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Konstitueringsaftale for byrådsperioden 2022-2025 

Overordnet politisk aftale for  

 

Et samarbejdende byråd 

 

Der er enighed mellem partigrupperne i det nyvalgte Viborg Byråd om, at arbejdet i den kommende 

byrådsperiode baseres på den vedtagne ’Sammenhængsmodel’ for Viborg Kommune.  

Politikkerne kædes sammen og der sættes den nødvendige retning for Viborg Kommune med baggrund i 

denne model.   
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Herudover er der to hovedindsatsområder:   

 

’Gang i Viborg – en grøn kommune’ 

’Viborg – vækst, bosætning, uddannelse og iværksætteri’ 

 

Følgende temaer binder aftalen sammen: 

• Grøn vækst og bæredygtighed  

• Større nærhed i ældreomsorgen 

• Det gode børneliv  

• Kultur i udvikling  

• Sammenhæng imellem kommune, region, Folketing og internationalt udsyn 

 

Hovedintentionerne er, at vi vil skabe og udvikle: 

• økonomisk ansvarlig og grøn vækst gennem et forstærket erhvervssamarbejde i konstant udvikling 

• erhvervsklynger inden for sektorer og områder, hvor vi har styrkepositioner i Viborg Kommune som 

f.eks. animation, sundhed, energi, fødevarer og grøn omstilling. 

• bæredygtighed som er noget, vi gør SAMMEN. Derfor vil vi etablere og udvikle et fleksibelt 

Inspirationsforum med afsæt i Klima- og miljøudvalget. Der kan deltage folk fra både byråd, 

erhvervsliv, lønmodtagerorganisationer, uddannelsesinstitutioner, handel og turisme m.v. Et 

centralt fokus her er FN´s 17 verdensmål samt DK 2020 (Klimapartnerskab mellem KL, regionerne og 

Realdania).  

• forvaltningsmæssigt koordinerede ressourcer, så kommunen kan løfte den grønne omstilling som 

organisation og bidrage til grøn erhvervsudvikling  

• En sund og grøn kommune under titlen ’Grønne sammen’. Vi vil tage initiativer, som øger den 

grønne bevidsthed og skærper opmærksomheden på, hvad borgerne kan bidrage med i forhold til 

den grønne omstilling   

• En sammenhængskraft imellem land og by 

• Viborg Kommunes status som frikommune på ældreområdet skal bruges til at skabe en mere 

nærværende ældreomsorg, hvor menneskelighed sættes før faglighed.  
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• Et udendørsliv og -oplevelser i hele Viborg Kommune  

• Sports- og kulturliv med fokus på både det nationale og det internationale perspektiv    

• Viborg Kommune – en børnevenlig kommune.  

Den overordnede ’Sammenhængsmodel’ med tilhørende mål er grundlaget for byrådets arbejde. Disse mål 

skal konkretiseres og initiativer skal igangsættes i takt med det økonomiske råderum.  

På den baggrund er det afgørende at satse på initiativer, som i særlig grad kan bidrage til økonomisk vækst 

og beskæftigelse i kommunen. 

Det drejer sig bl.a. om: 

• etablering af et inspirationsforum som kan være med til at fastholde og øge muligheden for 

etablering af nye virksomheder og arbejdspladser 

• aktivt støtte erhvervslivet i deres grønne forretningsudvikling og omstilling via bl.a. organisationen 

FN 17 Business i Foulum. 

• god dialog og et vedholdende fælles fokus imellem kommune, region og stat til gavn for alle parter  

• løbende opfølgning på tidssvarende infrastruktur til og fra Viborg Kommune med blandt andet 

opgradering/udbygning af rute 26 til/fra Århus 

• forstærket indsats i forhold til at tiltrække turister og oplevelser til Viborg. Her med et særligt fokus 

på at færdiggøre Domkirkeområdet samt natur-, kultur- og udendørsliv.   

