
 
  ETISKE RETNINGSLINJER  

                                                                       

 
    Forvaltningspraksis for ansatte i Elverum kommune utarbeidet  
   på grunnlag av vedtatt verdigrunnlag: 
 
 
Åpenhet    Ærlighet     Respekt 
                                                    
 
 
1. Generelt 
Elverum kommune legger stor vekt på åpenhet, ærlighet og respekt i all sin virksomhet. Både 
folkevalgte og ansatte har medansvar for at disse grunnverdiene blir etterlevd. Som 
tjenesteytere og forvaltere av samfunnets fellesgoder stilles det spesielt strenge krav til etiske 
holdninger. 
 
Åpenhet oppnår vi gjennom å: 

• si ærlig og klart hva vi mener, ikke skjule noe andre kan ha nytte av 
• lytte til andres meninger 
• gi tilbakemeldinger faglig og menneskelig, ris og ros. 

 
Ærlighet viser vi ved å: 

• ikke gi uriktige opplysninger  
• sørge for at all informasjon fra virksomheten er korrekt, og at den har en klar avsender 
• ikke gå på akkord med informasjonsfaglige kvalitetskrav 
 

Respekt viser vi ved å: 
• ta andre like alvorlig som oss selv 
• ta hensyn til andres arbeidssituasjon 
• bruke, men ikke misbruke andres tid, kompetanse, fortrolig informasjon eller 

informasjon som er belagt med taushetsplikt. 
• behandle brukere respektfullt 

 
Ansatte skal være bevisste på at vår adferd danner grunnlaget for innbyggernes tillit og 
holdning til kommunen. Vi skal derfor ta aktiv avstand fra enhver uetisk forvaltningspraksis. 
 
Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter, reglementer og vedtak som gjelder for 
kommunens virksomhet.  
 
 
 
 
 
 



 
 
2. Forvaltningspraksis 
Alle kommunens ansatte plikter å gjøre seg kjent med forvaltningslovens bestemmelser, og 
skal unngå situasjoner som kan medføre en konflikt mellom kommunale og personlige 
interesser. Dette gjelder også tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens 
habilitetsbestemmelser. Kommunen plikter som arbeidsgiver også å gjøre forvaltningslovens 
bestemmelserkjent for ansatte. 
Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for eller 
forøvrig deltar i behandlingen av, skal en straks ta dette opp med overordnede. Se for øvrig 
kommunenes arbeidsreglement pkt.6. 
 
Eksempler på slike mulige interessekonflikter kan være: 
• Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskolleger 
• Lønnet bierverv som kan påvirke ens arbeid i kommunen 
• Engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet som berører forhold som  
      den enkelte arbeider med i kommunen. 
• Personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende medarbeider  
      kommer i en konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold til kommunens  
      virksomhet. 
• Familiære og andre nære sosiale forbindelser. 
 
 
 
3. Forhold til leverandører og brukere 
Ingen ansatte i kommunen må motta personlige fordeler av en art som kan påvirke, være 
egnet til å påvirke eller av giveren er ment å skulle påvirke tjenestelige handlinger.  
 
Ved mottak av gaver/personlige fordeler kan denne sjekklisten være nyttig: 
• Kan du bli uheldig knyttet til giveren? 
• Hva tror dine kolleger? 
• Vil det kunne bli pinlig hvis din overordnede får greie på det? 
• Vil du kunne stå fram i pressen og innestå for din handling hvis det blir kjent? 
 
Følgende bestemmelser gjelder: 
 
a) Som personlige fordeler regnes gaver, provisjoner, reiser, tjenester og andre liknende 
ytelser. 
Det er ikke anledning til å motta gaver eller annen påskjønnelse under forhandlinger forut for 
en beslutning, eller i nær etterkant av en besluttning.  Utover det er det lov å ta imot 
symbolske gaver og lignende til en beskjeden verdi.  
Det er anledning til å delta på lunsj så lenge kommunen ikke er inne i forhandlinger eller 
lignende med den som inviterer. 
 
b) Ved alle anskaffelser skal Lov om off. anskaffelser med gjeldende forskrift etterleves. 
Hovedprinsippene om konkurranse, likebehandling og forbud mot diskriminering skal ligge 
til grunn. 
 
 
 



c)Ansatte må ikke benytte kommunens navn eller sin stilling i kommunen for å oppnå 
spesielle vilkår i forbindelse med private innkjøp. 
 
d) Reiseutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av kommunen. Unntak fra dette prinsippet 
kan bare skje slik: 
• Reiser betalt av potensielle leverandører i forbindelse med innkjøp, rapporteres til 

rådmannen. 
• Øvrige tjenestereiser som betales av andre avklares med fagsjef. 
• ”Tjenestereiser” for folkevalgte avklares med ordføreren. 
 
Slike reiser skal ha en klar faglig forankring. 

 
4) Privat bruk av kommunens maskiner og utstyr 
• Kommunens maskiner, biler og annet utstyr skal kun benyttes i kommunens tjeneste.  
 
 
5. Taushetsplikt  
Alle ansatte er pålagt taushetsplikt i henhold til forvaltningslovens §13. 
Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet. 
Ansatte kan heller ikke utnytte taushetsbelagte opplysninger i egen virksomhet eller i tjeneste 
eller arbeid for andre.  
Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen, skal 
respekteres og ikke brukes til personlig vinning. 
 
6. Lojalitet 
Ansatte har den samme retten som andre borgere til å ytre seg offentlig om kommunale saker 
så lenge lovpålagt taushetsplikt ikke krenkes, og den ansatte holder seg innenfor grunnlovens 
bestemmelser for ytringsfrihet. 
Ansatte har imidlertid en lojalitetsplikt overfor sin arbeidsgiver, og ytringsfriheten må i 
praksis alltid veies opp mot denne lojalitetsplikten. 
 
7. Overtredelse 
Overtredelse av retningslinjene fra de ansatte kan medføre disiplinære forføyninger, og i 
grovere tilfeller eller ved gjentakelse, til avskjed eller oppsigelse. 
 
 
8. Fortolkning 
Medarbeidere som er i tvil om hvordan de skal forholde seg eller fortolke disse 
retningslinjene, skal ta saken opp med sin nærmeste overordnede og /eller i etisk råd i samråd 
med nærmeste overordnede(gjf. pkt.9). 
 
9. Etisk råd 
Kommunestyret har vedtatt å opprette et etisk råd for Elverum kommune. 
Det vises til egen instruks for dette rådet. 
 
Retningslinjene erstatter retningslinjene av 1.januar 1993, og gjelder fra 01.10.2005.     
Elverum 21.09.2005 


