Åbent brev til Holbæk Byråd om lokaldemokratiet.

Om luftkastellet, som kom ind ad bagdøren.

På initiativ af Holbæk byråd og varmt støttet af mange i Holbæk kommune blev der i
efteråret 2006 etableret lokalfora i 17 områder i Holbæk kommune. Kun Holbæk by
har ikke lokalfora.

De eksisterende lokalfora har under forskellige forhold og med forskelligt niveau af
aktivitet forsøgt at være lokalbefolkningens repræsentanter over for kommunen.
Uanset hvad man kan mene om de pågældende lokalfora,- ja, så har de skabt et
betydeligt engagement i en række lokalområder.
Et fælles omdrejningspunkt har alle steder været de 2 årlige dialogmøder, hvor
lokalbefolkningen havde mulighed for at møde repræsentanter for byrådet.

Allerede den 2. februar 2013 bekendtgjorde byrådet, at de - med henvisning til de nye
skoledistrikter – ønskede at sammenlægge lokalforaene således, at de havde grænser
svarende til de nye skoledistrikter. Kun massiv modstand fra lokalforaene fik byrådet
til at afstå fra dette skridt.
Den 24. juni 2013 bekendtgjorde byrådet, at nu ønskede de at afvikle dialogmøderne,
hvor borgerne møder byrådspolitikerne. I stedet havde byrådet opfundet et såkaldt
”demokrati-eksperimentarium”. Det kunne kun forstås således, at det skal erstatte de
eksisterende lokalfora.

På intet tidspunkt er byrådet gået ind i en dialog med de eksisterende lokalfora om de
ændringer, som byrådet ønsker at foretage. Byrådets ønske om at afskaffe
dialogmøderne kan kun opfattes som et skridt, der indskrænker demokratiet. Det er
svært at forstå på anden måde end at byrådets medlemmer ikke ønsker at møde
borgerne og de formelle institutioner, som de selv har været med til at skabe.

Byrådet begrunder deres ”demokrati-eksperimentarium” med ønsket om at inddrage
flere i beslutningsprocesserne under mottoet *Mere med flere*.

Hvem er det, der udelukkes fra at være med i lokalforaene ?
Er der personer, foreninger eller institutioner, som ikke må være med i lokalforaene ?

Vi er helt sikre på, at alle som ønsker at være aktive i de eksisterende lokalfora kan
være med,- uanset om det er enkeltpersoner, foreninger eller andre, som er lokalt
funderet.
Vi er også sikre på, at lokalforaene vil lytte, hvis byrådets medlemmer har gode
forslag til at inddrage flere borgere i lokalforaenes arbejde.

Derimod er vi fulde af forundring over, at byrådets eneste officielle argument for
deres såkaldte ”demokrati-eksperimentarium” er, at ”tiden er løbet fra det
nuværende”. Bliver lokalforaenes seriøse indsats virkelig nedvurderet på den måde?

Det tjener ikke byrådet til ære at optræde med en arrogance, som fuldstændig
ignorerer de lokalfora, som de selv har været fødselshjælpere for.
I stedet burde byrådet opfatte dem som et aktiv, som kan nyttiggøre sig i en positiv
udvikling af Holbæk kommune.

I stedet for at ”skyde sig selv i foden” bør byrådet gennemtænke sine handlinger
inden de fortsætter ad ”eksperimentarie-vejen”.

Det er endnu ikke for sent.
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