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RESUMÉ:
På temamøde d. 24. november 2020 drøftede Kommunalbestyrelsen rammer for deres
samarbejde og for håndtering af eventuelle krænkelser. Drøftelserne er kommet til udtryk i et
Code of Conduct. I denne sag skal Kommunalbestyrelsen forholde sig til Code of Conduct.
INDSTILLING:
Direktionen indstiller, at Code of Conduct vedtages.
BESLUTNING: Økonomiudvalget den 10-12-2020
Anbefales over for KB.
BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 17-12-2020
Anbefaling fra ØU:
Godkendt.
SAGSFREMSTILLING:
Vedtagelsen af et Code of Conduct kan etablere nogle fælles rammer for samarbejdet mellem
politikerne i Kommunalbestyrelsen. Dermed kan det understøtte, at der er et konstruktivt
samarbejdsklima med gode muligheder for at drøfte politik.
Oplægget til det gode samarbejde i Kommunalbestyrelsen indeholder følgende retningslinjer:


At vi på trods af forskellige politiske holdninger møder hinanden med respekt,
anerkendelse og et åbent sind. Dette gælder både, når vi har fysiske møder, og når vi
har dialog på sociale medier



At vi ikke udøver forskelsbehandling på baggrund af køn, alder, etnicitet, seksuel
orientering, politisk orientering og religiøs overbevisning



At vi til møderne er nærværende, og at vi deltager konstruktivt og med respekt for
dagsorden, talerække og mødeleder. At være nærværende betyder bl.a., at vi ikke er
på sociale medier, når vi mødes fysisk



At vores fokus er behandling af de politiske sager. Derfor har vi en åben dialog, som
altid har sagerne, og aldrig hinanden, som omdrejningspunkt



At vi ikke accepterer krænkende adfærd. Det er uacceptabelt, uanset hvilken form og
på hvilken måde den udøves, og vi vil alle modvirke, at krænkende adfærd finder sted

Indholdet af vedlagte oplæg til Code of Conduct indeholder, udover ovenstående retningslinjer
for samarbejde, også retningslinjer for håndtering af krænkelser. Dermed lægges der op til en
fast procedure, hvis der opstår krænkelserne blandt medlemmerne af Kommunalbestyrelsen.
Den faste procedure skal sikre, at der kan handles hurtigt og velovervejet i situationer med
krænkelser.
I bestræbelserne på, at Code of Conduct til stadighed skal være vedkommende og brugbart,
lægges der op til en årlig revidering af dokumentet.
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LOVE/REGLER:
Ingen bemærkninger.
ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
Ingen bemærkninger.
KOMMUNIKATION/HØRING:
Ingen bemærkninger.
RELATION TIL POLITIKKER:
Ingen bemærkninger.
BESLUTNINGSPROCES:
Økonomiudvalget den 10. december 2020.
Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020.
BILAG:
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