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Etisk norm 

Balsfjord kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet. 

Både folkevalgte, ansatte og oppdragsgivere har et ansvar for å etterleve dette  prinsippet. 

Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det høye krav til den enkeltes etiske 
holdning. 

Alle skal være seg bevisst at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og holdning til 
kommunen.  

De skal derfor ta aktivt avstand fra og bekjempe enhver uetisk forvaltningspraksis. 

Alle ansatte og folkevalgte i  Balsfjord kommune har ansvar for å følge de etiske 
retningslinjene. 

Det er leders ansvar å påse at de etiske retningslinjene implementeres og etterleves. 

 

Lojalitet 

Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som gjelder for 
kommunens virksomhet. Dette innebærer også at alle forholder seg lojalt til vedtak som er 
truffet. 

Lydighetsplikten medfører ikke noen plikt til å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig eller 
uetisk. 

 

Varslingsplikt 

Kommunalt ansatte plikter å melde fra til arbeidsgiver om forhold hun eller han blir kjent 
med og som kan påføre arbeidsgiver, ansatte eller omgivelsene tap eller skade, slik at det 
kan iverksettes tiltak for å unngå eller begrense tapet eller skaden. 

Ansatte har plikt til å varsle nærmeste overordnede dersom de oppdager at en kollega er 
påvirket av alkohol eller narkotiske stoffer i arbeidstiden – Jfr. Kommunens prosedyrer ift 
AKAN-arbeid. 

Varsling skal normalt skje til nærmeste leder, som har ansvaret for hvordan saken skal 
håndteres videre. Hvis den ansatte finner det vanskelig å gå til nærmeste leder, skal varsling 
skje til annen overordnet. 

 

 

 



Mobbing 

Mobbing av ansatte  skal ikke forekomme. Ansatte har et ansvar for å gripe inn eller varsle 
nærmeste leder dersom de oppdager at kollegaer blir mobbet på arbeidsplassen. Dersom 
ansatte opplever at det er nærmeste leder opptrer uakseptabelt, skal saken om nødvendig 
bringes til neste nivå. 

 

Gaver og andre fordeler 

Ansatte og folkevalgte i kommunen skal unngå personlige fordeler av en art som kan påvirke 
eller være egnet til å påvirke handlinger, saksforberedelser eller vedtak. 

Disse reglene er likevel ikke til hinder for at ansatte kan motta gaver av ubetydelig verdi, så 
som reklamemateriell, blomster, konfekt o.l. Gaver utover dette må klareres med nærmeste 
leder. 

Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander, men også andre fordeler, f.eks. i form av 
personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester. 

Ved tilbud om gaver o.l., som har et omfang som går utover kommunens retningslinjer, skal 
nærmeste overordnede kontaktes. Mottatt gaver skal returneres avsender sammen med 
brev som redegjør for kommunens regler om dette. 

 

Habilitet/interessekonflikt 

Kommunens folkevalgte og ansatte skal unngå å  komme i situasjoner som kan medføre en 
konflikt mellom kommunens interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde 
tilfeller som ikke rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser. 

 

Dersom personlige interesser kan påvirke avgjørelsen i en sake en har faglig administrativt 
eller politisk ansvar for, eller for øvrig deltar i behandlingen av, skal en ta dette opp med sin 
overordnede. Eksempler på slike interessekonflikter kan være; 

• Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver 
• Lønnet bierverv som kan påvirke ens arbeid i kommunen 
• Engasjement i interesseorganisasjoner eller politisk virksomhet som den enkelte 

arbeider med i kommunen 
• Personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende medarbeider 

kommer i en konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold til kommunes 
virksomhet 

• Familiære og andre nære sosiale forbindelser 

 

Den ansatte og folkevalgte er selv ansvarlig for å opplyse om inhabilitet og å forelegge 
tvilstilfeller for sin overordnede eller organet for avgjørelse. 



 

 

Ansattes ytringsfrihet 

Alle ansatte kan i likhet med andre borgere delta i samfunnsdebatten og uttale seg på egne 
vegne. Kommunens ledelse har rett til å avgjøre hvem som  uttaler seg på kommunens 
vegne. 

Ansatte har en lojalitetsplikt overfor den virksomheten man arbeider i. 

Ansatte skal  ikke bruke sosiale medier i arbeidstiden foruten når det er nødvendig for å 
utføre tjenstlige oppgaver. Ytringer som kan knyttes til arbeidsforholdet i Balsfjord  
kommune, og som er egnet til å svekke kommunens omdømme, regnes som illojalt. 

 

Taushetsplikt 

Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen, skal 
respekteres og verken spres eller benyttes til personlig vinning. 

All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for kommunen, skal være korrekt og 
pålitelig og ikke med hensikt gis tvetydig formulering. 

Ansatte har et særskilt ansvar for – som overordnet prinsipp – at den informasjonen man 
tilegner seg i sitt virke som ansatt i kommunen, forblir internt i organisasjonen. Denne 
taushetsplikt gjelder også internt i organisasjonen overfor ansatte som ikke har et  naturlig 
behov for informasjonen. 

Det tillegger ansatte og folkevalgte et særskilt ansvar for at personalsaker og personsensitive 
opplysninger forvaltes både i tråd med taushetsplikten, samt kommunelov og særlovgivning 
spesielt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


