 
Det var meget beklageligt, at Jens Roh-
de kort før jul meddelte, at han ønskede 
at skifte til Radikale Venstre pga. util-
fredshed med især integrations- og EU 
politikken i Venstre. Derimod var Jens 
meget tilfreds med det lokale arbejde i 
Venstre, hvor han var kørt i stilling som 
den kommende spidskandidat for Ven-
stre til KV17, så skiftet efterlader umid-
delbart et tomrum til denne post. 
 
Dette tomrum arbejder bestyrelsen og 
byrådsgruppen på hurtigt fyldes ud igen. 
Først og fremmest valgte byrådsgruppen 
allerede dagen efter Jens Rohdes af-
gang Ib Bjerregaard som ny gruppefor-
mand, så velkommen til Ib på denne 
post. Ib er en politiker med mange års 
erfaring fra både byråds-, amtsråds- og 
regionspolitik og kan dermed føre Ven-
stres gruppe sikkert frem mod, at den 
nye spidskandidat bliver valgt. 
 
Valg af spidskandidat var planlagt til at 
foregå i april 2016, men bestyrelsen vil 
nu vurdere på, om dette kan fastholdes 
med den nye situation. Samtidigt vil be-
styrelsen, i samarbejde med byråds-
gruppen, undersøge relevante emner til 
posten som spidskandidat til KV17. På 
årets generalforsamling i Venstre i Vi-
borg Kommune d. 17. marts skal køre-
planen for opstilling af kandidater og 
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udarbejdelse af handlingsprogram til KV17 forelægges til godkendelse. 
 
Regeringen i arbejdstøjet 
 
Siden sidste Medlems Nyt udkom i september, har den nye Venstre regering været 
i arbejdstøjet og er kommet med mange borgerligt/liberale tiltag. Det drejer sig bl.a. 
om udspillet om vækst i hele Danmark, hvor Viborg Kommune får tilført 280 statsli-
ge arbejdspladser. Regeringen har desuden bevilget flere midler til sundhedsvæ-
senet og erhvervslivet skal have bedre arbejdsbetingelser. 
 
Det var derfor også et positivt landsmøde som Venstre holdt i Herning i november 
måned. Efter flere år med en socialdemokratisk ledet regering, hvor der var mest 
fokus på hvordan pengene skal bruges, er det en lettelse, at vi nu har en regering, 
der også har fokus på, hvor pengene kommer fra og at det er virksomhederne, der 
skal have rimelige vilkår for at kunne skabe vækst i samfundet. 
 
Det gælder også på landbrugsområdet, hvor fødevarer- og miljøminister Eva Kjær 
Hansen på landsmødet fik mange roser med på vejen, for de tiltag der gøres for at 
skabe fornuftige arbejdsbetingelser for dansk landbrug. At det er muligt, at skabe 
øget produktion i et fornuftigt samspil med miljøet, har landbruget igennem mange 
år vist er muligt. 
 
Folkeafstemningen 
 
Det var ærgerligt, at vælgerne ikke fulgte regeringens anbefaling om, at afskaffe 
retsforbeholdet ved folkeafstemningen den 3. december. Det ville have været en 
noget enklere løsning, end den som regeringen nu må prøve at forhandle på plads, 
for at vi kan samarbejde med det øvrige Europa om bl.a. kriminalitetsbekæmpel-
sen, som alle kan se er nødvendig.  
 
Lokalt kan vi dog glædes over, at den store indsats der her blev lagt i valgkampen 
medførte, at der i Viborg Kommune, som en  af de få kommuner i hele landet, blev 
et ja til folkeafstemningen. Tak til alle for indsatsen. 
 
Alle Venstre medlemmer ønskes hermed et godt nytår. 
 
Anders Jensen, fmd. Venstre i Viborg Kommune. 
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Ib Bjerregaard, 
formand for byrådsgruppen 
og medlem af regionsråd. 
 
