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1. Vi møter alle med respekt. 

2. Vi forvalter samfunnets fellesmidler på best mulig måte.

3. Vi vurderer egen inhabilitet og ber rett instans å vurdere habilitet.

4. Vi tar ikke imot gaver, arv eller andre ytelser.

5. Vi er en åpen og etterrettelig kommune.

6. Vi har ytringsfrihet og rett til å si i fra.

7. Vi tar selvstendig ansvar.

8. Vi er miljøbevisste.

9. Vi er bevisste på når vi har taushetsplikt, og etterlever den.

10. Vi har et bevisst forhold til bruk av sosiale medier.
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De etiske prinsipper.



• Vi viser innbyggere, brukere, 
kollegaer og leverandører 
respekt.

• Vi bidrar til fellesskap og 
tilhørighet.

• Vi er bevisste på at våre 
handlinger og holdninger 
påvirker kommunens 
omdømme.

• Vi gir likeverdige tjenester og 
viser respekt for 
enkeltmennesket.

Eksempler til refleksjon:

• Å vise respekt kan blant annet handle om 
å gi god nok og forståelig informasjon til 
alle brukere. Vi må ta hensyn til at ikke 
alle brukere har samme innsikt eller 
samme forståelse.

• I møte med bruker kom jeg til å nevne at 
jeg hadde det litt trangt økonomisk, og da 
fikk jeg tilbud om å låne penger. Det ville 
være å blande interesser, så jeg takket 
høflig nei og forklarte at det ville være en 
sammenblanding av jobb og privat.
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Vi møter alle med respekt (1)



• Vi følger norsk lov, interne regler 
og god forvaltningsskikk. 

• Vi er bevisst på at vi på best 
mulig måte forvalter samfunnets 
fellesmidler på vegne av alle 
innbyggerne i kommunen. 

• Vi følger til enhver tid 
retningslinjer for privat bruk av 
kommunens eiendeler eller 
eiendom. 

Eksempler til refleksjon:

• Når vi handler inn varer og tjenester, kan 
det være fristende å bruke leverandører 
som vi allerede har god erfaring med. 
Men siden det er skattebetalernes penger 
vi bruker, er vi forpliktet til å sjekke om 
andre kan levere den samme varen til en 
rimeligere pris.

• «Leie ut kommunale rom til private 
selskaper som bursdag, konfirmasjon, 
bryllup..» Det har jeg behov for, men hva 
sier retningslinjene til det da.

• Det er veldig fristende å trykke opp og 
frankere innbydelsene til bryllupet på 
jobben, men det ville være å sløse med 
kommunens ressurser. 
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Vi forvalter samfunnets fellesmidler på 
best mulig måte (2).



• Vi vurderer egen inhabilitet før vi 
behandler saker eller treffer 
avgjørelser.

• Vi har en plikt til straks å opplyse om 
mulig egen inhabilitet, slik at dette kan 
bli vurdert og avklart. 
Forvaltningslovens regler om habilitet 
gjelder for alle. 

• Vi vurderer vår inhabilitet, selv om vi er 
habil etter lovverket, hvis det kan være 
skadelig for omdømmet til kommunen.

Eksempler til refleksjon:

• En gang opplevde jeg at kusinen 
min søkte på jobb der jeg var med i 
tilsettingsprosessen. Da ble lederen 
min og jeg enige om at det var 
ryddigst at en annen tok min plass. 

• Står du mellom en sak og en 
slektning eller en du kjenner godt 
gjennom sosialt nettverk – kan det 
være grunn til å reflektere  over 
egen habilitet.

• Jeg husker en gang da naboen min 
var med i en anbudsrunde der jeg 
hadde beslutningsmyndighet. Vi har 
flere år hatt et litt anstrengt 
naboforhold, og derfor fant lederen 
min og jeg ut at denne oppgaven 
skulle gis til en annen.
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Vi vurderer egen inhabilitet og ber rett 
instans å vurdere habilitet.(3).



• Vi tar ikke i mot gaver, arv eller 
ytelser utover det som er 
bestemt i kommunens 
retningslinjer. 

• Vi benytter ikke kommunens 
avtalevilkår eller påberoper 
disse i privat regi.

• Vi unngår personlige fordeler 
som kan påvirke våre 
handlinger.

