Utdrag av «Etiske retningslinjer for Lillevik kommune»
Formål
Etiske retningslinjer har til formål å sikre en god praksis og definere felles standarder
for folkevalgte og ansatte i Lillevik kommune. De har, sammen med kommunens
verdier, betydning og konsekvens for folkevalgtes og ansattes handlinger.
Kommunen ivaretar flere roller i lokalsamfunnet; samfunnsutviklerrollen,
ombudsmannsrollen, tjenesteutøverrollen, myndighetsutøverrollen, arbeidsgiverrollen
og eierrollen. Dette stiller store krav til rolleforståelse og etisk bevissthet.
I henhold til kommunelovens § 1, er kommunen forpliktet til å legge forholdene til
rette for et funksjonsdyktig kommunalt folkestyre og for en rasjonell og effektiv
forvaltning av de kommunale fellesinteresser innenfor rammen av det nasjonale
felleskap og med sikte på en bærekraftig utvikling. Sammen med loven skal de etiske
retningslinjer legge til rette for en tillitsskapende forvaltning som bygger på en høy
etisk standard.
Etiske retningslinjer er for kommunens ansatte forankret i Felles ledelsessystem
prosess 1.1.1 Lillevik kommunes visjon, verdier og policy.

Folkevalgte og ansatte
1. Troverdighet, åpenhet og gjensidig respekt
Folkevalgte og ansatte plikter å utføre sine oppgaver og opptre utad på en etisk
forsvarlig måte. De skal ivareta og praktisere verdiene; troverdighet, åpenhet og
gjensidig respekt i all sin virksomhet for kommunen. Det skal være åpenhet og
innsyn, slik at allmenheten kan gjøre seg kjent med Lillevik kommunes virksomhet.
All informasjon som gis i forbindelse med kommunens virksomhet, skal være korrekt
og pålitelig.
2. Møte med innbyggere og brukere
Folkevalgte og ansatte skal møte innbyggere og brukere med respekt for det enkelte
menneskes egenverd og liv. Faglig kunnskap og faglig skjønn skal ligge til grunn i
rådgivning, myndighetsutøvelse og tjenesteyting.
Sammenblanding av ansattes og brukeres private interesser og økonomiske midler
skal ikke forekomme.
3. Ansvar
Folkevalgte og ansatte plikter å sette seg inn i og følge gjeldende rettsregler, etiske
retningslinjer og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet. Ansatte har
også et ansvar for å legge et forsvarlig faglig skjønn til grunn i utøvelse av sitt arbeid.
4. Habilitet
Folkevalgte og ansatte skal opptre upartisk og unngå å komme i situasjoner som kan
medføre interessekonflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser.
Folkevalgte og ansatte må ikke ta del i saker der en selv eller nærstående har
personlige eller økonomiske interesser. Dersom personlige interesser kan være egnet
til å påvirke beslutninger eller tilretteleggelse av beslutninger i en sak, skal dette tas
opp med overordnede.
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10. Ansattes ansvar
Ansatte plikter å gjøre seg kjent med de bestemmelser som gjelder for stillingen og
virksomheten. Ansatte har et personlig ansvar for å følge de etiske retningslinjene på
beste måte. Dersom det er tvil om en sak, bør denne drøftes i forkant med nærmeste
overordnede.
Ledere har et særlig ansvar som kulturbærere og rollemodeller. Ledere på alle nivåer
skal systematisk arbeide for at etiske retningslinjer til enhver tid er godt kjent av de
ansatte. Ledere har også et ansvar for å bidra til at ledere samhandler på tvers av
virksomhetene. I tillegg skal ledere påse at retningslinjene blir fulgt, og ved brudd,
reagere på disse.