 

Fra den nye formand for byrådsgruppen 
 
Efter Jens Rohdes pludselige farvel til Venstre og dermed til Venstres gruppe i Vi-
borg byråd har jeg sagt ja til igen at være gruppeformand for Venstre i Viborg by-
råd. Jeg tager stafetten frem til valget af ny borgmesterkandidat. Gruppen har øn-
sket, at jeg som nuværende næstformand påtager mig opgaven som formand  for 
at skabe den størst mulige kontinuitet i arbejdet.  Og det har jeg indvilliget i, fordi 
jeg stadig brænder for de liberale værdier, og fordi jeg stadig brænder for at gøre 
en indsats for Viborg Kommune. Jeg vil fortsat arbejde på, at virkeliggøre min 
”gamle” vision fra valgkampen i 2006: ” At gøre Viborg Kommune til den bedste 
kommune at bo, leve og drive virksomhed i”. 
 
Opgaven lige nu er at sikre Venstres fortsatte indflydelse i Viborg byråd. Det vil jeg 
gøre med en åben og troværdig linje – den linje jeg altid har stået for, og som jeg 
altid vil stå for. Jeg vil samarbejde med alle i Byrådet.  Jeg har ikke længere ambiti-
oner om at blive borgmester i Viborg - men jeg har fortsat kæmpe store ambitioner 
på Viborg kommunes vegne. I kan forvente en byrådsgruppe, hvis medlemmer vil 
markere sig langt mere, end de har gjort de sidste 2 år. Jeg vil give plads og mulig-
hed for at de enkelte byrådsmedlemmer kommer til orde. Jeg vil endda forlange, at 
de bliver mere aktive i den offentlige debat. Baggrunden er, dels at det er vigtigt, at 
alle i gruppen bidrager til at synliggøre Venstre politik, og dels at jeg erkender, at 
min tid må prioriteres imellem en række opgaver. Som selvstændig erhvervsdriven-
de med egen landbrugsmæglervirksomhed og samtidig medlem af Regionsrådet , 
er der en begrænset mængde tid, jeg kan bruge til formandsjobbet. Derfor har 
gruppen lovet, at den vil hjælpe mig meget, og bedt mig uddelegere opgaver i rele-
vant omfang. Her kan I som medlemmer af Venstre også hjælpe. Hvis I har noget 
på hjerte, så tag fat i det lokale Venstremedlem i Byrådet eller den lokale vælger-
forening  eller en Venstre politiker i det udvalg, som henvendelsen hører til i. Ven-
stre har fortsat en stor og meget stærk gruppe på 11 medlemmer i Viborg byråd – 
og alle arbejder for Venstre, for jer medlemmer og  for Viborg kommunes bedste. 
Jeg håber på jeres fulde opbakning til gruppen i den kommende tid. 
 
Med venlig hilsen 
 
Ib Bjerregaard 
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Af Kristian Pihl Lorentzen 
Folketingsmedlem for Venstre i Viborg Kommune 
 

 
 
Regeringen er kommet godt fra start 
 
Efter valget var der en del politiske kommentatorer, der spåede den smalle V-
regering en kort levetid. Ja, faktisk var der dem, som ikke troede, at regeringen 
ville overleve tilblivelsen af finansloven for 2016. Jeg kan glædeligvis konstatere, at 
disse dystre forudsigelser er gjort fuldkommen til skamme. Realiteten er, at regerin-
gen med statsminister Lars Løkke Rasmussen i spidsen har bevist sin politiske 
manøvredygtighed, og at den generelt er kommet rigtig godt fra start. Desuden kan 
vi se tilbage på et godt landsmøde i Herning, hvor vi som parti stod stærkt og sam-
let – og med masser af liberal kampgejst.   
 
Men vigtigst af alt, så er vi i fuld gang med at indfri vores konkrete valgløfter. Lad 
mig pege på en række eksempler. 
 
 Vi har som lovet sikret videreførelse af Boligjob-ordningen med tilbagevirkende 

kraft fra januar 2015. Det gavner mange lokale borgere og erhvervsdrivende.  
 Vi flytter knapt 4000 statslige arbejdspladser fra København til provinsen. Det er 

historisk og et uhyre vigtigt bevis på, at Venstre ønsker et Danmark i bedre ba-
lance. Og takket være en målrettet indsats og tæt dialog med erhvervs- og 
vækstministeren fra første færd havnede knapt 250 juridisk relaterede statslige 
arbejdspladser i Viborg. Det er jeg både glad for og stolt over. Lad os tage en 
udflytningsrunde mere om et år eller to.  

