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Reviderte Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Molde kommune ble vedtatt i 

Kommunestyret 15.12.2011, sak 127/11.  

  

Hvordan skal det jobbes med etiske retningslinjer i Molde kommune?  

For å bidra til at kommunen videreutvikler en kultur der medarbeidere og folkevalgte er 

bevisste i håndteringen av etiske spørsmål, har vi lagt vekt på at dette samsvarer med vårt 

verdigrunnlag. ROSE-filosofien er derfor tatt inn som eget punkt i etiske retningslinjer. Etiske 

retningslinjer og ROSE er noe av det første en stifter bekjentskap med som ny i Molde 

kommune, og det er viktig at dette er tema som jevnlig tas opp i enhetene.  

 

Følgende tiltak skal ivareta forankring og legge til rette for etisk refleksjon og diskusjon i alle 

ledd i organisasjonen:  

1. Refleksjonshefte til alle ansatte og folkevalgte 

2. Lederveiledning til etiske retningslinjer som en integrert del av Personal- og 

lederhåndboka  

3. Introduksjonskurs for nytilsatte, der etiske retningslinjer vil inngå  

4. Ledere og lokale AMU setter fokus på ulike etiske problemstillinger. Det kreves av de 

lokale AMU å rapportere på hvordan enheten arbeider med etiske retningslinjer i sin 

årsrapport til HAMU  

5. Aktiv bruk av intranettet til formidling og dialog (gjelder både stabs- og enhetsnivå) 

 

I enhetene er det den enkelte leders ansvar å sette fokus og holde temaet varmt. Med 

nevnte tiltak og hjelpemidler vil bevissthet rundt etikk, refleksjon og diskusjon lettere bli en 

naturlig del av vår hverdag. 

 

 

Hvorfor er det så viktig med etiske retningslinjer?  

I enhver organisasjon møter en etiske utfordringer både i møte med personlige holdninger 

og ferdigheter, ulike valgsituasjoner, organisasjonskultur og innen ledelse. Etikk er 

systematisk refleksjon over hvordan ting kan være, hva som er rett og galt, godt og ondt, 

rettferdig og urettferdig i ulike situasjoner. Etikk handler også om å bli enige om et sett av 

verdier, hvordan verdien skal komme til syne i praksis og om å forstå konsekvenser av 

handling. Det er de faktiske handlingene hos ansatte og folkevalgte som danner grunnlaget 

for kommunens omdømme hos innbyggerne våre. Bevissthet og evne til å håndtere 

vanskelige etiske problemstillinger bidrar til å styrke den faglige kvaliteten i tjenestene. 

Derfor vil Molde kommune sette fokus på etikk og slik sikre at innbyggernes behov ivaretas, 

samt styrke tjenestenes og kommunens omdømme. Høy etisk standard er også en 

plussfaktor internt i arbeidsmiljøet. 
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Innbyggernes tillit til folkevalgte og kommunens ansatte er en forutsetning for 

lokaldemokratiet. I en kommune med godt omdømme øker de folkevalgtes handlingsrom, 

som igjen gjør det mulig for kommunen å fylle rollen som god tjenesteyter, samfunnsutvikler, 

forvaltningsmyndighet og arbeidsgiver.  

 

Både offentlig og privat virksomhet møter i økende grad krav om samfunnsansvarlig drift. 

Samfunnsansvar handler blant annet om å forvalte våre ressurser på en måte som 

samsvarer med innbyggernes oppfatning av rett og galt. Skal innbyggerne ha tillit til 

kommunen, må folkevalgte og ansatte vise åpenhet både utad mot innbyggene og internt i 

virksomheten.  

 

Både ansatte og folkevalgte blir oppfattet som representanter for hele organisasjonen Molde 

kommune. Alle har derfor et selvstendig ansvar for å bidra til at kommunens tillit og 

omdømme ivaretas. Rådmannen ønsker å etablere en praksis i Molde kommune som gjør at 

vi reagerer og handler med våre etiske retningslinjer i bakhodet når vi kommer opp i 

situasjoner der de etiske grensene er uklare, eller der vi rett og slett ikke har tenkt at 

handlingen kan medføre mistillit.  

