
Slik gjør vi detDette gjør vi

Vi holder det vi lover •  Vi gjør det vi sier, og sier det vi gjør. 
•  Vi er ærlige og til å stole på. 
•  Vi gjør det vi blir enige om, og er lojale mot  
    beslutninger. 
•  Vi er åpne om avvik, og lærer av våre feil.

•  Vi er lydhøre for ulike muligheter,  
    selv om vi er uenige. 
•  Vi viser respekt for ledere, kolleger, brukere,  
    innbyggere og politikere. 
•  Vi anerkjenner at vi har ulike roller.

Vi møter alle med respekt

•  Vi involverer mange, og delegerer ansvar og  
    oppgaver.

Vi viser tillit ved å delegere

Vi møter hverandre med respekt og tillit

Respekt•Tillit•Åpenhet 
Raushet•Mangfold

– Stolt lofoting!

Vestvågøy kommune



En åpen og raus kommune

Vi verdsetter forskjellighet •  Vi har rom for ulikhet, og setter pris på folk som 
    er annerledes enn oss selv. 
•  Vi er inkluderende, og tar avstand fra enhver form  
    for diskriminering. 
•  Vi tilrettelegger samfunnet for alle. 
•  Vi har behov for mangfold for å være nyskapende,  
    og bruker forskjellighet til å skape utvikling.

•  Vi er stolte over Lofoten, med ressurser på hav og  
    land, flott natur fra fjære til fjell, og en unik historie. 
•  Vi vil dele med andre, og samtidig ta vare på  
    mangfoldet, og skape et bærekraftig samfunn.

Vi er bevisst på mangfold  
i natur og kultur

Vi gir ærlig og tydelig informasjon 
om alle sider ved kommunens 
virksomhet

•  Vi gjør informasjon lett tilgjengelig.
•  Vi gir tidlig innsyn i saker.
•  Vi deler fra vår arbeidshverdag og av våre erfaringer.

•  Vi er åpne for forslag til forbedringer og nye løsninger.
•  Vi er lyttende og tar imot ris og ros på en god måte.
•  Vi involverer og inkluderer ansatte, brukere og  
    innbyggere i endringsprosesser.
•  Vi tør å prøve, og det er lov å feile.

Vi tar imot innspill og 
tilbakemeldinger med entusiasme

•  Vi velger aktivt å ta alt i beste mening. 
•  Vi skiller sak og person.

Vi byr på oss selv, og verdsetter 
den enkelte som vi møter

En kommune med mangfold
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