Eksempler til refleksjon:

• En bruker på sykehjemmet der jeg jobber, 
hadde faktisk testamentert 15 000 kroner 
til meg. Dette kunne jeg ikke ta i mot. Det 
ville ikke være etisk forsvarlig.

• Da vi hadde lyst ut tjenesten på anbud, 
ble vi invitert på restaurant av en tilbyder 
slik at vi kunne gå igjennom tilbudet deres 
i nærmere detalj. Vi avslo fordi det ville 
skape for tette bånd til tilbyderen.

• Hvis en medarbeider mottar en 
konfekteske eller lignende skal denne 
medbringes arbeidsplassen og settes 
frem slik at alle kan nyte godt av gaven.
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Vi tar ikke imot gaver, arv eller andre 
ytelser. (4)



• Vi gir offentligheten innsyn i eget arbeids-
og ansvarsområde, innenfor det gjeldende 
lovverket.

• Vi sikrer offentlighetens krav på innsyn og 
opptrer profesjonelt i kontakt med media.

• Vi gir alltid korrekte opplysninger til 
myndigheter, organisasjoner, selskaper, 
brukere og innbyggerne.

• Vi (her ansatte) er bevisste og tydelige på 
at vi ikke opptrer som representanter for 
kommunen når vi deltar i 
samfunnsdebatten som privatpersoner. 
Folkevalgte opptrer som representanter for 
et politisk parti/syn.

Eksempler til refleksjon:

• En innbygger henvender seg og 
ber om innsyn i byggesaken til 
naboen. Dokumenter i byggesak 
er offentlig så sant de ikke 
inneholder opplysninger om 
personlige forhold. 
Vedkommende kan få kopi av 
dokumenter i byggesaken eller få 
dem oversendt elektronisk.

• En journalist ber om innsyn i en 
elevsak som gjelder mobbing. 
Dokumenter må frigis, men 
personlige opplysninger og 
opplysninger som kan røpe 
hvem eleven er må sladdes.
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Vi er en åpen og etterrettelig kommune.(5)



• Vi har alle rett til å ytre oss på vegne av 
oss selv.

• Vi følger lojalt administrative og 
politiske vedtak.

• Vi har rett, plikt og mot til å varsle om 
kritikkverdige forhold.

Eksempler til refleksjon:

• En ansatt blir tilfeldig stoppet av en 
journalist som ber om en uttalelse i en sak 
avisen har skrevet om. Den ansatte vil 
først ikke uttale seg i fare for å være illojal 
ovenfor arbeidsgiver. Men med tanke på 
at dette er en viktig samfunnsdebatt og 
ansatte har mulighet til å uttale seg på 
egne vegne og ikke på vegne av 
arbeidsgiver, velger hun å bruke 
ytringsfriheten til og likevel å si sin 
mening. Hva tenker du?

• På en avdeling oppdages det at en ansatt 
utsettes for mobbing av leder. Kollegaene 
ønsker ikke å blande seg i frykt for at de 
skal utsettes for det samme . Men de 
synes situasjonen er svært kritikkverdig 
og vurderer å varsle media om saken. 
Etter mange diskusjoner velger de å 
varsle internt for å gi arbeidsgiver 
mulighet til å iverksette tiltak og ivareta 
omdømmet til arbeidsplassen. 
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Vi har ytringsfrihet og rett til å si i fra. (6)



• Vi har alle et selvstendig 
ansvar å følge kommunens 
etiske prinsipper. 

• Vi tar opp tvilstilfeller med  
nærmeste leder.

• Vi har rett til å nekte å følge 
pålegg som er ulovlige eller 
medfører brudd på de etiske 
prinsippene.

Eksempler til refleksjon:

• På forrige sommerfest fikk vi tilbud 
fra en i festkomiteen om å kjøpe 5 
kasser øl fra en bekjent som kjører 
trailer. Vi takket høflig nei og handlet 
heller på den lokale 
dagligvarehandelen.

• Noen ganger kan jeg føle at jeg ikke 
vet nok om det jeg skal ta en 
beslutning på, men da tar jeg ansvar 
for egen læring, og ansvar for å 
tilegne meg kunnskap, eller 
konfererer med noen som har 
denne kunnskapen.
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Vi tar selvstendig ansvar (7)



• Vi tar hensyn til miljøet og bidrar 
til reduksjon av energiforbruk og 
klimautslipp. 