 Vi har præsenteret en sammenhængende strategi, ”Vækst i hele Danmark”, der 
indeholder 100 konkrete initiativer. Herunder en tiltrængt lempelse af den snæ-
rende planlov, bedre vilkår for produktion og investeringer samt fokus på ram-
merne for bosætning på landet. Det vil sikre et Danmark i bedre balance.     

 Vi indfrier løftet om et markant løft af det danske sundhedsvæsen på trods af en 
stram finanslov med få midler at rutte med. Det har krævet en målrettet priorite-
ring og reduktioner på andre områder.  

 Vi har indgået et bredt politiforlig, der styrker dansk politi og dermed trygheden 
for borgerne. Vigtigt er det også, at der kommuner en ny politiskole i Jylland.  

 Vi arbejder hårdt for en omfattende landbrugspakke, der allerede i 2016 vil med-
føre en mærkbar forbedring af landbrugets rammevilkår, uden at det skader mil-
jø og natur. Herunder ved at markerne fremover kan gødes mere, så den nuvæ-
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rende udsultning af afgrøder stopper. Det skal være slut med, at danske bage-
re er nødt til at købe brødkorn i Tyskland for at få kvalitetsmel. Og det skal væ-
re slut med dansk overimplementering regler fra EU. Danske landmænd skal 
have lige vilkår i den benhårde internationale konkurrence på fødevaremarke-
det.  

 
Som Venstres vandløbsordfører glæder jeg mig over, at miljøministerens besøg 
ved Gudenåen i august har medført en klar melding til kommunerne om, at vandet 
skal ledes ud i havet frem for at det forårsager oversvømmelser og snigende for-
sumpning langs vandløbene. Der skal naturligvis slås grøde ekstraordinært og 
renses op, hvis Gudenåen og andre vandløb går over deres bredder, så enkelt er 
det.   
 
Som Venstres transportordfører ærgrer jeg mig over, at kasseeftersynet i kølvan-
det på valget afdækkede en slunken statskasse og et sprængt nationalt anlægs-
loft. Den tidligere regering har strakt økonomien til yderste grænse. Det må en 
ansvarlig ny regeringen naturligvis handle på. Derfor er der indført en nødvendig 
”anlægspause” i 2016, hvor der ikke iværksættes nye statslige anlægsprojekter. 
Det er ærgerligt i lyset af et stort behov for at iværksætte grydeklare vejprojekter, 
der kan fremme vækst og jobskabelse landet over. Det gælder fx den påtrængen-
de opgradering af Rute 26 mellem Søbyvad og Østjyske Motorvej (E45). Der er 
også behov for hurtig forøgelse af kapaciteten på E45 mellem Aarhus og Skan-
derborg. Nu gælder det om, at vi hurtigt får løsnet op for denne nødvendige op-
bremsning, så vi kan levere på borgernes og erhvervslivets berettigede forvent-
ning om, at det nu er vejenes tur. Desuden er der lagt op til, at vi igangsætter ar-
bejdet med fastlæggelse af den bedste linjeføring for Hærvejsmotorvejen. Herun-
der om den skal føres øst eller vest om Viborg. Lad os bakke kraftigt op om dette 
visionære og vigtige projekt for Viborgegnen. 
  
Et skår i glæden er, at folkeafstemningen den 3/12 om at omdanne EU-
retsforbeholdet til en tilvalgsordning endte med et NEJ. Men nu har vælgerne talt, 
og det skal naturligvis respekteres fuldt ud. Lokalt kan vi dog lune os ved, at væl-
gerne i Viborg Kommune leverede et JA med 108 stemmers flertal.  
 
Konklusion: 
 
V-regeringen er kommet godt fra start, og vi fortsætter fremrykningen i 2016. Af-
slutningsvis vil jeg ønske Venstres og VU’s mange medlemmer i Viborg kommune 
en glædelig jul og et godt nytår. Tak for jeres store opbakning ved valget i juni. Og 
tak for en rigtig god dialog og for gode input i det forgangne år. Dette vigtige sam-
arbejde ser jeg meget frem til at fortsætte og udbygge i det nye år. 
 

