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M an kan nærmest
ikke tale omDan-
mark uden at tale
om det samarbej-
dende folkestyre.
Og noget tyder på,
at det ikke blot er

noget, vi bilder hinanden ind.
Nyhedsmagasinet Danske Kommuner har
bedt landets kommunalpolitikere vurdere,
hvordan samarbejdet på tværs af partier-
ne i byrådet fungerer på en skala fra 1 til 5,
hvor 5 er højest. 891 har svaret, og gennem-
snitligt er vurderingen 3,43.
Ikke overraskende hænger vurderingen
nøje sammenmedkonfliktniveauet. Det er
lavt påNordfyn, og derfor er 2. viceborgme-
sterGert Rasmussen (S) en tilfredsmand.
Hanhar givet samarbejdet topkarakteren 5.

– Jeg synes, det fungerer rigtig godt. Vi
prøver altid at finde løsninger, vi alle kan
mødes om. Vi er valgt for borgernes skyld,
og det fornemmer jeg også, atmine politi-
skemed- ogmodspillere er bevidste om,
siger han.

Svært at se forskel
Det er ikkemindst borgmesterMorten An-
dersens (V) fortjeneste, erkender han.
– Jegmå være reel og sige, atMorten er god
til at skue ud over forsamlingen og fornem-
me, at vi ligemå trække lidt i en anden ret-
ning for at få allemed. Det går også ud over
hans egne partifæller sommetider, siger
Gert Rasmussen.
Men sådan har det ikke altid været på
Nordfyn. I forrige periode var der læk fra
lukkede dagsordenpunkter til den lokale
presse. Dengang var intet for småt til en
kontrovers, husker Gert Rasmussen, der
også er bevidst om bagsiden afmedaljen.
– Vimå sommetider høre for, at vi ikke er
profilerede nok. Borgerne får sværere ved
at se forskel, siger Gert Rasmussen.
I Viborg fungerer samarbejdet også ret
godt. De 12 byrådsmedlemmer, der har
svaret på undersøgelsen, giver alle enten 4
eller 5.
Det glæder borgmesterUlrikWilbek (V),
der forleden i et interviewompolitisk le-
delse iNyhedsmagasinetDanskeKommu-
ner fortalte, at jo fleremøder, hanharmed
byrådsmedlemmer, desto bedre er det, fordi
det er tegn på, at der er den afgørende tillid.
Derfor glæder det ham, at byrådsmedlem-
merne også vurderer samarbejdet som vel-
fungerende.

– Det er jo det, vi går efter.Men det kan jo
ikke lade sig gøre uden 30 andre, der også er
interesserede i samarbejdet. Når jeg sam-
menlignermed andre byråd, er detmit ind-
tryk, at dermange steder sidder politikere,
der konstant laver benspænd. Det giver
en dårlig kultur, for så er der andre, der vil
spænde ben for dem. Det går ud over bor-
gerne, siger han.

En del af historien
Samarbejdet har historisk været en del af
fortællingen omdet danske kommunesty-
re, fortæller Ulrik Kjær, der er professor i
statskundskab ved SyddanskUniversitet.
– Det har på både godt og ondt været en del
af kommunernes historie.Man har haft den
tilgang, atman ville finde de gode løsninger
og brede aftaler, der kunne holde til efter
næste valg. Der skulle ikke gå formeget
ideologi i den, siger han.
Er godt samarbejde så kun godt?
–Nej. Enigheden kan også være en dyne,
der lukker ned for nogle af de diskussioner,
som det kunne være spændende at tage.
Man kan være enige såmeget af tiden, at
vælgerne ikke harmeget at gå efter ved val-
gene, siger Ulrik K jær.•
mdbr@kl.dk, jki@kl.dk

ENIGHEDEN SEJRER
I BYRÅDENE
Samarbejdet fungerer godt i de fleste af landets
byråd, viser Danske Kommuners rundspørge. Men for
meget enighed er ikke godt, siger en forsker.

tekstMADS BRANDSEN og JON KIRKETERP JØRGENSEN

HER ER DE FEM BYRÅD,
HVOR SAMARBEJDET FUNGERER
BEDST...
Lejre .......................................................4,50
Brøndby ................................................4,50
Viborg ....................................................4,42
Nordfyns ...............................................4,27
Halsnæs................................................4,20

... OG HER DE FEM,
HVOR DET HALTER MEST
Slagelse ................................................1,80
Randers.................................................2,20
Gribskov................................................2,20
Sorø .......................................................2,27
Frederikssund......................................2,40

Kilde: Undersøgelse foretaget af Nyheds-
magasinet Danske Kommuner, marts 2020.
891 af landets 2.432 kommunalpolitikere
har vurderet, hvor godt samarbejdet på
tværs af partierne i kommunalbestyrelsen
fungerer på en skala fra 1 til 5, hvor 1 er la-
vest og 5 er højest. Gennemsnittet er 3,43.

Enigheden kan også
være en dyne, der luk-
ker ned for nogle af de
diskussioner, som det
kunne være spænden-
de at tage.
Ulrik Kjær, professor i
statskundskab ved
SyddanskUniversitet
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Et veltilrettelagt complianceprogram sikrer, at din organisationen
kontinuerligt overholder grundlæggende værdier, normer og regler -
fx grundlæggende forvaltningsretlige regler, ’Kodeks VII’ og ’God ad-
færd i det offentlige’.

KURSET
Kurset er rettet mod både jurister og ikke-jurister. Det består af tre
moduler, hvor får du en dyb forståelse af rammer, faldgruber og mulig-
heder for compliance i en offentlig organisation. Du får værktøjerne til
at identificere den relevante lovgivning og risikobillede - og samtidig
får du metoder til at operationalisere din nye viden.

PÅ KURSET LÆRER DU AT:
• forstå konceptet compliance i en offentlig kontekst

• udvikle en strategi og implementeringsplan
for et complianceprogram

• integrere principperne for god forvaltning

• implementere en struktureret og veldokumenteret
tilgang til god adfærd og integritet i din
organisation eller afdeling

• agere som ledelsens kompetencecenter i compliance

VIL DU HAVE VIDEN OG KOMPETENCER TIL AT SIKRE, AT DIN ORGANISATION ELLER
AFDELING KAN FUNGERE KORREKT OG EFFEKTIVT I FORHOLD TIL COMPLIANCE?


