KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
The Norwegian Association of Local and Regional Authorities

Vår referanse:
Arkivkode:

Kommunesektorens Etikkutvalg

Saksbehandler:

19/00099-16
0
Lise Spikkeland,

Deres referanse:
Dato:

Click here to enter a
date.

Refereat møte i Kommunesektorens etikkutvalg 17. september 2020
Sted: Teams
Tid: 17/9-2020 fra kl. 10 – 12

Click here to enter text.
Tilstede
Tora Aasland
Tor Dølvik
Cicel Aarrestad
Lene Conradi
Tomas Norvoll
Casper Lehland
Paul Leer-Salvesen
Mah-Rukh Ali
Inge Ryan
Forfall
Camilla Dunsæd
Fra administrasjonen
Lasse Hansen til kl. 12
Frode Lindtvedt
Signe Pape
Christina Haga Sørlie
Lise Spikkeland, ref

14/20 Godkjenning innkalling, dagsorden og referat
Godkjent
Notatet basert på diskusjonene fra forrige møte er brukt flittig av Tora, blant annet som innlegg i
«Kommunerevisoren». Tora sitt innlegg oversendes etikkutvalget.
15/20 Åpen runde - etikkblikk på kommunesektoren
Stikkord fra runden:
KS
Besøksadr.: Haakon VIIs gate 9
Postadr.: Postboks 1378, Vika, 0114 Oslo

Nettside: www.ks.no
E-post: ks@ks.no

Telefon: +47 24 13 26 00
Org.nr.: 971 032 146

Bankgiro: 8200.01.65189
Iban:
NO63 82000165189

Korona har gitt et stort press på utøvende politikere, i noen kommuner er de gått langt i å «sette
demokratiet på pause» - har hatt få eller ingen møter i kommunestyre og formannskap. Har brukt mye tid
på å gjøre ting på alternative måter. En utfordring med fysiske møter og at noen, bl.a. av helsegrunner,
ikke vil/kan delta. Trenger klargjøring om mulig kombinasjon av fysiske og digitale møter, også etter at
rammer for fjernmøter ble endret etter 1. august. Det er fortsatt mulighet for både fjernmøter og
hastemøter, men det krever mer av lokale vedtak enn tidligere. Krevende å ha kommunestyre på Teams;
fatter vedtak, men vanskelig med debatt. KS skal utlyse en egen FoU om digitale fjernmøter, etikkutvalget
ga innspill til denne.
Medienes forfølging av syndebukker, ala at folk ikke bruker munnbind, kan ha som konsekvens at folk
føler seg mindre ansvarliggjort. Det er lagt stort ansvar for overholdelse og vurdering av smittevern på
den enkelte, som igjen har vist myndighetene stor tillit.
Utfordringer mht til korrupsjon i koronatid: en krisesituasjon som krever raske beslutnings-/
anskaffelsesprosesser kan utfordre konkurransehensyn og åpenhet, øremerking midler som skal fordeles
på kort tid, stort press på velferdspolitikken og arbeidsgiverrollen.
Etiske utfordringer mht prioriteringer når vaksinen blir klar, hvem skal foreta prioriteringene?
Oppsummert:
Innlegg fra hhv Tora og Tor videresendes utvalget. Dokument fra etikkutvalget 16. april justeres med nye
momenter; bekymring for demokratiet, behov for klargjøring av rammer tilknyttet fjernmøter, om
betydning av åpenhet mot mediene om hva kommunene gjør, særskilte bekymringer for misligheter og
korrupsjon i krisetid, fortsatt dilemma og spenning rundt nasjonale vs lokale smitteverntiltak, hvem
foretar prioriteringene på vaksine,

16/20 Habilitet og gråsoner
Etikkutvalget gjennomgikk notat om habilitet og gråsoner. Notatet er en oppdatert versjon av
anbefalinger fra etikkutvalget i 2016. Utvalget kom med noen innspill til endringer; vise til relevante
eksempler i Dilemmasamling – 24 eksempler for refleksjon, tydeliggjøre om det med bierverv og
deltidsarbeid hos konkurrende aktør, samt andre mindre oppdateringer.
Et justert notat sendes utvalget, deretter gjøres notatet kjent som råd fra etikkutvalget på etikkutvalgets
nettsider etikkportalen.no

17/20 Open Government Partnership – initiativ for åpenhet
Tor innledet kort om det globale initiativet for mer åpenhet i offentlig forvaltning Open Government
Partnership (OGP) som Norge er tilsluttet, med en vedtatt Norges handlingsplan 4. Lise informerte kort
om KS sin rolle og tilnærming.
Stikkord fra diskusjonen
Det er temaene her som er interessante, og selv om praksis og rammeverk i norske kommuner ligger langt
framme kan kobling mot OGP gi nyttig læring fra andre land. Jfr diskusjon om digitale møter/ fjernmøter;
et aspekt ved disse er hvordan ivareta åpenhet i beslutningsprosesser. Annet viktig forhold er bruk og
tilgjengelighet av data som det offentlige innhenter for ulike formål. Date bør også gjøres tilgjengelig for
kommunene.
Oppfordring fra etikkutvalget
Etikkutvalget oppfordrer kommunene til å lære mer om OGP – som en global arena for å diskutere
utfordringer. Særlig aktuelt er utfordringer for åpenhet i lokaldemokratiet knyttet til digitalisering av
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møter – både i folkevalgte organer og knyttet til mer personlige forhold (NAV, rettsystem osv).
Kommunesektoren må selv vurdere om de ønsker å engasjere seg mer i OGP, ved selv å ta kontakt med
Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

19/20 Innspill til FoU 2021
Lise orienterte om KS FoU ordning. Utvalget ga innspill til FoU om digitale møter i folkevalgte organer som
KS snarlig skal sende ut. Et annet forslag omhandlet oppdatering av undersøkelse om «Forekomst av
uetisk atferd og korrupsjon – erfaring, risiko og innsats» som sist ble gjennomført i 2017.
20/20 Eventuelt
Neste møte 19. november avholdes i Oslo, fra kl. 10 til 17, inklusive en lenger lunsj.

Side 3 av 3

