
Rådhusrapporten og visioner for vores landkommune 

Af Venstre vælgerforeningerne i Rækker Mølle, Bork, Hoven, Ådum, Lyne, Nr.Vium-Troldhede, Spjald-
Grønbjerg, VU,Videbækog Skjern-Tarm,  Borris - Faster. 

Med stor interesse har vi i de nævnte Venstre vælgerforeninger nu gennemlæst den netop offentliggjorte 
Rådhusrapport, hvor der analyseres på en række forskellige centraliseringer af kommunens rådhuse. 
Nedenstående angiver de nævnte vælgerforeningers holdninger til rapporten. 

Først og fremmest vil vi gerne fastslå, at vi finder det bemærkelsesværdigt, at man i vores kommune overhovedet 
diskuterer centraliseringer af administrationen, når man samtidig argumenterer for, at vores nye Venstre regering 
skal decentralisere og udflytte statslige arbejdspladser.  

Tidligere tiders centraliseringer er sket med henvisning til påståede store synergi-effekter, men øget kvalitet og 
direkte besparelser har efterfølgende vist sig svære at få øje på. Uanset tvivlsomme synergier, så har det 
imidlertid været mere fatalt, at centraliseringerne med negative afledte effekter har forstærket 
udkantsproblematikken i form af tab af arbejdspladser, udflytning og fald i boligpriser for de berørte samfund – 
det er anerkendt, at ikke mindst Ringkøbing-Skjern Kommune har været hårdt ramt af centraliseringerne.  

Ønsker vi i vores kommune virkelig at gentage en række centraliseringer i jagten på tvivlsomme synergier?   

I Venstre går vi ind for godt købmandsskab, men Rådhusrapporten dokumenterer netop, at der ikke er økonomisk 
grundlag for en centralisering. Hvem ønsker at investere 175 mio.kr. i ét rådhus i Ringkøbing med en 
tilbagebetalingstid på 33 år ? Ville man foretage den investering for sine egne penge? Vil kommunegrænserne 
overhovedet ligge fast over så lang en tidshorisont ? 

Et eventuelt rådhus skal derfor kun holdes oppe på tvivlsomme synergi-effekter, hvor der skal spares i en allerede 
optimeret administration. Dertil skal indregnes det tab i arbejdspladser, fald i bosætning og boligpriser, som de 
øvrige centerbyer vil opleve ved en centralisering.  

Det regnestykke tror vi simpelthen ikke på – og det er efter vores opfattelse ikke god Venstre politik. 

Derimod vil det være sundt og godt, hvis vi i Ringkøbing-Skjern Kommune netop bibringes den fælles vision, som 
den var tiltænkt ved kommunesammenlægningen, der hylder decentrale visioner og udviklingen af hele 
kommunen. Som landkommune er vi ikke og bliver aldrig Herning, Viborg eller Esbjerg, hvorfor vi må tænke 
anderledes og finde andre løsninger på vores administration og servicetilbud, sådan som forvaltningen allerede 
har været dygtige til. Hvis vi lukker øjnene for vores forskellige kraftcentre og i synergi-effektens navn 
centraliserer alt i én by, så er der fare for, at de andre byer vil sygne hen og med dem også kommunens 
fremtidige muligheder. 

Argumenterne er mange, men nogle politikere vil nok alligevel råbe ”Sognerådspolitik”, men det er vel netop 
sognerådspolitik, at anbefale ét rådhus i én by, når der ikke er et økonomisk grundlag for det. 

Derfor er det ikke sognerådspolitik, men en smart landkommune, der udvikler alle sine kraftcentre og ser visioner 
og muligheder i det lokale. Det skal kommunen understøtte med decentral tænkning og lokalt nærvær i form af 
arbejdspladser og udvikling i alle centerbyerne, derved får man den største vækst og udvikling i hele kommunen.  

I vores vælgerforeninger vil vi derfor arbejde for, at alle politikere i Byrådet vil være deres ansvar bevidst og 
kæmpe åbent for et decentraliseret rådhus set-up med rådhuse i både Ringkøbing, Skjern og Videbæk. Vækst og 
udvikling i vores kommune skabes bedst gennem politisk lederskab og decentrale visioner. Detskalværevisionen 
for en smart landkommune. 


