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Vores ansvar som 
folkevalgte  
  
 
Som folkevalgte er vi 
ambassadører for det lokal-
demokrati, vi repræsenterer. Vi er 
ambassadører uanset hvilken 
politiske arena, vi bevæger os i. 
 

Som folkevalgte har vi et ansvar 
for at træffe gode beslutninger på 
bagrund af åbne, saglige og 
tillidsfulde dialoger.  
 
Vi er i vores politiske arbejde i 
dialog med hinanden, med vores 
forvaltning, med ledere og 
medarbejdere i vores kommune 
og med borgerne.  
 

I vores politiske arbejde kan vi 
udfordre og udvikle hinanden, og 
vi kan blive klogere sammen.  

Vi vil som kommunalbestyrelse 
være rollemodeller for den gode 
tone, for den gode politiske 
diskussion og for det gode 
politiske samarbejde.  
 

Vi har tillid til at vi i vores 
diskussioner og samarbejde alle 
vil det bedste for borgerne i 
Odder Kommune. 
 

Vi vil derfor med kodeks for 
samarbejde sætte den gode 
ramme om vores arbejde.  

                                                                                                                                        

                                                                                                           

 



 

  

Vores politiske arena 

 
 
I Odder Kommune er det let og 
ligetil at mødes i det uformelle og i 
det nære. Vi har en stor 
hverdagsarena, hvor vi hver dag 
bliver bragt i spil både som 
politikere og som privatpersoner. 
 

Er vi i det fortrolige politiske rum, 
hvor vi sammen sætter retning og 
træffer beslutninger? 
 

Er er vi i det åbne politiske rum, 
hvor vi møder hinanden på 
gadeniveau, i øjenhøjde og på de 
sociale medier?  
 

Eller er vi i et uformelt og nært 
mellemrum?  
 

Vi vil som kommunalbestyrelse 
have en opmærksomhed på, hvad 
konteksten i rummet kalder på fra 
os, og vi vil agere bedst muligt efter 
det.  

                                                                                                                                        

                                                                                                           

 

 



 

  

Kodeks for  
det gode samarbejde 
 
I Kommunalbestyrelsen vil vi 
sammen værne om den gode ramme 
om vores arbejde, og vil samtidigt 
give plads til, at vi i fællesskab kan 
udvikle den og lære nyt.  
 
Det gør vi ved at: 
 

Hjælpe hinanden med at kende og 

respektere egne og andres grænser. 

Give hinanden mod og ret til at tale. 

Passe på og tage hånd om hinanden, 

når det går godt – og hvis det går 

skævt.  

Være velforberedte og nysgerrige på 

opgaven. 

Stå på vores politiske kant og en 

saglig argumentation – og være åbne 

og lyttende, når andre gør det 

samme. 

Anerkende og respektere at vi 

som politikere bruger forskellige 

platforme til at gå i dialog med 

borgerne.  

Bakke vores politiske kollegaer og 

vores fælles beslutninger op i den 

offentlige debat. 

Vise at politik og demokrati er 

vigtigt, nærværende og relevant – 

både når vi er enige og når vi er 

uenige.  

                                                                                                                                        

                                                                                                           

 



 

  

                                                                                                                                        

                                                                                                           

Hvordan lykkes vi sammen  
– og hvordan handler vi,  
hvis det går skævt? 
 

Vi er i et forpligtende fællesskab, 
hvor vi er opmærksomme på 
hinanden.  
 
Vi bakker hinanden op, hvis vi 
oplever at en grænse bliver 
overtrådt – både hvis vi oplever 
egne og andres grænser være i spil. 
Vi siger undskyld. Og vi lærer og 
forbedrer os sammen.  
 

Vi anerkender, at samarbejde kan 
være svært, og at der ikke altid er 
enighed. Vores uenighed skal altid 
være sagligt placeret – aldrig 
personligt. 
  
Kodekset for det gode samarbejde i 
Kommunalbestyrelsen er vores 
spilleregler. Det er vores fælles 
ansvar, at vi holder os selv og 
hinanden op på det.  
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