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Styrket samarbejde i Midtjylland 
 
Jeg havde fornøjelsen at deltage, da Venstres borgmesterkandidater i 
Silkeborg og Viborg kommuner, Steen Vindum og Nina Hygum forleden 
morgen satte hinanden stævne på kommunegrænsen ved Ans Bro/Tange 
Sø. Jeg vil gerne kippe med flaget for dette fremragende initiativ til styrkelse 
af samarbejde på tværs af kommunegrænsen. Borgerne og virksomhederne i 
de to kommune kan utvivlsomt høste stor gavn af et styrket samarbejde 
omkring strategier samt konkrete mål og projekter. Som et oplagt 
samarbejdsområde vil jeg pege på opbakning til sygehusene i Silkeborg og 
Viborg som en fælles enhed, der gerne skal bevare sin status og styrke i en 
fremtid med nye supersygehuse øst og vest for os. Et andet område er 
styrket samarbejde omkring specialinstitutioner i de to kommuner til 
støttekrævende børn. Et tredje område er turismen, hvor et styrket 
samarbejde på tværs kan give hele det midtjyske turismeerhverv et løft, dels 
med hensyn til markedsføring udadtil, dels ved styrkelse af tværkommunale 
turistoplevelser som fx kanofart på Gudenåen, vandring på Trækstien langs 
Gudenåen og oplevelser på Hærvejen. Ordentlig vandløbsvedligeholdelse af 
Gudenåen, så der ikke kommer oversvømmelser af haver, kældre og marker, 
er et fjerde muligt samarbejdsområde. Som et femte eksempel vil jeg pege på 
den fælles interesse i bevarelse af naturperlen Tange Sø med 
gennemstrømning af Gudenåens vand. Sidst, men ikke mindst, kan de to 
kommuner med stor fordel slå kræfterne sammen om at kæmpe for en 
forbedring af den trafikale infrastruktur, herunder vedr. Hærvejsmotorvejen – 
også kaldet den jyske vækstmotorvej – samt opgradering af rute 26 mellem 
Viborg og Aarhus. Begge dele efterspørges af rigtig mange virksomheder, der 
har brug for en effektiv og billig transport. Jeg hilser det også velkommen, at 
Hygum og Vindum har taget initiativ til et styrket samarbejde med Herning og 
Ikast-Brande kommuner. Målet er, at Midtjylland samlet set får en stærkere 
position i forhold til fx Aarhus, der glædeligvis har meget damp på kedlerne. 
Mon ikke også Aarhus vil have interesse i at kunne samarbejde med et mere 
slagkraftigt Midtjylland som en mere jævnbyrdig partner, hvor kommunerne 
har en række fælles mål og et konkret samarbejde på både det politiske og 
praktisk plan. Konklusion: Det er meget positivt, at et styrket tværkommunalt 
samarbejde nu er sat på dagsordenen i den kommunale valgkamp. Det vil 
nemlig gavne os alle i Midtjylland ud fra princippet om at 2 + 2 = 5. Der er 
heldigvis ikke pigtråd ved kommunegrænsen.   
 