 

Det er gjennom handling folkevalgte og ansatte kan vise sine etiske holdninger. 

Utfordringene skal løses gjennom å videreutvikle en god kultur for åpenhet. Åpenheten skal 

kunne håndtere problemstillingene innenfra gjennom å diskutere de vanskelige situasjonene 

i hverdagen og å dele erfaringer om hvordan de skal håndteres.  

 

Etikk og sykefravær  

En masteroppgave i verdibasert ledelse ved Diakonhjemmet Høgskole fra 2011 viser at det 

er grunn til å anta at systematisk etikkarbeid over tid kan være av betydning for 

jobbnærværet. Den empiriske undersøkelsen er en kartlegging av status og omfang av 

etikkarbeidet, samt utviklingen i sykefraværet for en gitt periode ved utvalgte enheter 

innenfor omsorgstjenestene i tre kommuner som har deltatt i det nasjonale prosjektet 

“Samarbeid om etisk kompetanseheving” siden oppstarten i 2007. Omsorgstjenestene 

samlet i kommunene har en reduksjon av sykefraværet i perioden.  

 

Studien viser at det er grunn til å anta at systematisk etikkarbeid over tid kan være av 

betydning for jobbnærværet. Funnene viser f.eks. at de enhetene i utvalget som synes å ha 

størst reduksjon i sykefraværet er de som i sterkest grad har implementert etisk refleksjon 

systematisk over tid for alle ansatte og ledere. I tillegg til systematisk satsing synes 

kombinasjon mellom etisk refleksjon og fagutvikling å virke positivt inn. På den annen side 

har også enheter med økning i sykefraværet implementert etisk refleksjon, om enn i mer 

ulikt omfang med hensyn til deltakelse og systematikk.  
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Hvorfor er ikke de etiske retningslinjene mer konkrete?  

De reviderte etiske retningslinjene er mer åpne i formen enn det vi har vært vant med fra 

tidligere. Blant annet har setting av beløpsgrense på gaver og øvrig bruk av eksempler vært 

mye omdiskutert i prosessen, og vi landet til slutt på å gå bort fra dette. Ulempen med å 

sette et fast beløp eller ramse opp eksempler, er at det er umulig å sette opp uttømmende 

lister og ta høyde for alle tenkelige og utenkelige situasjoner. Høyt detaljnivå vil også gjøre 

det lettere å finne hull og omveier rundt retningslinjene. Tenker vi oss en beløpsgrense på 

gaver på 500 kr, vil det for eksempel si ingenting om hvor ofte eller hvor mange ganger en 

kan ta i mot gaver til denne verdien. Det vil heller ikke si noe om gavens art. For hvordan 

kan en beløpsfeste verdien av en personlig tjeneste, gratis inngang til et arrangement eller 

lignende?  

 

Det er Rådmannens ønske å ansvarliggjøre lederne i etiske spørsmål og etablere en kultur i 

organisasjonen som innebærer at ansatte går til sin leder når tvil oppstår. Etiske 

retningslinjer er et tema som aldri vil bli ferdig diskutert i så måte, og det vil alltid oppstå nye 

situasjoner en ikke har vært borti tidligere eller ikke er forberedt på. Da er det viktig at den 

enkelte leder er kjent med måten å tenke på og hvordan en skal gå fram for å håndtere 

etiske spørsmål og utfordringer. Bevisstheten rundt etiske dilemmaer og beslutninger vil 

dermed øke i hele organisasjonen. Denne modellen er også i samsvar med hvordan 

organisasjonen arbeider for øvrig gjennom å ansvarliggjøre enhetsleder. 
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Etiske retningslinjer 

  

 

Refleksjonsspørsmål 

 

Eksempel og hjelpemiddel 

 

1. Formål 

Molde kommune ønsker å være en organisasjon med en god etisk praksis. 

