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Referat fra møte i Kommunesektorens etikkutvalg 11. februar 2021 
 
 
Sted: Teams 
Tid: 11/2-2021 fra kl. 10 – 12 
 
 
Til stede 
Tora Aasland 
Tor Dølvik 
Cicel Aarrestad 
Lene Conradi 
Tomas Norvoll 
Paul Leer-Salvesen 
Mah-Rukh Ali 
Camilla Dunsæd 
 
Forfall 
Casper Lehland 
 
Fra administrasjonen 
Frode Lindtvedt 
Signe Pape 
Christina Haga Sørlie 
Lise Spikkeland, ref. 
 
1/21 Godkjenning innkalling, dagsorden og referat 
 Godkjent 
   

KS styreleder Bjørn Arild Gram deltok og ga en kort hilsen til utvalget i de første 10 minuttene av møtet. 
Gram ser gjerne at utvalgsleder tar initiativ til å møte KS hovedstyre for dialog om aktuelle temaer.  

 
2/21  KS Debattheftet 2021 – utfordringer framover  

Frode Lindtvedt, avdelingsdirektør i KS, innledet med utgangspunkt i spørsmål i Debattheftet 2021 I 
debattheftet ber KS om tilbakemeldinger fra medlemmene på viktige spørsmål. Temaer i år er 
handlingsrom for omstilling i en tid med sterkt press på kommunens tjenestetilbud, og ungt utenforskap.  
 
Stikkord fra diskusjonen 
Etiske problemstillinger kan oppstå når vanskelige prioriteringer må gjøres. Kan bli enda mer krevende å 
være folkevalgt og stå i vanskelige saker framover, og bli et enda større (utilbørlig) press fra eksterne når 
det blir godene blir knappere.  Med koronapandemien ser vi at jobber som tidligere har vært 
«introduksjonsjobber» til arbeidslivet forsvinner, for eksempel restaurantbransje og andre ufaglærte 
jobber. Dette rammer spesielt unge, og vi ser spesielt flere unge menn som faller utenfor arbeidslivet. En 
fare for at de settes permanent utenfor. Mange på kunnskap om hvordan det egentlig står til med «unge 
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utenfor». Debattheftet er veldig relevant og går rett inn i tematikken vi daglig møter i kommunene. 
Forholdet mellom politikk og fag/administrasjon, KS venter FoU prosjekter som berører forholdet mellom 
dette, og om kommunens innsats for å få unge inn i arbeidslivet. Hvordan kan etikkutvalget i diskusjoner 
framover belyse «etikkens vei» inn i demokratiutfordringene? Demokratiet er avhengig av alle de verdier 
som uttrykkes i etikken.  

 
Etikkutvalget inviteres til å melde seg på Kommunalpolitisk toppmøte som KS arrangerer 2. mars 

  
3/21 Innledning fra ordfører og rådmann i Arendal - risikoanalyse korrupsjon  

Ordfører Robert C. Nordli og rådmann Harald Danielsen i Arendal innledet om en risiko- og 
sårbarhetsanalyse om korrupsjon som er gjennomført i Arendal kommune.  
 
Stikkord fra innledningen: Temaet korrupsjon ligger ikke langt nok framme i bevisstheten til ansatte, 
mange tar det for gitt at det ikke skjer i vårt demokratiske system. Erfaringen er mer opplevelse av press 
– og grenseland til utilbørlig press, enn korrupsjon. Folkevalgte: selv om få har opplevd spørsmål om 
korrupsjon er det viktig å ikke være naive for presset. Bør bli flinkere til å journalføre kontakt med ulike 
aktører, men ikke nødvendigvis innhold i samtalen. Bedre rutiner for folkevalgte må på plass.  
Undersøkelsen viser at det er for liten kunnskap om kommunens rutiner og retningslinjer. Samtidig; folks 
egne moralske kompass er også viktig når man utsettes for påvirkning og press. Behov for større 
bevissthet om skille mellom korrupsjon og det som er fullt lovlig (og ønskelig), nemlig at aktører fremmer 
sine interesser. Arendal kommune vil løfte temaet høyere på dagsorden fremover, og særlig forhold 
knyttet til relasjoner: som for eksempel mellom ansatte og leverandører kommunen over lang tid har 
samarbeid med.   
 
Stikkord fra diskusjonen: Sett temaet på dagsorden! Åpenhet om hvem politikere og ansatte møter er 
alltid viktig. Diskusjon med utgangspunkt i konkrete situasjoner kan hjelpe å få fram hvor etikken ligger – 
det som er lov, men som kanskje ikke er etisk riktig. Vil gjerne gjenbruke spørreskjema i egen kommune! 
Transparency kan også bistå kommuner som vil gjennomføre slike undersøkelser. KS planlegger for en 
undersøkelse om hvordan kommunene utsettes for press, spørsmål derfra kan også være relevante for 
enkelt kommuner.  At det er omtrent de samme spørsmålene som stilles – både over tid og i ulike 
kommuner/ulike undersøkelser gjør det mulig å sammenligne, også utviklingen over tid. 

 
4/21 FoU 2021 kartlegging av status for uetisk atferd og korrupsjon  

Lise orienterte om planlagt KS FoU prosjekt for 2021 om kartlegging av kommunesektorens erfaringer 
med uetisk atferd og korrupsjon, og innsatsen kommuner gjør for å forebygge dette.  Undersøkelsen 
bygges rundt samme opplegg som tidligere undersøkelser om dette, i 2009, 2013 og senest i 2017. 
Utvalget er tenkt som ressursgruppe. Tilbakemelding fra utvalget at de gjerne bidra, for eksempel ved 
utarbeidelse av spørreskjema. Viktig å få god svarprosent, og at spørsmålene dekker viktige områder, 
men må ikke endres slik at man ikke får muligheten til å sammenligne over tid - med tidligere 
undersøkelser. 

  
5/21 Eventuelt og åpen runde  

Tora orienterte om to saker;  
- Dialog med privatperson Pål Mitsem som har sendt e-post til utvalget. Leder fikk støtte fra utvalget 

for sin håndtering av saken. 

- Artikler i Kommunal Rapport om varsling. Etikkutvalget oppfordrer KS til å revidere veileder om 

ytringsfrihet og varsling – bl.a. å oppdatere i lys av ny lovgivning og å innarbeide noe mer om varsling 

på kommunens ledelse/kommunedirektør.  

Neste møte i utvalget er 15. april. Pt ikke avklart om også det blir et digitalt møte.  
 
Møtet ble avsluttet kl. 12 

https://www.ks.no/ks-toppmoter-2021/kommunalpolitisk-toppmote/

