Omgangsformer og godt kollegaskab for det politiske
arbejde i Furesø
Det skal være meningsfuldt og spændende at deltage i politisk arbejde i Furesø.
Både for nuværende og kommende medlemmer af byrådet. Arbejdet er præget
af, at vi på tværs af politiske holdninger, er engagerede og har stærke
ambitioner på vegne af Furesø. Vores samarbejde er kendetegnet ved, at vi vil
finde løsninger, der kommer Furesøborgerne til gavn og glæde.
Vi har hvert vores politiske udgangspunkt, men det er netop når meninger
brydes og når en sag, betragtes fra forskellige sider, at de gode og holdbare
løsninger kan findes.
En god politisk proces kræver en respektfuld omgangsform, hvor vi anerkender
at der vil være forskellige synspunkter i en sag. Vi skal kunne håndtere
forskelligheder og uenigheder på en måde, så vi ikke underkender eller nedgør
politiske kollegaer med et andet synspunkt end vores eget.
Vi har i Furesø Byråd haft en drøftelse af, hvordan vi fremmer en god
samarbejdskultur i byrådet og hvordan vi forebygger sexistisme og seksuelle
krænkelser. I den forbindelse har vi i fællesskab formuleret nogle enkle og
konkrete leveregler for et godt politisk kollegaskab som vi i fællesskab vil
stræbe efter i Furesø.




Alle medlemmer af Furesø Byråd skal opleve arbejdsglæde i det
politiske arbejde. Vi er forskellige, men vi er fælles om viljen til at gøre
det bedste for Furesø
Vi skaber et godt kollegaskab, der omfatter alle



Ethvert byrådsmedlem skal føle sig lyttet til og respekteret uanset
politisk ståsted, politisk erfaring, alder, oprindelse, køn, seksualitet



Vi diskuterer politik og vi går efter bolden og ikke personen i den
politiske debat



Vi hjælpes ad med at sige fra, hvis vi oplever, at levereglerne brydes. Vi
reagerer i situationen – eller så snart vi bliver bevidste om situationen



Vi hjælpes ad med at fremme en god tone i debatten mellem vælgere,
byrådsmedlemmer og – kandidater. Både i det fysiske møde og i de
trykte og på de sociale medier



Vi fortsætter løbende den åbne dialog om, hvordan vi omgås med tillid
og respekt.

Hvis man oplever chikane, krænkelse, eller trusler
Hvis et byrådsmedlem i forbindelse med sit politiske arbejde udsættes for
krænkelser, trusler eller chikane stiller vi os til rådighed og tilbyder vores hjælp.
Et byrådsmedlem, der oplever krænkelse, trusler eller chikane kan også
involvere Borgmesteren, kommunaldirektøren eller en kollega i byrådet.
Ultimativt meldes trusler til politiet.
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