Med liberal hilsen 
Kristian Pihl Lorentzen 
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ELEKTRONISK MEDLEMSNYT 
 
Hvad betyder Elektronisk Medlemsnyt? 
Bladet ligger på VIVKs hjemmeside  og kan læses direkte på hjemmesiden, hen-
tes ned på din egen computer  og læses/udskrives. 
 
Hvorfor Elektronisk Medlemsnyt? 
Vi sparer portoen for at udsende bladet og skåner miljøet. Et oplag på 1.000 bla-
de a 20 sider giver i alt 10.000 sider til print/trykning. Papir, strøm, farvepatroner, 
transport o.s.v. kan spares ved Elektronisk Medlemsnyt. 
 
TÆNK OVER DET ! Tilmeld dig nu. Se bagsiden af dette blad. 
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Af Søren S. Laursen 
Formand for Venstres Ungdom i Viborg 
 
 

2015 har været et travlt og meget aktivt år 
for Venstres Ungdom i Viborg.  
 
Året blev lagt hårdt ud med oprettelsen af VUPS, der er et tværpolitisk initiativ for syv 
ungdomspartier i Viborg (VU, LAU, DSU, DFU, SFU, KU og RU). I april afholdte VU 
Viborg et stort Landsstyrelsesmøde, hvor over 70 VU’ere fra hele landet deltog. Der-
næst skulle der i juni kæmpes for at få genvalgt vores mangeårige Folketingsmedlem, 
Kristian Pihl Lorentzen, endnu engang og her blev alle midler taget i brug. Udover det 
obligatoriske lygtepælsklatring, blev der afholdt alt fra pensionist-banko til spisning af 
valg-kage og grillpølser og ikke mindst et sjovt Djævleræs. Den store indsats gav i 
sidste ende pote med hele 7.768 personlige stemmer til Kristian. Vi er i VU Viborg 
stolte af, at Kristian har fået endnu en periode på Borgen. 
 
I Oktober skulle dog heller ikke gå stille for sig. Der skulle der nemlig fejres VU Vi-
borgs 100 års jubilæum. Det skulle selvfølgelig gøres med fest og farver. Det startede 
med reception i vores lokaler, hvor både nye og gamle VU’ere samt Venstre folk og 
andre venner af foreningen mødte op og viste deres støtte. Det hele sluttede med 
gallamiddag og fest på Asmildkloster Landbrugsskole. Vi vil gerne takke for en rigtig 
god dag og ikke mindst stor tak for gaver og deltagelse i forbindelse med jubilæet.  
 
I oktober måtte vi sige tak for indsatsen til Marie Tofte, der trak sig som formand. Efter 
at have styret foreningen med hård hånd i godt halvandet år, har jeg en del at leve op 
til.  
 
I ønskes alle et godt nytår!  
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Jubilæumskage 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jubilæumsarrangementfor VU Viborg 100 år 
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Af  Troels Lund Poulsen (V) 

Erhvervs- og Vækstminister 
 

 

Vækst og udvikling i hele Danmark 
 
Vi skal have et Danmark, der hænger bedre sammen. Det handler om at skabe bedre 
muligheder for vækst og udvikling i hele Danmark – og det handler om, at beslutningerne 
skal tages tættere på borgerne. Derfor er jeg glad for, at regeringen den 1. oktober kunne 
sætte handling bag løfterne om en bedre fordeling af de statslige arbejdspladser. I alt 
bliver tæt på 4000 statslige arbejdspladser fordelt på en ny måde, og det er alle landsde-
le, der fremover skal løfte en række nye opgaver.  
  
For mig har der været tre bærende principper, som har ligget til grund for udspillet. 
  
For det første er statslige arbejdspladser hele Danmarks arbejdspladser. Derfor skal ar-
bejdspladserne også være placeret i hele Danmark. Statslige institutioner og myndighe-
der er til for borgerne. Staten løser opgaver og skaber rammer for borgeres liv og virk-
somheders udfoldelse, som i sidste ende skal komme alle borgere i Danmark til gavn. Så 
når 370 dygtige medarbejdere i NaturErhvervstyrelsen fremover skal løse deres opgaver i 
Sønderborg, så kommer de tættere på mange af de borgere, der bliver berørt af deres 
arbejde. 
  
