
GENOPRET TILLIDEN I BYRÅDET 
Velfærdslistens udkast til en plan for genopretning af tilliden mellem byrådets 

partier og lister til brug på byrådets forsoningsmøde den 29. september 

Velfærdslisten er altid klar til at gå ind i en konstruktiv dialog og hilser derfor borgmesterens 
indkaldelse til et forsoningsmøde velkommen. Til gengæld er vi af den klare opfattelse, at det 
elendige samarbejdsklima i byrådet og den manglende tillid mellem partier og lister er en 
uundgåelig følge af byrådsflertallets løftebrud og udrensning af politiske modstandere. Derfor 
vil ethvert forsøg på at samle byrådet slå fejl, hvis det ikke samtidig adresserer årsagen til 
problemerne.

Velfærdslisten foreslår derfor, at en aftale om et bedre samarbejdsklima som minimum bygger 
på følgende elementer:

1) en aftale er en aftale - derfor skal den politiske udrensning rulles tilbage,
2) en ny praksis for byrådsmedlemmers ret til sagsindsigt og
3) udvikling af spilleregler, der sikrer, at kommunens medarbejdere ikke misbruges til private 

spinformål.

Vi vil uddybe de tre elementer i det følgende:

1) EN AFTALE ER EN AFTALE 
På valgnatten indgik Venstre, Dansk Folkeparti, Beboerlisten, Radikale Venstre, Konservative 
og Velfærdslisten en konstitueringsaftale, som Socialdemokraterne senere tilsluttede sig. 
Alligevel stemte Venstre og Dansk Folkeparti den 22. juni 2015 for en politisk udrensning af 
udvalgsformændene fra Beboerlisten, Konservative og Velfærdslisten. Sammen med de 5/8-dele 
af Socialdemokratiet, som hverken stemte for eller imod, brød Venstre og Dansk Folkeparti 
således konstitueringsaftalen.

Det aftalebrud har ført til et tillidsbrud, der har forgiftet samarbejdsklimaet i byrådet. 

Velfærdslisten er derfor af den opfattelse, at forudsætningen for et bedre samarbejdsklima er, 
at tilliden mellem byrådets partier og lister genskabes. Og forudsætningen for det er, at man 
kan regne med, at en aftale er en aftale. 

Hvis Venstre, Dansk Folkeparti og de 5/8-dele af Socialdemokratiet, der brød 
konstitueringsaftalen, ruller udrensningen tilbage, er vi klar til at slå en streg over det, der er 
sket. 

2) NY PRAKSIS FOR § 9-INDSIGT 
Social- og Indenrigsministeriet har af egen drift taget Randers Kommunes praksis for 
byrådsmedlemmers ret til sagsindsigt (§ 9, stk. 1 i kommunestyrelsesloven) op til behandling.



Velfærdslisten foreslår derfor, at byrådets partier og lister mødes med henblik på at aftale nogle 
nye retningslinjer for byrådsmedlemmers ret til sagsindsigt, når Social- og Indenrigsministeriet 
har udtalt sig om sagen. 

3) SPILLEREGLER SKAL SIKRE, AT MEDARBEJDERNE IKKE MISBRUGES TIL 
SPIN 
Ikke mindst set i lyset af de sager, der for tiden verserer i pressen, finder vi det vigtigt, at der 
udarbejdes nogle regler, der sikrer, at kommunens medarbejdere, herunder især direktionen og 
kommunikationsafdelingen, ikke kan mistænkes for at forfølge private spinformål. Især 
pressemeddelelsen om budgetforliget virkede på mange som rent spin for forligspartierne.

Velfærdslisten foreslår derfor, at byrådet i samarbejde med relevante medarbejdere udvikler 
nogle klare spilleregler, der sikrer, at Randers Kommune aldrig kommer til at stå i situation 
som den, der pågår i Region Syddanmark.