Derudover er der fire centrale indsatsområder: 

• Fortsat udvikling af ’Sammenhængsmodellen’ i hele kommunen med fokus på involvering og 

ejerskab til at skabe sammenhæng 

• Fokus på at finde mulige løsninger på udfordringen vedrørende den stigende psykiske sårbarhed i 

vores samfund. Blandt andet gennem oprettelse af et opgaveudvalg (ad hoc udvalg) til familie- og 

forebyggelsesområdet. 

• Byrådet ønsker at styrke kvaliteten på skoleområdet. Dette skal ske gennem en ændret struktur - 

og tildelingsmodel. Denne model ønskes vedtaget i første halvdel af 2022. Der er samtidig enighed 

om at tilføre skoleområdet flere midler.  

• Også på daginstitutionsområdet vil byrådet arbejde med en model for ændret struktur 

 

Med afsæt i budgetforliget for 2022 og overslagsårene 2021 aftales følgende indsatser og opmærksom-

hedspunkter: 
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Økonomi, erhverv, beskæftigelse og udvikling: 

• Såfremt elnettet sælges, så det kan finansiere den grønne omstilling og bæredygtighed, bl.a. 

etablering af el-ladestandere.  

• Rekruttering og fastholdelse af kvalificeret arbejdskraft skal have et særligt fokus.  

• Arbejde målrettet på et forstærket samarbejde mellem kommune og erhvervsliv. Dette gøres i 

samarbejde med repræsentanter fra erhvervslivet gennem etablering af indikatorer, redskaber, 

delmål og mål, således at det sikres, at samarbejdet styrkes på relevante og målbare områder.  

 

Energi, klima og miljøområdet: 

• En grøn kommune, hvor vi iværksætter initiativer som bidrager til vækst, den grønne omstilling og 

bæredygtighed  

• CO2 - vores mål er, at Viborg Kommune er CO 2-neutral i 2035. Det undersøges, hvordan 

klimaregnskaber kan anvendes.    

• En samlet og intensiv vandløbsindsats skal medvirke til renere vand og badevand i kommunens søer. 

Særligt fokus på nye indsatser i Hjarbæk Fjord og Viborg Søerne.   

• Bæredygtigt byggeri og bæredygtige kommunale institutioner - altså i forhold til renovering af 

bygningsmassen, som opfattes som lavthængende frugter  

• Viborg Kommune anvender ikke sprøjtegift på kommunale arealer dog undtaget ved invasive arter.  

 

Børne – og Ungeområdet:  

• Reelle minimumsnormeringer på dagtilbudsområdet indfases i takt med statens medfinansiering    

• Skoleområdet tilføres ekstra midler.  

• Mulighederne for at indføre profillinjer for 7-9. klasse skal undersøges nærmere.  

• Styrke og udvikle forebyggelses- og familieområdet for at kunne håndtere og imødegå de 

udfordringer, der pt. er på området   

• Udvikle og styrke praksis på tværs af BU-området, så vi bliver dygtigere til at samskabe, beslutte, 

koordinere og fastholde fælles og målrettede indsatser for børn i udfordringer 

• Fokus på psykisk sårbare børn/unge i folkeskoleregi  
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• Styrke den tidlige opsporing og sammenhæng i indsatsen for ordblinde elever.  

  

Social – og sundhedsområdet:  

• Den nære psykiatriindsats styrkes i tæt samarbejde med regionen. 

• Forebyggelse på sundhedsområdet skal vægtes højt og sidestilles med behandling 

• Løbende opmærksomhed på handicap- og psykiatriområdet i forhold til arbejdsmiljø, 

kompetenceudvikling og indsatser 

• Partierne vil arbejde for muliggørelse af et hospice.  

