Kære medlemmer af Vildbjerg Venstre
Undskyld at jeg først nu er nået til at referere fra gårsdagens byrådsmøde.
Det har jeg nogle gode grunde til, og én knap så god.
Da jeg kom hjem fra byrådsmødet i går sad jeg det meste af aftenen i et
telefonmøde i DBUs Herre-Elite-Ungdoms-Gruppe.
Hele formiddagen i dag har jeg været til møde i Beskæftigelsesudvalget, hvor vi bl. a.
har ansvaret for at modtage de mange flygtninge, der i øjeblikket kommer til
Herning Kommune.
Og nu kommer den knap så gode grund, for i eftermiddag har jeg spillet 18 hullers
golf med Venstres gruppeformand Søren Green - Undskyld!
Byrådsmødet stod i budgettets tegn. Og selvom der allerede er indgået et
budgetforlig, ville alle gruppeformændene lige fortælle, hvad deres parti havde
æren for.
Det er et godt budget, og det er vigtigt for Herning Kommune, at vi er alle 31
byrådsmedlemmer bag forliget. Det giver ro til at udvikle Herning Kommune.
I Vildbjergområdet kan vi glæde os over, at vi nu får en ny og tidsvarede børnehave.
Det bliver dejligt.
Vi har endnu ikke besluttet, hvor den skal ligge, så hvis du har et godt bud, må du
meget gerne maile det til mig på byrkf@herning.dk. Indtil nu er en placering ved
Vildbjerg Skole og ved det gamle rådhus bragt i forslag.
Så kan vi også glæde os over, at der er afsat penge til at udvikle Vildbjerg by i de
kommende år.
Jeg deltog i det borgermøde, hvor de fremkomne forslag blev debatteret.
Undskyld min åbenhjertelighed, men jeg synes ikke, vi var visionære nok. Jeg mener
vi bør hæve overliggeren for, hvordan vi ønsker at Vildbjerg skal udvikles. Hvis du er
enig med mig, så send mig en mail, så vi sammen kan medvirke til at udvikle
Vildbjerg. I øvrigt i tæt samarbejde med Vildbjerg Borgerforening.
Endelig er det vigtigt at budgettet fastholder, at det er i 2018 at Pugdalvej bliver
forlænget mod Røddingvej, så vi slipper for den megen og tunge trafik ind ad
Nørregade.
Tillad mig i dette nyhedsbrev at komme med nogle private tanker om den måde som
vi påvirkes.
Kan I huske fra jeres skolegang at der var en eller anden romersk kejser der altid
sluttede sine taler af med at sige: ”I øvrigt mener jeg at Kartago bør ødelægges.”
Men lad mig starte et andet sted.
Jeg sidder i Social- og Sundhedsudvalget. Her har vi problemer med at overholde
budgettet indenfor ”Handicap og Psykiatri”. Hvis ikke vi gør noget, ender vi med at
bruge 15 mio. kr. mere end vi må, og det er vi selvfølgelig nødt til at gøre noget ved.
Så vi foreslår en ny måde at styre økonomien på. Vi ønsker at lave ”Rammestyring”,

hvilket betyder, at der er en bestemt ramme, og så skal vi få så meget ”Handicap og
Psykiatri” ud af den ramme, som det overhovedet er muligt.
Som en konsekvens af det, vil vi lave nogle større administrative og økonomiske
enheder, så vi kan bruge ressourcerne der, hvor det gør mest gavn for brugerne.
Hvis I har fulgt bare en lille smule med i Herning Folkeblad, vil I ikke kunne undgå at
læse nogle af de mange indlæg imod nedlæggelsen af ”Skiftesporet”. Og vi
byrådsmedlemmer er blevet bombarderet med mails imod nedlæggelse af
”Skiftesporet”.
Men vi har absolut ikke til hensigt at nedlægge ”Skiftesporet”.
Vi vil ikke sammenlægge institutioner.
Vi vil ikke fyre medarbejdere.
Der er ingen brugere, der skal smides ud.
Men det gælder om at få mest muligt ud af de penge, der er til rådighed.
Alligevel har den massive - men forkerte - påvirkning betydet, at nogle af partierne
har krævet, at vi skal diskutere ”sagen” på næste byrådsmøde.
Moralen er, at vis en usandhed bliver gentaget nok gange, bliver den til en sandhed,
uanset hvor meget reel information man giver. Og det er da lidt skræmmende. - Er
det ikke?
Undskyld at det blev så langt. - Men det lå mig meget på sinde.
Venlig hilsen
Kent Falkenvig