For det andet giver en mere ligelig fordeling af statslige arbejdspladser en bedre balance 
mellem landsdelene i Danmark. Der kan være mange gode grunde til, at en del af de 
statslige arbejdspladser ligger i hovedstadsområdet, og det kan være vanskeligt helt at 
undgå en ubalance. Men borgerne i alle dele af landet skal opleve, at der er en myndig-
hed i nærheden, og en mere jævn fordeling af statslige myndigheder og arbejdspladser 
bidrager til at øge Danmarks sammenhængskraft.  
  
For det tredje sætter denne regering sætter en ære i at levere på det løfte, vi gav til væl-
gerne før valget nemlig en bedre fordeling af de statslige arbejdspladser.  
  
Viborg var én af de danske byer, som blev tilgodeset i forbindelse med udflytningen. I alt 
248 statslige arbejdspladser rykkes fra hovedstaden til Viborg. At lige netop Viborg blev 
valgt var begrundet i byens centrale placering i det midtjyske samt ikke mindst tilstedevæ-
relsen af et stærkt fagligt juridisk miljø forankret omkring Vestre Landsret.  
  
Derfor gav det i regeringens optik stor faglig mening at etablere et nyt ”Klagenævnenes 
Hus”, hvor regeringen samler en lang række af de statslige klagenævn såsom Natur- og 
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Miljøklagenævnet, Forbrugerklagenævnet, Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fi-
skeri samt Energiklagenævnet. Med det nye Klagenævnes Hus er det min forhåbning, at 
vi kan bidrage til på sigt at skabe bedre og mere effektiv klagesagsbehandling end i dag. 
  
Jeg har snakket med rigtig mange borgmestre, som er klar til at løfte de nye opgaver. 
Flere borgmestre og virksomhederne har iværksat initiativer som skal hjælpe nye medar-
bejdere og medrejsende ægtefæller til at blive integreret lokalt. Det er meget positivt. Og 
så mener jeg jo personligt, at Viborg er en rigtig dejlig by, som helt sikkert vil gøre sit til, at 
de nye medarbejdere føler sig velkomne og falder godt til. 
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Af Jan Lauridsen 
Formand f. MUU  
 

Hundredvis af statslige arbejdspladser 
på vej mod Viborg 
 
»En dejlig dag for Viborg.« De ord gik igen og igen den 1. oktober 2015, da 
Regeringen offentliggjorde planerne om udflytning af ca. 3.900 statslige arbejds-
pladser fra Hovedstaden til provinsen. 
 
Glæden skyldtes ikke mindst, at Viborg kommune får tilført 258 nye statslige ar-
bejdspladser, herunder en række forskellige klagenævn med 162 stillinger, Civil-
styrelsen med 84 stillinger og Taksations-sekretariatet med 2 stillinger. Alle disse 
stillinger placeres i Viborg og dertil kommer 10 stillinger fra Danmarks Meteorolo-
giske Institut (DMI), som placeres i Karup.  
 
»Dette er ikke kommet af sig selv og jeg vil gerne kvittere over for alle, der har 
kæmpet for at sikre Viborg flere statslige arbejdspladser. Ingen nævnt. Ingen 
glemt,« lød det fra Jens Rohde. 
 
De mange nye arbejdspladser vil helt sikkert skabe øget aktivitet i kommunen, 
idet de vil trække flere højtuddannede og højtlønnede indbyggere til kommunen, 
og i endnu højere grad cementere Viborgs position, som Danmarks måske stør-
ste juridiske knudepunkt udenfor Hovedstaden. Foruden de mange nye juridiske 
stillinger, der er på vej, huser Viborg i forvejen bl.a. Vestre Landsret og Forsva-
rets Auditørkorps. 
 