De etiske retningslinjene skal være en veileder til å handle godt og 

forsvarlig i ulike situasjoner. Åpenhet og ærlighet skal prege kommunens 

virksomhet, og være grunnlaget for tillit mellom kolleger og i forholdet til 

innbyggerne. De etiske retningslinjene gjelder alle kommunens ansatte og 

folkevalgte. 

 

Det stilles strenge krav til den enkeltes etiske holdninger i sin virksomhet 

for kommunen. Alle plikter å overholde lover, forskrifter og reglement som 

har betydning for kommunens virksomhet, og å forholde seg lojalt til fattede 

vedtak. 

 

 

 

Hvilke lover, forskrifter og 

reglement forholder vi oss til 

daglig i vår enhet?  

Er det alltid sammenheng mellom 

å følge lover og regler og ha en 

god etisk praksis? 

 

 

Gjør de ansatte oppmerksom på sammenhengen med 

etiske retningslinjer, taushetserklæring, tilsetting og 

stillingsbeskrivelse.  

Er det noe av dette som er vanskelig å forstå? 

 

Mange nyttige dokumenter finner du blant annet under 

introduksjon av nyansatte på Personal- og 

lederhåndboka. 

 

2. Verdigrunnlag - ROSE 

De etiske retningslinjene er også et uttrykk for kommunens verdigrunnlag. 

Molde kommune baserer sin virksomhet på ROSE-filosofien, der Effektivitet 

er et resultat som oppnås gjennom Respekt, Omsorg og Samarbeid. ROSE 

handler om hvordan vi sammen skal videreutvikle en god 

organisasjonskultur og et godt arbeidsmiljø, som igjen vil komme  

 

 

Hva legger du i verdiene i  

ROSE-filosofien? 

 

Respekt: …………………………… 

Omsorg: ………………………….... 

 

 

Hva gjør dere i enheten for å holde ROSE-filosofien 

varm? Dette er en fin anledning til å se på tidligere 

arbeid og evt fornye dette - eller lage noe helt nytt som 

kan virke samlende i arbeidsmiljøet.  

 

http://mkeport:11111/ledelsen/personaloglederhandboka/styringsdokumenter/Sider/Etiskeretningslinjer.aspx
http://mkeport:11111/ledelsen/personaloglederhandboka/medarbeidere/Sider/Introduksjonavnyansatte.aspx
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innbyggerne til gode. ROSE skal være gjennomgående i hele 

organisasjonen og være grunnlag for hvordan vi behandler både kolleger 

og brukere.  

 

 

Samarbeid: ……………………….. 

Effektivitet: ………………………... 

 

Tips:  

Bruk tid på personalmøtet og be alle skrive ned sine 

alternative forslag på gule lapper som henges på 

veggen. Diskuter etterpå. Hva kan dere bruke dette til? 

Hva vil dere sammen bruke ROSE til? 

 

 

3. Samfunnsansvar 

Kommunens ressurser skal ivaretas økonomisk og rasjonelt på en 

bærekraftig måte innenfor rammen av det nasjonale fellesskapet. I forhold 

til samfunnet som helhet og den enkelte, skal Molde kommune være kjent 

for profesjonalitet og omtanke. Molde kommune skal være en åpen og 

inkluderende organisasjon. 

 

 

 

Hvordan utøver du 

samfunnsansvar gjennom din rolle 

i Molde kommune?  

 

 

 

Kommunens virksomhet medfører både økonomiske, 

miljømessige og sosiale konsekvenser for samfunnet. 

Samfunnsansvar handler blant annet om å forvalte 

våre ressurser på en måte som samsvarer med 

innbyggernes oppfatning av rett og galt. Hva betyr 

dette for vår enhet?  

 

 

4. Interessekonflikter 

Ansatte og folkevalgte skal unngå situasjoner som kan medføre konflikt 

mellom kommunens interesser og egne interesser.  

