
Etiske retningslinjer 
Gjerdrum kommunestyre, 25. januar 2017 



Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Gjerdrum kommune,  

vedtatt av Gjerdrum kommunestyre 2.9.2015 



Ny side 

http://testportal.gjerdrum.kommune.no/


Innholdet og noen stikkord 

1. Formål, virkeområde og forankring 

2. Forholdet til innbyggere og brukere 
• ta hensyn til innbyggernes interesser, tilstrebe likebehandling og opptre med respekt 

• sammenblanding av private interesser og økonomiske midler skal ikke forekomme 

3. Habilitet 
• ikke opptre på en måte som er egnet til å svekke tilliten til vår upartiskhet 

• folkevalgte må nøye vurdere om oppgaver kan svekke tilliten til deres avgjørelser 

4. Taushetsbelagte og fortrolige opplysninger 
• forvaltningslovens § 13 

• behandling for lukkede dører 

5. Offentlighet og aktiv opplysningsplikt 
• korrekte og tilstrekkelige opplysninger 

• regler for folkevalgtes innsynsrett 

 



6. Lojalitetsplikt 
• rom for uenighet – og lojalitet når avgjørelse er tatt 
• bruk av alkohol 

7. Ytringsfrihet og varsling av kritikkverdige forhold 
• deltakelse i den offentlige debatt 
• rett og plikt til å varsle om kritikkverdige forhold (Romerike revisjon) 

8. Mobbing, trakassering og diskriminering 
• godt og inkluderende arbeidsmiljø og ta avstand fra mobbing etc. 

9. Gaver og personlige fordeler 
• veiledende beskrivelse 

10. Kjøp av varer og tjenester 
• innkjøpsordninger  

11. Bruk av kommunens ressurser og utstyr 

 

Også relevant for folkevalgte: Reglement for kommunestyret 

 

http://www.romerikerevisjon.no/hjem


Fra innbyggerundersøkelsen 2014 

I hvilken grad 
Svært 

liten 

Ganske 

liten 

Litt 

liten 

Litt 

stor 

Ganske 

stor 

Svært 

stor 

Har du tillit til at politikerne i kommunen 

arbeider for befolkningens beste? 
2 5 16 35 19 7 

Har du tillit til at kommunen behandler like 

saker likt? 
7 7 16 21 14 5 

Har du tillit til at kommunen følger lover og 

regler? 
0 5 2 32 27 11 

Tror du kommunen har godt omdømme? 0 0 2 27 44 22 

Svar i % 

«Vet ikke» er ikke med 



Refleksjoner 

• Innspill? 

• Kort diskusjon med sidemannen 
• Har du som folkevalgt vært oppe i etiske dilemmaer? 

• Hvordan kan etiske refleksjoner påvirke kommunens 
omdømme? 

• Er det temaer på dette området dere som folkevalgte burde 
jobbe mer med? 

 

 