Endelig vil de mange nye arbejdspladser give os yderligere mulighed for, at ud-
vikle Viborg Kommune og i den forbindelse udtalte Venstres tidligere gruppefor-
mand Jens Rohde: »Det er Venstres ambition at gøre Viborg til Danmarks bed-
ste familiekommune. Det kommer vi et skridt nærmere nu. Når Viborg vokser 
som bosætterkommune, øger vi vores beskatningsgrundlag og dermed mulighe-
den for at realisere vores visioner.«  
 
Se hvor de statslige arbejdspladser i øvrigt placeres på kortet til højre. 
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Bag om initiativet: 
 
I alt flyttes ca. 3.900 arbejdspladser, svarende til over 10 pct. af de relevante statslige 
arbejdspladser i hovedstaden. Det er den største samlede flytning af statslige arbejds-
pladser nogensinde herhjemme. 
 
Arbejdspladserne flyttes til 38 byer fordelt over hele landet. Flytningen er en kombination 
af flytning af hele institutioner og dele af institutioner. 
 
Flytningen af statslige arbejdspladser gennemføres for at opnå en bedre balance og ud-
vikling i hele landet og for at sikre statslige institutioner, der er tæt på borgere og virksom-
heder. Statslige arbejdspladser er ikke i sig selv nok til at skabe vækst, men de er en del 
af den samlede og meget offensive indsats, regeringen gør for at sikre vækst og udvikling 
i hele landet. 
 
Flytningen sker samtidig under hensyntagen til opretholdelsen af faglige miljøer og effek-
tiv drift af institutioner og myndigheder.  
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Af Claus Clausen, 
Byrådsmedlem (V) 
 

 
 
Venstre VIL folkeskolen  
 
På børne og ungdomsområdet er udviklingen, at det årlige fødselstal er faldet fra 1250 til 
935 over de sidste 7 år. Det betyder et mindre behov for pasning af de yngste børn, og 
derfor laver vi strukturelle ændringer. Der er ikke længere den store prisforskel mellem 
dagpleje og vuggestue, så ønsket om mange dagplejepladser er ikke så fremherskende 
længere. Vi vil gerne tilbyde begge dele, men tager også hensyn til, at et stigende antal 
forældre ønsker en vuggestueplads. Derfor har vi øget antallet af vuggestuepladser. En 
vuggestue sammen med en mindre børnehave i oplandet kan være den kombination, der 
gør, at vi kan beholde tilbuddet i så mange mindre byer som muligt. Det er lavet i Vrid-
sted, Mønsted, Mammen og kommer sandsynligvis i Løvel. Det sætter vi pris på i Venstre, 
at børnepasningen ikke samles i de større byer i kommunen, da det er et forhold, som 
bliver vurderet, når bosætning planlægges. Det er en uundgåelig konsekvens, at med 
færre børn og flere vuggestuepladser bliver der behov for færre dagplejere. Der er 200 
færre end da vi havde flest, men vi skal følge udviklingen og levere det forældrene efter-
spørger. 
 
På grund af tilflytning af før-skolebørn fra andre kommuner stiger børnetallet, så ved sko-
lestart har vi næsten det samme børnetal som tidligere. Bosætningen sker ikke jævnt i 
hele kommunen, så det er primært i Viborg by tallet stiger, mens det bliver mindre i oplan-
det. Vi holder et vågent øje med udviklingen i de enkelte skoledistrikter, for vi bestræber 
os på at have skoletilbud i nærområdet, men elevtallet kan nå under en kritisk grænse, 
hvor det bliver svært at give det rigtige skoletilbud. 
 
Vi er igang med andet år i forhold til skolereformen. Der er betydelig mere ro på skolerne, 
end der var for 12 mdr siden. Det var en stor omvæltning, og det vil tage tid, inden vi hø-
ster den fulde gevinst af reformen. Inspirationen er hentet i Canada, og vi har haft skolele-
dere på studietur til Ontario, for at få input til vores udvikling. 
 
Et godt råd fra Canada er, at vi skal undgå forstyrende elementer i processen, og der har 
vi så lagt indtil flere forhindringer ind. Først selve reformen, så loven om lærernes ar-
bejdstid og til sidst arbejdet med at inkludere elever, der før var sendt afsted på special-
skole. Det gør arbejdet mere udfordrende, og det vil tage længere tid at se forbedringer-
ne, og det værste vil være, hvis den politiske tålmodighed slipper op, før vi ser forbedrin-
ger. 
 
