
 
 

Skal Rådhuset i Videbæk lukkes. 

 

Videbæk Borgerforening havde bestyrelsesmøde onsdag den 24. juni hvor det nye 

udspil om rådhusstruktur blev debatteret. Med baggrund i foreningens formålsparagraf 

om, at fastholde og udvikle Videbæk by som et godt sted at bo, leve og arbejde, samt 

at flytte til og endvidere at være lokalområdets talerør i forhold til myndigheder, var 

der bred enighed om, at Borgerforeningen vil deltage i debatten og forsøge at gøre 

opmærksom på konsekvenserne ved en lukning af Rådhuset i Videbæk. 

 

Analysen har fokuseret på rådhuset som en arbejdsplads, og dermed har det været 

kommunens medarbejdere, der har være omdrejningspunktet i analyserne. 

Arbejdsgange og indretning af arbejdspladserne er belyst. Borgernes muligheder for at 

benytte rådhuset er vurderet. 

 

Videbæk Borgerforening vil opfordre til, at der også fokuseres på rådhusene, som 

arbejdspladser i lokalområderne. Videbæk Rådhus er et stort aktiv for Videbæk og de 

øvrige byer i den østlige del af kommunen. Rådhuset betyder arbejdspladser og 

dermed potentiale for bosætning i den østlige del af kommunen. 

 

Ringkøbing-Skjern Kommune er landets største kommune. Det kræver en anderledes 

stuktur end kommuner med en stor centerby, som Randers, Viborg, Herning osv. Den 

trend med centralisering, som omtales i analysen har Ringkøbing-Skjern Kommune 

netop gjort et stort stykke arbejde for at imødegå ved f.eks. at overbevise staten om, 

at det er en god ide at stoppe centraliseringen af statslige arbejdspladser i København 

og Århus. Derfor vil dette arbejde klinge hult, hvis Ringkøbing-Skjern Kommune nu 

hopper på samme vogn. 

 

Der er en ikke ubetydelig del af kommunens arbejdspladser i området omkring 

Videbæk. Disse arbejdspladser tiltrækker en del medarbejdere, som vi forsøger at få 

til at bosætte sig i området med hele deres familie. Her vil arbejdspladserne på 

rådhuset i Videbæk være et stort aktiv. 

 

Videbæk ligger tæt på resten af verden og med det arbejde, der gøres for at 

markedsføre bosætningen i området, kommer vi let til at skyde os selv i foden, ved at 

nedlægge en attraktiv arbejdsplads med de følgevirkninger det giver. 

 

Videbæk Borgerforening vil derfor opfordre til, at rådhusstrukturen ikke kun vurderes 

som en arbejdsplads, som selvfølgelig skal fungere godt, men at rådhuset ses som en 

del af egnens og kommunens struktur. 

 

Videbæk Borgerforening vil i den kommende tid bidrage til at skabe en aktiv debat og 

gerne påvirke politikerne til at træffe den rigtige beslutning til gavn for hele 

kommunen og herunder naturligvis Videbæk. 
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