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Troværdighed
Vi står ved, det vi siger. Vi overholder  

aftaler og respekterer fortrolighed.

 

Respekt
Vi møder hinanden, borgere og  

samarbejdspartnere med respekt. 

 

Engagement
Vi engagerer os politisk, fagligt og socialt.  

Vi stræber efter at gøre en forskel.



Vores ansvar som politiske ledere for pligter. 
Vi går foran som rollemodeller for byen og 
organisationen. Vi står ved, det vi siger. Vi 
overholder aftaler og respekterer fortrolighed. 

Vi er åbne og ærlige i vores møde med  
borg ere og andre samarbejdspartnere.  
Vores processer skal være gennemsigtige. 

Vi har mulighed for at trække ’politiker kortet’ 
og ikke forpligte os på en bestemt løsning på 
forhånd. Vi er ansvarlige for tydelig kommu-
nikation om muligheder for indflydelse, vores 
politiske prioriteringer og beslutninger.
 
Vi tager ikke æren for andres ideer.  
Vi anerkender og fejrer gode resultater  
– også hvis andre har skabt dem.  

Vi siger tydeligt fra overfor dårlig adfærd 
– både hvis vores egne og andres grænser 
bliver overskredet. 

Troværdighed
Vi står ved, det vi siger. Vi overholder  

aftaler og respekterer fortrolighed.



Vi respekterer byrådet som rammen om 
politisk magt og indflydelse. 

I byrådet kan vi være politisk uenige.  
Vores forskellighed er en styrke. Vi kan 
tænde og slukke for konflikterne undervejs 
og samarbejde på tværs. 

Vi er både politikere og kollegaer. Vi  
behandler hinanden ordentligt og taler  
ikke bag hinandens ryg. 

Vi er tydelige, når vi inddrager borgere, 
og vi møder dem med respekt for deres 
forskellighed. Vi sikrer retfærdige processer 
og påtager os ansvaret for at finde balancen 
mellem tid og involvering.

Vores relationer til administrationen skal 
være præget af tillid og respekt for faglighed. 
Vi spørger åbent og tilstræber dialog. 

Respekt
Vi møder hinanden, borgere og  

samarbejdspartnere med respekt. 



Vi engagerer os og stræber efter at gøre en 
forskel. 

Politiske drøftelser skal fylde mere end sags-
behandling. Vi definerer visioner og mål, og 
vi laver servicetjek undervejs. 

Vi samarbejder på tværs af udvalg og 
magistratsafdelinger for at finde de bedste 
løsninger. 

De sociale relationer i byrådet er vigtige for 
os. Vi engagerer os i fællesskabet og priori-
terer tid til at styrke det.

Engagement
Vi engagerer os politisk, fagligt og socialt.  

Vi stræber efter at gøre en forskel.