• Vi vurderer miljøhensyn på lik 
linje med sosiale og 
økonomiske forhold i 
valgsituasjoner når det gjelder å
o Redusere klimagassutslipp
o Redusere energiforbruk
o Benytte alle ressurser så 

effektivt som mulig
o Behandle avfall på en 

miljømessig riktig måte
o Sikre det biologiske 

mangfoldet

Eksempler til refleksjon:

• To varer/tjenesteyting har ulik pris. Den dyreste 
gir et livsløpsperspektiv lavere klimagassutslipp. 
Du må belyse begge løsningers fordeler og 
ulemper. Men hva velger du?

• Kommunen har ansvar for å samle inn 
husholdningsavfall og tilrettelegge for at 
husstandene kan foreta en god kildesortering. 
Innebærer dette at husstandene også 
informeres om de miljømessige beste valgene 
som ligger i forkant av kildesorteringen, 
gjenbruk, osv.?

• Vi velger den mest miljøvennlige reisemåte så 
langt det er mulig.

• Vi kjøper energisvake og miljøvennlige produkter 
så langt det er mulig.

• Vi forsøker å gjenvinne, så langt det er mulig, 
utstyr, papir og forbruksmateriell på 
arbeidsplassen.
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Vi er miljøbevisste (8)



• Vi sørger for at fortrolige 
opplysninger ikke kommer på 
avveie, og vi misbruker ikke vår 
tilgang til informasjon.

• Vi har innsynsrett på lik linje 
som innbyggerne i kommunen. 

• Vi henter ikke ut informasjon og 
gir det videre til en tredjeperson 
hvis dette er i strid med 
lovverket.

• Vi har taushetsplikt også etter at 
arbeidsforholdet/vervet er 
avsluttet. 

Eksempler til refleksjon:

• En venn av meg skulle leie ut en leilighet. Siden jeg har 
tilgang til en del personal-opplysninger på jobb, ba han 
meg sjekke ut et par tre navn for å unngå trøbbel i 
etterkant. 

• To fra samme arbeidsplass møtes tilfeldig på bussen. Den 
ene vil gjerne diskutere en bruker/kunde som oppleves 
som vanskelig! Den andre ansatte er lite lydhør og mener 
denne diskusjonen ikke bør foregå på en offentlig transport 
og avviser samtalen.

• Gjentatte ganger opplever ansatte at det skrives ut 
fortrolige opplysninger som blir liggende på skriveren og 
ikke hentet. Det blir foreslått å opprette postbokser som et 
tiltak mot at utskrifter  kommer direkte ut, for å ivareta 
taushetsplikten og at sensitive opplysninger kommer på 
avveie.

• En i ditt nabolag er veldig interessert i hvilken behandling 
du som helsepersonell har gitt en annen nabo da du jobbet 
i kommunen. Naboen tenker det er greit å spørre fordi du 
har avsluttet arbeidsforholdet og begynt i det private. 
Overraskelsen er stor da du aviser spørsmålet med 
begrunnelse i taushetsplikten.
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Vi er bevisste på når vi har taushetsplikt, og 
etterlever den. (9)



• Vi har lojalitetsplikt til 
arbeidsgiver/Fredrikstad 
kommune. 

• Vi (her ansatte) deltar i den 
offentlige debatten som 
privatpersoner.

• Vi (her ansatte) er bevisst på 
bruken av sosiale medier i 
arbeidstiden.

Eksempler til refleksjon:

• Har du tenkt på at selv om du ikke nevner 
navn, kan det være lett for kollegaer å 
skjønne hva du prater om? Og for en 
tjenestemottaker vil det jo oppfattes som 
sårende og støtende.

• Husk at internett er permanent. Vis 
varsomhet!

• Det er noe jeg har så lyst til å fortelle 
«mine venner» på facebook. Min 
arbeidsgiver gjør så mange dumme ting 
jeg ikke liker. Jeg kan vel si hva jeg 
mener til mine venner. Eller kan du det?
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Vi har et bevisst forhold til bruk av sosiale 
medier (10)
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