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Eftertanke
Af: Kent Falkenvig (V), Vildbjerg

Mon ikke der er gået så lang tid efter vedtagelsen af budgettet for 2017 i Herning
Kommune, at jeg kan komme med nedenstående betragtninger uden at rippe op i selve
indholdet i budgetforliget. – Det håber jeg!
Nu har jeg jo mest forstand på fodbold, og her ved jeg, at hvis man vil være dansk mester
kræver det både nogle gode spillere og en god træner.
Men det er bare ikke nok, for det har de andre hold som regel også.
Så det er dem, der forstår at gøre hinanden gode, der ender med flest point. Det kræver
sammenhold, indbyrdes respekt og udadvendt styrke.
Sådan er det efter min mening også i politik.
Og det er bl. a. de gode indbyrdes relationer i Herning Byråd, der giver styrken til at agere
offensivt ud ad til og nå store mål.
Vi diskuterer og forhandler i udvalgene, og vi kæmper for hver vore politiske holdninger,
men når først beslutningen er taget, står vi sammen om at udføre dem.
Sådan har det været de 7 år, jeg indtil nu har siddet i byrådet, og jeg vil arbejde for, at det
også skal være sådan fremover.
Men jeg erkender at trenden er en anden.
I USA kan man blive præsident, hvis man kan samle vælgernes utilfredshed med det
etablerede, og man behøver ikke engang at foreslå fornuftige alternativer.
I England går man ud af EU fordi man ønsker færre indvandrere.
I Danmark stemmer vi imod et internationalt politisamarbejde, fordi man generelt er
utilfredse med EU.
Overalt i Europa er der stor opbakning til partier, der er utilfredse med enkelte letfattelige
ting, selv om de samme partier ikke formår at skabe overblik og sammenhænge.
Og hvor er det meget lettere at stå udenfor og kritisere end at involvere sig og tage ansvar.
Hvis vi ikke er påpasselige, vil den tendens også brede sig til arbejdet i Herning Byråd. Vi
vil opleve, at man af profileringsgrunde hellere vil stå uden for beslutningerne og tage
afstand, end man vil være en del af forligene og trække beslutningerne i ”den rigtige
retning”.
Og vi vil opleve, at man i nogle tilfælde vil gå efter manden i stedet for bolden.
Jeg er stor tilhænger af politisk debat, men det skal være til gavn for Herning Kommune og
ikke for at fremhæve sig selv på bekostning af andre.