Det koster penge at drive skoler, og selvom budgettet på skoleområdet i kommunen er 
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over 800 mio, så har vi den 3. billigste folkeskole i landet. Det gør andre partier et stort 
nummer ud af, men vi kan konstatere, at vi ikke levere de 3. dårligste resultater fra skoler-
ne, så der er ikke sammenhæng mellem økonomisk input og faglig output. 
 
Venstre foreslog i august måned, at når det midlertidige tilskud fra staten til at få reformen 
i gang, ophører, så skal vi selv forhøje budgettet. Det tilsluttede de øvrige partier sig hur-
tigt, så fra 2017 kan vi holde niveauet, og så er der yderligere 1 mio til inklusionsopgaven 
og 1 mio til fremme af IT i undervisningen. 
 
Intentionerne i reformen er, at alle børn skal blive så dygtige de kan, sociale forskelle skal 
ikke have indflydelse på muligheden for læring, og agtelsen for lærergerningen skal høj-
nes. Det er svært at være uenig, og opgaven er at have den nødvendige tålmodighed, det 
gælder måske især for dem på Christiansborg, som vedtog reformen. 
 
Vi har en billig drift af skolerne, men lærere, pædagoger, skoleledere og alle andre på 
området formår sammen med vores børn at frembringe et flot resultat. 
 
Claus Clausen, formand for børne- og ungdomsudvalget i Viborg Kommune 

UGE 2 ARRANGEMENT 
 
Den 17-01-2016 er der uge 2 arrangement på OK-tanken i Ørum kl.10-14 hvor vi får be-
søg af Johannes Vesterby, Ib Bjerregaard og Kristian Pihl Lorentzen hvor emnet bla.vil 
være:  ER DET I ORDEN AT NÆSTEN ALLE ANLÆGSPENGENE BRUGES I VIBORG 
BY? 
 
Der skal gøres opmærksom på at der GRATIS mad bestående af STEGT FLÆSK med 
PERSILLESOVS. 
 
Mødet er IKKE kun for medlemmer men for alle der gerne vil høre om emnet og få en 
snak (diskussion) med de 3 herrer. 
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Det har været et godt år for Viborg kommune. 
 
Trods stramme rammebetingelser har Viborgs borgere på initiativ fra Venstre for før-
ste gang i 26 år oplevet et år med lavere kommuneskat og grundskyld for den enkelte 
borger. Samtidig er det lykkedes at konsolidere vores budgetter på en lang række 
kerneområder, og i næste års budget er såvel skole- ældre- og sundhedsområderne 
opprioriteret. Det var Venstre, som sikrede 18 mio. nye kroner til Folkeskolen.  
 
Erhvervsmæssigt toppede kommunen, da Apple i februar meldte sin ankomst. Vi har 
nu nedsat et udvalg med erhvervsfolk og kommunens tre borgmestre/viceborgmestre 
for at bane vejen for en yderligere erhvervsudvikling på baggrund af Apples investe-
ring. 
 
Endelig har vi i Venstre brugt det seneste budgetforlig på at fokusere på flere penge til 
vedligeholdelse, skoler, sundhed og ældre i hele kommunen. Venstre er partiet, der 
holder et klart fokus på decentral udvikling og et klart fokus på at udvikle hele kommu-
nen uden for Viborg by. 
 
Hvis vi skal fortsætte denne retning, hvor der både er penge til at styrke vores service 
og holde skatten i ro og udvikle hele kommunen, kræver det ikke bare prioritering og 
disciplin. Vi skal turde drømme nye drømme og lave langsigtede investeringer, som 
kan tiltrække nye borgere og dermed øge kommunens indre liv og indtægter.  
 
Den største udfordring for erhvervslivet og det offentlige i fremtiden bliver at sikre kva-
lificeret arbejdskraft. Derfor vil Venstre gøre Viborg Kommune til Danmarks bedste 
familie kommune.  
 
Det er fra de ressourcestærke familier, at den kvalificerede arbejdskraft og nye virk-
somheder udgår, det er her, vi finder socialt ansvar og deltagelse i det civile samfund.  
 
Vi kan i fællesskab bygge Danmarks bedste familiekommune på alle de værdier, vi i 
forvejen har. Vi undgår dermed forkølede forsøg på at kopiere alle andre. 
 
