Kære ny- og genvalgte medlemmer af kommunalbestyrelsen/regionsrådet.
Først og fremmest tillykke med valget. Dit mandat er udtryk for, at du har fået betroet magt på
vegne af vælgerne, til på en og samme tid at være den politiske ledelse og borgernes
repræsentanter, i kontrollen med hvordan skattepengene forvaltes.
Vi glæder os altid over den ydmyghed som præger nyvalgte politikere og politikere i valgkamp.
Men vi ved også, at på et tidspunkt melder hverdagen sig. Det er altid nemmest at mene det
rigtige, når det ikke har konsekvenser. Det sker for alle; nærmest en naturlov.
Det skriver vi ikke, fordi vi ikke har tillid til dig. Tværtimod. Vi skriver det for, at du er med til at
styrke de mekanismer, der også skal være med til at holde dig fast på de helt grundlæggende
principper for forvaltning af betroet magt.
I den periode som du sammen med kollegerne nu tager hul på, er der særligt fire punkter, som vi
opfordrer jer til at give særlig opmærksomhed.
ET: De nye whistleblowerordninger, der træder i kraft den 17. december, skal godt fra start. Vi har
fået et godt og vigtigt supplerende redskab til at holde øje med magtudøvelsen i Danmark. Lad os
sammen sikre, at vi indfrier det fulde potentiale heri.
Hvad du kan du gøre konkret? Du kan være med til at sikre, at I løbende og mindst en gang om
året får oplysning om, hvilke sager der er kommet ind, og hvordan de er håndteret, med respekt
naturligvis for den fortrolighed der må være i visse konkrete sager. Du kan også være med til at
sikre, at der er de nødvendige ressourcer, og at ordningen administreres med et
armslængdeprincip fra topledelse og politikere.
TO: Der er meget fokus på, at det kan være svært at gennemføre store projekter på klimaområdet.
Det er svært. Vi har al mulig forståelse for, hvor vanskeligt det må være at håndtere som politiker.
Netop derfor, er det vigtigt, at der er den nødvendige åbenhed om projekterne, deres resultater,
processer og finansiering.
TRE: Offentligt ansattes ytringsfrihed er helt afgørende for at kvalificere den offentlige debat. Det
kan en gang imellem være rigtig besværligt. Og det kan føles uretfærdigt at blive kritiseret og
hængt ud i pressen. Men det er netop i de situationer særligt vigtigt at lytte. For hvis man
sanktionerer de personer, der ytrer sig, lægger man samtidig et pres på alle de andre om at tie
stille. Og så går vi glip af noget vigtigt. Det har du et særligt ansvar for.
FIRE: Du har netop været igennem en valgkamp. Det er ikke gratis. Der er desværre ikke regler, der
sikrer åbenhed om bidrag under 20.000 kr. til valgkamp. Vi opfordrer til, at I allerede nu indgår en
aftale partierne imellem om, at det skal være anderledes næste gang. Så alle kampagnebidrag
over 2.000 kr. offentliggøres løbende, så vælgerne kan følge med.

Vi ønsker dig og dine kolleger god arbejdslyst. Og endnu en gang stort tillykke med valget. Tak
fordi du stiller dig til rådighed for fællesskabet. En vigtig del af den danske tillidskultur er, at der er
borgere, der påtager sig et ansvar og dermed at magten kan holdes ansvarlig. TAK.
Hvis du er interesseret, stiller vi os altid og gerne til rådighed for gode råd og debat. Og du kan
regne med en ting; vi vil altid kritisere, hvis der er grundlag herfor.
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