 

I situasjoner der interessekonflikter kan oppstå, er det den enkeltes ansvar 

å informere sin nærmeste leder for å avklare situasjonen.  

 

 

 

 

I hvilke situasjoner kan du komme 

i interessekonflikt? 

 

 

 

Eksempel på etiske utfordringer: 

Når pasienter eller brukere som er i slekt med eller 

venner av ansatte. Er det vanskelig å behandle alle likt 

på et sykehjem, i behandlingen av en byggesak osv? 

 

http://mkeport:11111/ledelsen/personaloglederhandboka/styringsdokumenter/Sider/ROSE-filosofien.aspx
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5. Informasjon og omdømme 

All informasjon som gis skal være korrekt og pålitelig. Det forventes at 

ansatte og folkevalgte opptrer saklig, tillitvekkende og innenfor gjeldende 

regelverk.  

 

Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med arbeidet må 

respekteres og aldri meddeles andre når dette ikke følger av lov eller 

reglement. Alle ansatte signerer taushetsplikterklæring og databrukeravtale 

ved tiltredelse. Retningslinjer for bruk av sosiale medier i Molde kommune 

må også respekteres. 

 

 

 

Hvordan sikrer du at fortrolige 

opplysninger ikke kommer på 

avveie? 

 

Hvordan tar du hensyn til at du er 

ansatt eller folkevalgt når du 

opptrer i sosiale medier? 

 

Hvordan bidrar du til å bygge 

et godt omdømme for 

kommunen? 

 

 

Tips: 

Gå gjennom taushetserklæring og databrukeravtalen 

med de ansatte. Er det noe de ikke forstår? Be de 

ansatte komme med eksempler der de har blitt 

utfordret i fht taushetsplikten og diskuter i plenum. 

 

Diskuter retningslinjer for bruk av sosiale medier. 

Hvordan angår dette oss? 

 

Står det noe om disse tingene i stillingsbeskrivelsene 

til dine ansatte? 

 

 

6. Personlige fordeler 

Ansatte og folkevalgte kan ikke motta gaver, reiser, hotellopphold, 

bevertning, rabatter, lån eller andre personlige fordeler som kan påvirke 

tjenesteutøvelsen, eller gi andre saklig grunn til å tro det. Gaver og 

personlige fordeler av mindre verdi kan likevel aksepteres i enkelttilfeller i 

samråd med nærmeste leder. Moderate former for gjestfrihet og 

representasjon hører med i samarbeidsforhold, og kan på samme vis 

aksepteres i enkelttilfeller. 

 

Når det gjelder privat bruk av kommunens eiendeler/verdier, kan dette bare 

 

 

Hvilke forhold bør tas opp med 

leder i forbindelse med personlige 

fordeler? 

 

 

 

Be de ansatte komme med både tenkte og opplevde 

eksempler. Går det an å sette en beløpsgrense? 

 

Tips: 

Hvis en kan svare ja på følgende tre spørsmål, er det 

trolig uproblematisk å takke ja: 

o Vil du selv ha god samvittighet hvis du tar i 

mot? 

o Er det uproblematisk å fortelle din 

http://mkeport:11111/ledelsen/personaloglederhandboka/medarbeidere/Documents/Taushetserklæring.doc
http://mkeport:11111/ledelsen/personaloglederhandboka/medarbeidere/Documents/Databrukeravtale_MK_ver_mai04%5b1%5d.doc
http://mkeport:11111/For%20lrlinger/Sosiale%20medier%20-%20retningslinjer.pdf
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skje etter avtale med nærmeste leder. 

 

overordnede om det? 

o Ville det være greit om Romsdals Budstikke 

eller VG skrev om det? 

 

 

7. Forretningsetikk  

Kommunens forretningsmessige virksomhet skal bidra til at kommunens 

fastsatte mål blir nådd, og driften skal skje innenfor rammen av gjeldende 

lover og forskrifter.  

