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Referat møte i etikkutvalget 5. desember 2019
Sted: Scandic Bystranda Kristiansand
Tid: fra kl. 14, etter møte med kommunene i Agder

Tilstede:
Tora Aasland
Paul Leer-Salvesen
Casper Lehland
Lene Conradi
Mah-Rukh Ali
Inge Ryan
Cicel Aarrestad
Camilla Dunsæd
Forfall
Tor Dølvik
Tomas Norvoll
Administrasjon
Lise Spikkeland

16/19 Godkjenning innkalling, dagsorden og referat
Godkjent

17/19 Hva må vi ta med oss videre - oppfølging etter møte med kommunene i Agder
Over 50 ordførere, rådmenn, kontrollutvalgsledere m.fl. var tilstede på det åpne møtet. Gode innlegg og
påfølgende debatter. Noen momenter fra etikkutvalgets samtale etter møtet:
Et vellykket møte, krevende emner å følge, og imponert over refleksjoner og resonnering rundt sosiale
media. Ved å være passiv på Facebook lar vi andre styre. Kristiansand kommune bør utfordres til å
reflektere mer rundt temaet «Sørlandsnyhetene» og koranbrenning, og gjerne dele dette. Viktig arena og
at det settes av tid, dette er tema det ellers ikke settes av tid til. Et tydelig budskap om at
kommunene/folkevalgte bør være mer aktive i sosiale medier – imøtekomme påstander og opplyse om
fakta. Viktig å vise støtte til de som utsettes for hets. Viktig å ta med eksempler og case videre i
etikkutvalgets arbeid. Utvalget vil senere vurdere om det er aktuelt å komme med noe til kommunene
omkring disse temaene. Flere momenter fra det overordnede innlegget om varsling som bør følges opp
videre

18/19 Innkjøp av varer, konsulenttjenester eller andre avtaler med tidligere eller nåværende ansatte
Lene Conradi innledet kort om en sak i Asker knyttet til kommunale virksomheters arbeidsavtaler med
pensjonister som tidligere har vært ansatt i Asker kommune. Etikkutvalget hadde på forhånd fått et notat
om temaet. Askers erfaring er at det må utvises åpenhet rundt forhold som dette, brudd på
Arbeidsmiljølov ol., selv om noen er redd for omdømmetap.
Vedtak:
Etikkutvalget har med dette startet en diskusjon om hvorvidt de skal komme med noen forslag til rutiner,
råd og veiledning rundt slike avtaler. Slike råd kan være aktuelle for både for avtaler med pensjonister og
i forbindelse med kommunalt/fylkeskommunalt ansatte med bierverv. Etikkutvalget kommer tilbake til
tema på et senere tidspunkt.
19/19 Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt
Neste møte er i Oslo 6. februar fra kl 10 – 14. Deretter 16. april med kommuner i Trøndelag

Møtet ble avsluttet ca 14:30