 

Ældre og aktivitetsområdet:  

• Viborg Kommunes status som frikommune på ældreområdet skal bruges til at skabe en mere 

nærværende ældreomsorg, hvor menneskelighed sættes før faglighed. Vi vil blandt andet fokusere 

på bedre ledelse tæt på praksis, en styrkelse af lægeordningen på plejehjemmene, styrke det frie 

valg samt arbejde for etableing af et hospice.  I denne proces vil vi inddrage de ældre, eksperter, 

pårørende, ansatte og andre interessenter. 

• Økonomisk fremskrivning i takt med den demografiske udvikling 

• Med baggrund i frikommuneforsøget og velfærdsaftalen ønsker vi at reducere bureaukrati, kontrol 

og detailstyring og skabe mere nærhed i kontakten med de ældre 

 

Kultur – og Fritidsområdet:  

• Fritid, idræt og kultur ses som en investering i et godt sted at leve og bo - og derved et godt 

”bosætningsværktøj”. På den baggrund ønsker vi at udarbejde en sammenhængende kulturindsats 

for Viborg Kommune        

• For at sikre fremdriften i færdiggørelsen af Domkirkekvarteret vil borgmester, formand for KFU og 

formand for TU formalisere et samarbejde 

• Fokus på at støtte, styrke og udvikle vores arbejde med de frivillige ressourcer i vores foreningsliv 

set i et bredt perspektiv (Ældreråd, idrætsforeninger m.m) 
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• Etablering af en legeplads i bymiljøet omkring Hjultorvet. Dette sker i samarbejde med ’Vi er 

Viborg’  

• Igangsættes nye halbyggerier i kommende byrådsperiode kræver det, at der fra uvildig side kan 

identificeres et stort udækket behov 

• Særligt fokus på outdoor-aktiviteter, herunder udvikling af mulighederne for friluftsbadning.   

 

Det tekniske område:  

• Vi ønsker at fastholde anlægsplanerne for ny skole i Overlund/’Lysningen’, Stoholm Skole, 

Houlkærhal, udviklingen af og færdiggørelse af Domkirkekvarteret samt etablering af el-standere til 

biler og cykler  

• Fortsat etablering af cykelstier til udvikling af især sikre skoleveje.  

• Arkitekturpolitikken er et centralt redskab, som forvaltningen fremover skal tillægge yderligere 

vægt i vurderingen af indkomne ansøgninger.   

• Byrådet vil i forbindelse med kommuneplanlægningen grundigt overveje, hvordan vi planlægger 

arealerne i kommunen og hvilke formål, vi udlægger til, således at det sjældnere bliver nødvendigt 

at ændre lokalplaner i den mellemliggende periode  

• For store og markante byggerier skal der laves en mere detaljeret lokalplan, så det sikres, at 

visualiseringen afspejler byggeriet. 

 

Landdistriktsområdet:  

• Der er afsat puljer til forsat udvikling af landdistrikterne.  

• I det omfang, der i landdistrikter udvides med nye bygninger eller væsentlige tilbygninger, skal der 

som hovedregel ske en reduktion af eksisterende antal kvadratmeter i lokalområdet. 

 

Viborg Kommune som arbejdsplads:  

• Partierne er enige om, at vi som kommune har fokus på arbejdsglæde og det gode arbejdsliv. Vi 

ønsker en kommune, hvor vores medarbejdere føler sig værdsatte og inddragede samt er stolte af 

at være ansatte. 

• Partierne er enige om, at vi skal gøre en særlig indsats i forhold til fastholdelse og rekruttering af 

arbejdskraft  
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Udviklingsområder i forhold til staten og Region Midt: 

Dialogen med staten, herunder: regering og Folketing, har følgende fokus og mål: 

• Ældreområdet  

• Socialområdet  

• Uddannelsesområdet  

• Infrastrukturområdet og kollektiv trafik. 

 

Dialogen med Region Midt har følgende fokus og mål:  

• Sammenhæng til Region vedr. somatik/rehabilitering, behandlingspsykiatri/kommunale 

psykiatritilbud. 

• Børn og unge - psykisk sårbarhed 

 

På partiernes vegne: 

 

 

 

 

 

 


