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Referat fra møte i Kommunesektorens etikkutvalg 22. september 2023  
 
 
 
 
Tid: 22/9-2022 fra kl. 10 -14 
Sted: Nationaltheatret møtesenter i KS-huset  
 
Tilstede: 
Tora Aasland 
Tor Dølvik 
Cicel Aarrestad 
Camilla Dunsæd 
 
Fra administrasjonen 
Lise (ref.) 
 
Forfall: 
Casper Lehland 
Paul Leer-Salvesen 
Mah-Rukh Ali 
Åse Elin Hole 
Lene Conradi  
 
 
7/22  Godkjenning innkalling, dagsorden og referat  

Godkjent 
 
Tora presenterte tema for sin dr. philos avhandling «Frivillighet i samvirke» om frivillige organisasjoners 
medvirkning i redningstjeneste og beredskapsarbeid. 
 
8/22  Oppsummering og oppfølging av møter  
 
Hvem har vi møtt siden sist, hva har vi lært og hva bør følges opp? 
Etikkonferansen avholdt 22/9: læring er at bestillinger og tema i samtalene må være tydelige.  Fra andre 
sammenhenger: et inntrykk i noen sammenhenger at saker som handler om etikk og etiske retningslinjer 
politiseres, at gråsonene mellom etikk og juss gjøres til politikk. Vi tar med oss innspill fra møtene i det videre 
arbeidet. 
 
9/22  Tillitsbaserte ordninger - oppfølging fra tidligere møte  
 
I møtet 27. januar ba etikkutvalget om at notatet om tillitsbaserte ordninger bearbeides videre basert på 
diskusjonen, og med eksempler, anbefalinger og noen spørsmål kommunene selv kan reflektere over. Et justert 
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notat ble diskutert. Notatet fanger opp det viktigste, men behov for noe korrektur. Notatet ferdigstilles og 
publiseres på etikkutvalgets nettsider i etterkant av møtet.  
 
10/22 Åpenhet i beslutningsprosessene - utredning om åpenhetsregister  
 
Lise presenterte en utredning om åpenhetsregister som Lund & co har gjennomført på oppdrag fra KS. 
Utredningen diskuterer og avklarer relevante tema og vil være nyttig for kommuner som vurderer å etablere et 
slik register. Utredning viser mulighetene kommunene har innenfor gjeldende rettslige rammer, samt hvordan en 
ev lovendring kan gjøre det noe enklere for kommunene å etablere åpenhetsregister. 
 
Momenter fra diskusjonen:  
Viktig å skape en forståelse blant folkevalgte om at dette ikke handler om å bli hengt ut, men at det viser åpenhet 
og at det er bra. Må være enkelt å ta i bruk, dersom KS tar initiativer eller kjenner til gode «tekniske» løsninger er 
det fint om dette videreformidles. Dette med betydning av åpenhet bør være en del av Folkevalgtprogrammet. 
Veldig nyttig for kommunene at dette blir gjort. Utvalget vil gjerne høre hvilke erfaringer kommuner etter hvert 
gjør seg.  
 
Hente fram notat om åpenhet fra forrige etikkutvalg, utvide argumentasjonen for bruk av åpenhetsregister, 
understreke at dette er snakk om konkrete saker - ikke alle slags møter mellom folk. Ufarliggjøre og konkretisere 
hva registeret skal handle om.  
  
Vedtak:  
Notat fra tidligere etikkutvalg - Åpenhet om kontakt med folkevalgte og ansatte - oppdateres og resultater 
knyttet til den nye utredningen innarbeides. Legges fram for vedtak i neste møte i etikkutvalget. 
 
11/22  Etikkutvalgets «avtrykk» for mandatperioden  
 
Hovedstyret i KS er ventet å vedta en forlengelse av etikkutvalgets mandatperiode fram til KS Landsting tidlig i 
2024. Når perioden avsluttes skal etikkutvalget oppsummere sitt arbeid, bl.a. som grunnlag for KS vurderinger av 
det samlede etikkarbeidet. Som en del av dette, lager utvalget et dokument som handler om hva utvalget har 
gjort og hva som anses som framtidige utfordringer. Det tas utgangspunkt i temaer utvalget har uttalt seg om, og 
kan eksempelvis lages rundt rammene som er satt i Råd for etikkarbeid.   
 
Dokumentet kan deles i to: 

1. Beskrive hvordan utvalget har jobbet – møter inne og ute, rapporter og prosjekter 

2. Viser hvilke utfordringer utvalget ser fremover, samt få fram etikkutvalgets råd og verktøy  

Ramme for dette fast post på hvert møte framover. Lise tar sikte på å legge fram en disposisjon til neste møte. 
 
12/22 Planer og møtedatoer 2022 og 2023 
 

- Sak til Hovedstyret i KS om forlenget mandatperiode inntil KS Landsting i februar 2024, og nytt medlem 

som erstatter Tomas Norvoll 

o Etter hovedstyrets møte 21/9 er Even Aleksander Hagen, fylkesordfører i Innlandet, valgt som nytt 

medlem 

- Neste møte blir 3. november fra kl. 10 til 14  

- Møter 2023: 

o 9. februar 2023 – ute i fylke.  

o 27. april 2023 – ute i fylke 

o 21. september 2023 - i Oslo 

o 16. november 2023 – i Oslo, hele dagen med middag etterpå. Utvalgets siste møte 

https://www.ks.no/fagomrader/demokrati-og-styring/etikk/apenhet-om-kontakt-med-folkevalgte-og-innbyggere/
https://www.ks.no/contentassets/3c751b3a5de2496fb623ff219b44fed8/rad-for-etikkarbeid-i-kommuner.pdf


 

o Aktuelle fylker er Innlandet, Troms og Finnmark (Tromsø), Vestland. Lise avklarer nærmere med KS 

regionene. 

 
13/22  Eventuelt 
Det var ingen saker til eventuelt 
 
 
Møtet ble avsluttet ca 13:30 
 