At ville skabe Danmarks familie kommune nummer ét er naturligvis lettere at sige end 
at realisere. Det er ikke bare noget, man gør over et par dage. Det er heller ikke no-
gen entydig størrelse. Visionen må nødvendigvis defineres ud fra helt konkrete para-
metre og forudsætninger. Det kræver bidrag fra en lang række borgere i alle aldre, 
ligesom institutioner og virksomheder må give deres indspil til, hvordan Viborg kom-
mune bliver familiernes foretrukne kommune. 
 
Derfor har vi i Venstre igangsat et grundigt arbejde, som skal munde ud i konkrete 
initiativer, som bygger på at turde drømme stort på Viborg Kommunes vegne. Der er 
gennem årene sat mange mål og lavet et hav af strategier i Viborg, uden at det har 
givet en stærk retning endsige entydig identitet. 
 
Venstre ønsker, at Viborg skal måles på, om vi hos egne borgere og i resten af landet 
opfattes som Danmarks familie kommune nummer 1. 
 
Vi kalder det: Viborg – bedst for familien. 
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Vil du have medlemsbladet pr mail? 
Så gå på nettet og tilmeld dig på: 

www.viborg.venstre.dk 
på under Nyhedsmail/Medlemsnyt. 

AKTIVITETSKALENDER 

Valg af folketingskandidater i Viborg Øst- og Vestkredsene  
Der indbydes til fælles Opstillingsmøde til valg af folketingskandidat i de 2 kredse 
onsdag den 10. februar kl. 19.00 på Asmildkloster Landbrugsskole. Der skal des-

uden vælges medlemmer til Kredsbestyrelserne, som derefter indstilles til valg 
på VIVKs generalforsamling den 17. marts. Kristian Pihl Lorentzen vil orientere 

bredt om arbejdet på Christiansborg. 

Dato Tid Emne Mødested Deltagere 
11-01-2016 19:00 Åbent møde - se side 4 Viften, Bjerringbro Alle 

17-01-2016 10:00 Uge 2 arrangement - se side 17 OK-tanken, Ørum Alle 

08-02-2016 19:00 Gen. forsamling Tjele Vammen kro Medlemmer 

08-02-2016 19:30 Gen.forsamling Skals og omegn Værestedet Medlemmer 

08-02-2016 19:00 Gen.forsamling, Bjerringbro VVF Viften Medlemmer 

10-02-2016 19:00 Valg af folketingskandidat Asmildkloster Medlemmer 

11-02-2016 19:00 Gen. forsamling  Karup-Frederiks Alhedehallerne Medlemmer 

22-02-2016 19:00 Gen. forsamling Viborg Asmildkloster Medlemmer 

29-02-2016 19:00 Gen. forsamling Øst- og Vestfjends Mønsted kro Medlemmer 

17-03-2016 19:00 VIVK Generalforsamling Asmildkloster Medlemmer 

     

     

     

13-01-2016 16:00 Venstre i front - se side 9 Mønsted, Stoholm Alle 
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Medlemsnyt  
udgives af Venstres Kommuneforening i Viborg kommune 
Ansvarshavende redaktører:  
Christian Friis Børsting - borsting@energimail.dk 
Jan Lyng Lauridsen - jall@se.dk 
 
Deadline næste nummer: Annonceres på hjemmesiden 
 
Indlæg: 
Skriv kort og klart max 1 A4 side i 12 pkt. skrift. Redaktionen forbeholder sig ret til at 
forkorte længere indlæg. 
Billeder fra arrangementer evt. med et lille referat modtages også med tak. 
 
Tryk: Bjer r ingbro Kontor forsyning. 
Oplag: 850 (papir ) 150 (elektronisk) 

Returadresse: 
Fårdalvej 9 
8830  Tjele 

Porto Porto Porto Porto 

Da portoen stiger drastisk vil vi bede dig 
tilmelde dig MedlemsNyt på: 
 
www.viborg.venstre.dk 
 
under Nyhedsmail/Medlemsnyt. 
Vi udsender også MedlemsNyt pr. post næ-
ste gang, men få dig meldt til den elektro-
niske udgave i tide. 


