
 

 

REFERAT 

 

 
 

  

Referat møte i Kommunesektorens etikkutvalg 16. april 2020 
 
Sted: Videomøte i Teams  
Tid: fra kl. 10 – 11:30  
 
Tilstede 
Tora Aasland 
Mah-Rukh Ali 
Lene Conradi 
Tomas Norvoll 
Casper Lehland 
Cicel Aarrestad 
Tor Dølvik 
Camilla Dunsæd 
Paul Leer-Salvesen 
Inge Ryan 
 
Fra administrasjonen 
Sigrid Askum 
Frode Lindtvedt 
Christine Haga Sørlie 
Lise Spikkeland 
 
 
8/20 Godkjenning innkalling, dagsorden og referat 
Godkjent 
 
Åpen runde - etikkblikk på kommuner under koronaepidemien 
Debatten oppsummert sammen med innspill i de øvrige sakene i et eget samlenotat. Dette oversendes KS for 
innspill i relevante sammenhenger, og legges til ev videre oppfølging i etikkutvalget. Notatet legges ved referatet. 
 
9/20  Prioriteringer i de kommunale helse- og omsorgstjenestene   
Sigrid Askum, fagleder avd. Helse- og velferd i KS innledet om KS sine innspill til et utkast til notat fra 
Helsedirektoratets om prioritering av helsehjelp i Norge under Covid 19-epidemien. Innledning og relevante 
dokumenter sendes utvalget. 
 
Debatt og innspill oppsummert i eget samlenotat som oversendes KS. 
   
10/20 Habilitet og gråsoner  
Saken ble utsatt til neste møte 
  
11/20  Prioriteringer fra KS Landsting  

Fra: Lise Spikkeland Dato: 20.04.2020 

Til: Kommunesektorens etikkutvalg Dokument nr.: 19/00099-20 

Kopi til:          



 

Avdelingsdirektør i KS Frode Lindtvedt innledet om prosess og om innhold i KS dokument Mange bekker små. 
Debatt og innspill oppsummert i eget samlenotat som oversendes KS.  

 
Etikkutvalget vil gjerne inviteres til å komme med innspill i KS arbeid med Langtidsstrategi 2020 – 2023, og viser 
også til samlenotat som oversendes. 

 
 
12/20  KS-FoU oppdrag om hatefulle ytringer og trusler 
Lise orienterte om at KS har inngått avtale med Ipsos m.fl. om FoU-oppdrag som bl.a. skal kartlegge det rettslige 
landskapet når det gjelder hvor grensene for ytringsfriheten går når det gjelder hatefulle ytringer og trusler. KS i 
Agder er referansegruppe for prosjektet som skal leveres KS 1. desember. 
 

13/20 Eventuelt   
Det var ingen saker til eventuelt. 
 
Neste møte i utvalget er 17. september i Oslo, og deretter 19. november i Trøndelag. Med forbehold om at 
situasjonen tillater fysiske møter. Alternativt møtes vi via Teams. 
 
Møtet ble avsluttet kl. 11:30.  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


