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Etiske retningslinjer for folkevalgte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtatt av kommunestyret 18.06.2020  



Etiske retningslinjer for folkevalgte  
 

Åpenhet/tillit 
• De valg en folkevalgt tar skal tåle offentlighetens lys. De skal praktisere politikk hvor 

åpenhet er det grunnleggende prinsippet. 

• En opptrer med respekt overfor innbyggere og brukere, og skal ivareta deres interesser 

og behandle de likeverdig. 

 

Redelighet 

• Det betyr at folkevalgte opptrer åpent, respektfullt, ærlig og rettskaffent i møte med 

befolkning, brukere, samarbeidspartnere og hverandre. 

• Lojalitet, respekt & toleranse retningslinjer som gjelder for Tana kommune. En skal 

forholde seg lojalt til de vedtak som er truffet av de ulike politiske organer. 

• En skal snakke MED folk - ikke OM folk. 

• En skal tåle å være uenige med hverandre, og en skal tolerere ulikheter – både 

personlig og politisk. Mobbing og krenkelser skal ikke forekomme. 

 

Habilitet og rolleklarhet 

• Den enkelte har selv ansvar for å opplyse om egen habilitet og å tre til side 

• Folkevalgte skal overholde lover og forskrifter, samt når saken krever det. 

Dobbeltroller og rollekombinasjoner som kan føre til interessekonflikter eller 

påstander om dette, skal unngås. Forvaltningslovens §6 om habilitetskrav er gjeldende 

for folkevalgte. 

• Eksempler på mulig interessekonflikt: forretningsmessige forhold til firma, tidligere 

arbeidsgiver eller kollegaer, lønnet bierverv. 

 

Engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet som 

berører forhold som den enkelte arb. med i kommunen 
• Personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedk. medarb. kommer i en 

konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt til kommunens virksomhet. 

• Familiære og andre nære sosiale forbindelser som kan skape en interessekonflikt. 

 

Gaver og personlige fordeler 
• Gaver og personlige fordeler som kan påvirke beslutninger/arbeidet, eller kan framstå 

slik, skal unngås. Reise- og oppholdsutgifter i tjenesten skal dekkes av kommunen. En 



skal ikke tilby tjenester eller fordeler når det ikke har vært gjennomført ordinær 

saksbehandling for dette. 

 

Fortrolige opplysninger/informasjon 
• Generell taushetsplikt bør gjelde, jfr. forvaltningslovens bestemmelser om 

taushetsplikt. Gjelder også etter at vedkommende har avsluttet sitt verv. 

 

Seksuell trakassering og kjøp av seksuelle tjenester 
• Folkevalgte skal ikke utsette andre for utilbørlig opptreden eller trakassering som er 

krenkende eller plagsom for den som rammes. 

• Folkevalgte skal ikke oppføre seg på en måte som er egnet til å bringe kommunen i 

diskreditt. Kjøpt av seksuelle tjenester er forbudt ved norsk lov, og gjelder både i 

Norge og i utlandet. 

 

Rusmidler 
• Det er nulltoleranse for bruk av rusmidler når man er i tjeneste. Når man ellers 

representerer kommunen, forventes måtehold i omgang med alkohol. 

 

Opptreden på sosiale medier 
• Sosiale medier er en viktig funksjon i et åpent samfunn, og er alltid med oss. 

• Folkevalgte må opptre med aktsomhet, høflighet og respekt for sine meddebattanter. 

En er folkevalgte 24/7 – 365 dager i året.  

• En folkevalgt er en rollemodell og må opptre i samsvar med det som forventes. 

 

Den gylne regel! 
• Den gylne regel er et allment etisk prinsipp som også er kjent som 

gjensidighetsregelen. Idéen går ut på at man skal behandle andre slik man selv ønsker 

å bli behandlet. 


