Der gik politik i den
Sådan indleder Nordvestnyt en af deres historier, dagen efter onsdagens byrådsmøde i Holbæk
Kommune, hvor vi politikere sendte os selv i udvalg. Det er tankevækkende at et forholdsvis "uskyldigt"
forslag fra Venstres byrådsgruppe, om at man på skoler og uddannelsesinstitutioner skal kunne booke
en politiker til at fortælle om lokalpolitik og/eller bestemte politiske emner, kan tage så meget taletid på
et byrådsmøde hvor man samtidig siger ja til anlægsmidler fir 2,3 mio. kr. uden en eneste politiker
knytter et ord til punktet.
Forslaget som Venstres byrådsgruppe er hentet i Rebild Kommune og skal være med til at sætte fokus
på lokalpolitik på vores uddannelsesinstitutioner og dermed blandt unge mennesker. Vi ved at der er
færre og færre der involvere sig i partipolitisk arbejde, og specielt mange unge ved ikke hvor meget
indflydelse lokalpolitikkere egentlig har på den hverdag som mange unge til daglig bevæger sig rundt i.
Endvidere sender forslaget et stærkt signal til vores skoler og lærere om, at politikerne frit kan "bookes",
uden at lærerne skal bekymre sig om hvorvidt hele det politiske spektrum er inviteret og om man kan
tillade sig det. Det er på baggrund af den viden og de bekymringer der kan opstå at Venstre fremsatte
forslaget. Forslaget blev også taget positivt imod af stort set alle partier, og flere mente da også at det
bare skulle stemmes igennem, men ikke Socialdemokraterne. S var da positive over forslaget, men
mente at der var behov for mere proces. Man kunne nærmest få mistanke om at Sine Agerholms
byrådsgruppe var kede af at de ikke selv havde læst KL's nyhedsbreve ligeså grundigt som Venstres
byrådsgruppe, for det var netop i et af disse vi havde læst om Rebilds initiativ. For at bakke op om, at et
enigt byråd på et kommende byrådsmøde formentlig kan stemme for forslaget, valgte Venstre at støtte
Socialdemokraternes forslag om en yderligere proces og udvikling af forslaget i Økonomiudvalget. Det er
dog blot ærgerligt, at et uskyldigt forslag om oprettelse af en mailadresse hvor man kan booke en
politiker kræver en yderligere politisk behandling i Økonomiudvalget, for at byrådet en gang til kan tage
stilling til forslaget.
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