 

Som forvalter av innbyggernes fellesmidler, er det viktig å ha tillit hos 

innbyggere, brukere og leverandører. Ansatte som deltar i kommunens 

forretningsmessige virksomhet plikter derfor å sette seg grundig inn i og 

etterleve lov og forskrift om offentlige anskaffelser og kommunens eget 

regelverk på området. Alle anskaffelser må baseres på forutsigbarhet, 

gjennomsiktighet, etterprøvbarhet, likebehandling og god forretningsskikk. 

 

Kommunens ansatte kan ikke levere varer og tjenester til den virksomhet i 

kommunen hvor de selv er ansatt. Kommunens ansatte skal ikke gjøre 

privat bruk av kommunens samkjøpsavtaler eller rabattordninger. Det skal 

ikke foretas privat bestilling fra leverandører de ansatte har kontakt med 

som representant for kommunen når dette kan skape tvil om 

sammenblanding av offentlige og private midler. 

 

 

 

 

Tenk deg at du skulle foreta et 

innkjøp til din arbeidsplass. Hva 

måtte du tenke over da? 

 

 

Kontakt innkjøpssjef for spørsmål om regelverk rundt 

innkjøp.  

 

Informer de ansatte om at kommunen har 

rammeavtaler innen de fleste produktområder, bl.a. 

kontormateriell, hotellovernattinger osv.  

 

Kontaktinformasjon og våre rammeavtaler ligger lett 

tilgjengelig under innkjøp på intranettet. 

 

http://mkeport:11111/innkjop/Sider/default.aspx
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8. Varsling av kritikkverdige forhold 

Molde kommune ønsker at kritikkverdige forhold avdekkes og følges opp, 

slik at forholdene kan bedres. Det vises til egne prosedyrer og veiledning 

om varsling i Molde kommune, samt reglene i arbeidsmiljøloven. 

 

 

 

Tenk deg at du opplever eller får 

kunnskap om et kritikkverdig 

forhold i Molde kommune. 

Hvordan håndterer du dette? 

 

 

 

Under HMS-kapittelet på Personal- og lederhåndboka 

er det et eget underkapittel om varsling. Prosedyre for 

varsling, varslingsskjema og veiledning for varsling bør 

gjennomgås med de ansatte. Det er viktig å presisere 

at det er forskjell på varsling og avviksmelding. 

 

 

9. Generelt 

En god etisk praksis forutsetter at det legges til rette for åpen 

kommunikasjon og refleksjon rundt etiske problemstillinger og dilemma i de 

ulike enhetene. Et jevnlig fokus på etikk er viktig for å styrke og 

videreutvikle den positive holdningen vi ønsker skal kjennetegne Molde 

kommune. 

 

Enhetene skal bygge en åpen organisasjonskultur basert på ROSE-

filosofien og de etiske retningslinjene. Ansatte og folkevalgte i kommunen 

har også et selvstendig oppfølgingsansvar. Tvil rundt saker i forhold til de 

etiske retningslinjene, må tas opp med nærmeste leder. 

 

 

 

Hvordan skal vi jobbe videre med 

å opprettholde en god etisk 

praksis i Molde kommune? 

 

 

 

Tips: 

http://www.ks.no/Portaler/Etikkportalen/ 

 

Hold fokus på både generelle og spesielle utfordringer 

i fht etikk. Husk at uIike fagområder har ulike 

problemstillinger. 

 

Helse- og omsorg har bl.a. deltatt i et eget nasjonalt 

etikkprosjekt Samarbeid om etisk kompetanseheving 

 

http://mkeport:11111/ledelsen/personaloglederhandboka/hms/Sider/default.aspx
http://mkeport:11111/ledelsen/personaloglederhandboka/hms/Sider/Personsikkerhet.aspx
http://www.ks.no/Portaler/Etikkportalen/
http://www.ks.no/Portaler/Samarbeid-for-etisk-kompetanseheving/

