Centerbykontaktudvalg
Læserbrev
Af: Kent Falkenvig, Formand for Byplanudvalget
Karsten Matzen skriver i Herning Folkeblad den 25. november 2010 om lobbyisme, på
baggrund af planerne om at etablere et Centerbykontaktudvalg.
I den forbindelse føler jeg mig ”skyldig”, da jeg er en stor fortaler for et sådant udvalg.
Karsten Matzen kalder centerbykontaktudvalget (og landsbykontaktudvalget) for
”udemokratisk”.
Og her gik jeg og troede, at demokrati var en styreform, hvor den enkelte har størst mulig
indflydelse på sit eget liv og hvor det er muligt for alle interesser frit at komme til orde.
Det er vel derfor, at vi har Ældreråd, Handicapråd, Idrætsråd og et Landsbykontaktudvalg. Vi
har i øvrigt også et Citykontaktudvalg i Herning Kommune, der varetager (handels-)
interesserne i Herning By.
I Citykontaktudvalget sidder der repræsentanter fra Midtbyen og fra HerningCenteret ligesom
Politiet, DSB og VisitHerning er repræsenteret. Så sidder der nogle embedsmænd og 2
byrådspolitikere (Finn Stengel Petersen og mig). Derudover sidder der repræsentanter fra
Aulum, Kibæk og Vildbjerg, mens kommunens næststørste by Sunds ikke er repræsenteret.
Det er da noget rod.
Men det største problem er, at Herning Bys repræsentanter tavs sidder og lytter, mens vi
drøfter, hvad der rører sig i centerbyernes i første halvdel af mødet og omvendt sidder
centerbyernes repræsentanter tavs og lytter, mens vi drøfter, hvad der sker i Herning By.
Derfor tillader vi os at foreslå, at mødet deles i 2 møder umiddelbart efter hinanden, så det for
alle parter bliver mere effektivt, og vi benytter så lejligheden til også at invitere de 2 øvrige
centerbyer Sunds og Sdr. Felding.
Selvom vi reducerer antallet af embedsmænd, der deltager i møderne, bliver vi total set lidt
flere deltagere i de 2 møder, så der skal nogle få ekstra kaffekopper på bordet. Men den
ekstra udgift til kaffe opvejes så rigeligt af sparede medarbejdertimer.
Karsten Matzen skriver: ”….og efter hvad jeg har forstået, har byrådspolitikerne også nok at
se til, så de ikke behøver ekstra kontakt til særlige befolkningsgrupper for at få tiden til at gå.”
Jeg siger ”tak for omsorgen”, og det er rigtigt, at vi har meget at se til. Men det er da derfor, vi
stillede op til Byrådet, og det er da derfor, at vi er blevet valgt. Vi byrådsmedlemmer skal da
ikke sidde bag lukkede døre og træffe ”kloge” beslutninger. Før vi træffer vore beslutninger,
skal vi da høre på de involverede, om det så er i et formelt møde eller over køledisken hos
SuperBest. Eller det er via læserbreve i Herning Folkeblad.
Det er for øvrigt rigtigt spændende at sidde i Byrådet, og jeg nyder hvert minut.
Til slut skriver Karsten Matzen, at hvis vi skal have et Centerbykontaktudvalg mangler vi
nogle andre udvalg.
Det har Karsten Matzen formentlig ret i. Men helt grundlæggende har jeg aldrig kunne forstå
den retfærdighedstankegang, at hvis man kan gøre noget godt for nogen, må man ikke det,
hvis der kan stå nogle andre tilbage og hævde, at det fik de ikke noget ud af.

Fremskridt kommer i små ryk, og de behøver ikke at komme samtidig.
For god ordens skyld er Centerbykontaktudvalget ikke et besluttende organ, men kun et
oplysende organ, hvor Centerbyerne kan udveksle erfaringer og spare med kommunens
embedsmænd og 2 byrådspolitikere.
Så jeg håber, at vi får lov til at prøve Centerbykontaktudvalget af i en 1 års prøveperiode.

