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Godkjenning innkalling, dagsorden og referat
Godkjent
Åse Elin Hole ble ønsket velkommen som nytt medlem i utvalget. Mah-Rukh Ali ga noen refleksjoner fra
KS Kommunalpolitisk toppmøte «Briste eller bære» hvor hun var programleder.
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Etikk for profesjonelle!
Paul Leer-Salvesen innledet om boken han nylig har gitt ut – om etikk i profesjonene.
Stikkord fra innledningen: hvordan omtales «de andre» - dvs de som kommunalt ansatte jobber for/med?
Det personlige ansvar hver og en har for det en utfører i jobbsammenheng. Etiske teorier og etisk
analyse: hvilke spørsmål er relevante? Etiske komiteer sammensetning og virkemåte
Stikkord fra diskusjonen: Det gis ofte uttrykk for at beslutninger er tatt under tvil – kan det gjøre at vi
framover kvier oss mer for å beslutte? Praksis i egen nylig sammenslått kommune med nyetablering av

ulike råd er diskusjon om aktuelle dilemmaer. Forhold mellom ansvar og skyld - kan ha ansvar, men ikke
skyld. Viktig å bruke etikkomiteer. FNs bærekraftmål – viktig å få med helheten, selv om noen av målene
kan oppfattes som viktigere eller mer relevante enn andre.
Paul sin presentasjon sendes utvalget.
8/21

Kommunalt eierskap – anbefalinger \
Dag-Henrik Sandbakken, fagsjef i KS innledet om KS Anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og
kontroll. Temaet tas opp på bakgrunn av notat fra etikkutvalget i 2016 om etisk standard i foretak og
selskap, som planlegges revidert - i utvalgets neste møte.
Stikkord fra diskusjonen: KS sine anbefalinger brukes som «huskeliste» i egen kommune. Råd fra forrige
etikkutvalg rundt folkevalgte i styrer står seg fortsatt. Hvis folkevalgte i styre så trenger det eksempelvis
ikke være aktive folkevalgte (i kommunestyre). Viktigst er rolleforståelsen hos styremedlemmer. Råd fra
etikkutvalget kan gjerne gjøres kjent i tillegg råd KS gir i Folkevalgtprogrammet.
Dag-Henrik sin presentasjon sendes utvalget.
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Koronakommisjonens rapport
En kort diskusjon med utgangspunkt i den nylig framlagte rapporten fra koronakommisjonen.
Stikkord fra diskusjonen: Rapporten har viktige refleksjoner over temaer som forholdet stat-kommune,
om beredskap for uventede hendelser, rapporten viser at kommunene er gode på beredskap og til å
improvisere – selv om det var svakheter med pandemiberedskap, betydningen av lokal kunnskap slik
kommunene har kommer tydelig fram i rapporten, dette har vært lederopplæring på høyt nivå, mektig
imponert over engasjement og lojalitet hos ansatte i egen kommune. Tillitssamfunnet vektlegges – hva vil
skje med tilliten framover? Hvilke konsekvenser vil pandemien har for livsløpet hos den yngre
generasjonen?
Etikkutvalget utfordres til å gi sine refleksjoner rundt dette også i tiden framover.

10/21 Eventuelt
Det var ingen saker til eventuelt. Møtet ble avsluttet kl. 12.
Neste møte er 23/9. Deretter 25/11.

