Byrådspolitikernes ansvar
Kære Sebastian Korsbakke Jensen,
Tak for kommentar i avisen den 2. april – som vel handler mere om ”kammertonen” i byrådet end om
indholdet af den såkaldte ”smølsag”.
De fleste i byrådet skal vende sig til nye roller efter valget. Vi nye byrødder har ganske rigtigt været på
seminarer, hvor vi har lært meget af det du husker fra sidste semester på juraskolen: Kommunalfuldmagt,
udvalgsstyre og det retsligt grundlag for den kommunale styrelse.
I det følgende vil jeg primært supplere med læring fra ”livets skole”.
Inden de første 100 dage i byrådet, kan jeg konstatere, at processen for udvalgsarbejde er forskellig i de
respektive udvalg. I visse udvalgt tilstræber man, at drøfte spørgsmål i udvalget, hvorefter formanden, måske
støttet af den administrative ledelse, samler trådene og udtaler sig på udvalgets samlede vegne.
Jeg oplever, at afhængigt af udvalgspraksis, så kan man i mere eller mindre udstrækning føle behov for at
supplere med egne synspunkter i pressen.
Med baggrund i jurastudie kan du konkludere, at lokalpolitikere i den aktuelle sag ikke har ansvar i
strafferetsligt forstand. Jeg må imidlertid fastholde, at jeg som byrådspolitikere føler et overordentligt stort
ansvar for gennem politisk indflydelse i byråd, gennem udvalgsarbejde, ved holdningsbearbejdning i pressen
o.s.v. at bidrage til, at den kommunale administration bringes til at fungere endnu bedre, at effektiviteten
udfordres med fokus på god service og, ... at der ikke forekommer smøl.
Selvfølgelig har du noteret, at der er sket et politisk skifte i byrådet og at der er en ideologisk forskel. Til trods
for de politiske forskelle er jeg dog sikker på, at alle i byrådet hár smøget ærmerne op for sammen at skabe
resultater til glæde for vores kommune.
Jeg er sikker på, at du med baggrund i studier af injurielovgivning og anden tung jura både kan søge
information og læse andet end overskrifter. Hvis du er i tvivl om hvor mine liberale rødder er plantet, så kan du
google detaljen i medierne eller på min hjemmeside.
Ellers føler jeg ikke behov for yderligere kommentarer, end at du måske burde reflektere over, hvorvidt en
person med forventninger om effektivitet, jobskabelse og med stærke liberale holdninger reelt kunne være den
parlamentariske stemme, der sikrer et socialistisk flertal i byrådet.
Du er imidlertid også velkommen til at drøfte ovenstående over en kop kaffe hos mig.
Jeg antager, at avisen bringer mere om det konkrete indhold i ”smølsagen” efter møde i
arbejdsmarkedsudvalget den 7. april.
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