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Etiske retningslinjer

1. Innledning

Holdninger

Som ansatt eller folkevalgt i Bodø 
kommune er det visse ting du ikke kan 
gjøre og det er visse ting det er forven-
tet at du skal gjøre. Nedenfor følger 
en ikke uttømmende presentasjon av 
Bodø kommunes etiske verdigrunn-
lag. For det som måtte være uteglemt 
stoler vi på din sunne fornuft. 

2. Verdier

a. Overordnet verdigrunnlag 

Bodø kommune har vedtatt følgende 
som sine grunnleggende verdier:

 Kvalitet
 Omsorg
 Respekt

Disse gjelder eksternt og internt.

b. Hva betyr det for meg?

Den enkelte forventes å tenke igjen-
nom hva Bodø kommunes overord-
nede verdigrunnlag betyr for vedkom-
mendes daglige virke i kommunen. 
Leder har ansvaret for at dette tema 

tas opp til debatt på arbeidsplassen. 

3. Service

Alle ansatte forventes å yte maksimal 
service overfor dem de er satt til å 
betjene. 

a. Hva er service på min   
 arbeidsplass?

Den enkelte forventes å tenke igjen-
nom hva det betyr for vedkommende 
å yte service i forhold til sitt daglige 
virke i kommunen. Leder har ansva-
ret for at dette tema jevnlig tas opp til 
debatt på arbeidsplassen. 

4. Taushetsplikt

a. Hjemmel

Alle ansatte, oppdragstakere og fol-
kevalgte er underlagt taushetsplikt 
etter forvaltningsloven § 13. Enkelte 
stillinger har i tillegg en utvidet taus-
hetsplikt etter særlovgivning for sitt 
fag. Alle ansatte, uavhengig av type 
tjeneste, forventes å gjøre seg kjent 
med hvilke regler som gjelder for 
egen jobb. 

b. ”…men ikke si det til noen…”
Taushetsplikt betyr at du ikke skal vide-
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reformidle opplysninger om noens per-
sonlige forhold, heller ikke i fortrolighet. 
Husk at din taushetsplikt ikke oppheves 
selv om din kollega også har taushets-
plikt. Er du i tvil om opplysningen er 
taushetsbelagt skal du la være å gjengi 
den. Dette gjelder både i forhold til per-
soner utenfor kommunen og ansatte. 
Taushetsplikten skal praktiseres etter 
prinsippet om ”behov for å vite”. Hvis din 
kollega ikke trenger opplysningen for å 
kunne gjøre jobben sin, skal du heller 
ikke gi slik informasjon. 

5. Straffbare forhold

Brudd på norsk lov som kan medføre 
straffansvar kan i prinsippet danne 
grunnlag for oppsigelse fra kommu-
nen. Dette gjelder i fritiden så vel som 
i arbeidstiden. 

6. Fag 

– integritet og objektivitet

De fleste ansatte har gjennom sitt 
yrkesvalg gjennomgått opplæring og/
eller utdanning som setter standard 
for det enkelte yrkes etiske prinsipper. 
Det forventes at den ansatte etterlever 
gjeldende yrkesetikk.

Våre tjenester skal bære preg av 

og utøves med basis i den enkelte 
ansattes kompetanse og faglige vur-
deringer. Det betyr at ansatte ikke 
skal ta utenforliggende hensyn i sine 
vurderinger i forhold til jobben. Alle 
beslutninger, små som store, skal 
være etterprøvbare og i samsvar med 
allmenngyldige faglige standarder for 
den aktuelle tjenesten. 

7. Media

Kommunen har eget pressereglement, 
se arbeidsreglementet. Her finner du 
opplysninger om hvem som kan uttale 
seg om hva til offentligheten. 

8. Du som ansatt eller folkevalgt  

Som ansatt eller folkevalgt i Bodø 
kommune må du være bevisst på din 
egen atferd i samhandling med andre 
mennesker, og hvordan du som person 
kan påvirke kommunens tjenester, 
omdømme og ditt eget arbeidsmiljø. 
 

a. Hva forventes av deg i   
 forhold  til:

I. Kolleger 

Det forventes at alle ansatte tenker 

over hvordan man møter hverandre 
i hverdagen. Vi minner om de grunn-
leggende verdier: Kvalitet, omsorg, 
respekt. Vi skal bestrebe oss på en 
åpen dialog og skape trygghet for 
enkeltindivider. Hvis du er kritisk til en 
kollegas handlinger, så fortell det til 
ham/henne først, ikke til noen andre. 
Vær mot din kollega som du vil at 
din kollega skal være mot deg. Dette 
hindrer ikke at du kan ta opp alvorlige 
problemer med leder, verneombud 
eller tillitsvalgte, men forsøk å ta det 
opp med din kollega først – unngå at 
det blir baksnakking.”

II. Ledelse

Det er lederen din som har ansvaret for 
den tjenesten du skal levere. Det er viktig 
at ansatte etterkommer pålegg og retter 
seg etter de anvisninger man får fra nær-
meste overordnede. Hvis du er misfor-
nøyd med din leder, så fortell det til ham/
henne, ikke til noen andre. Dette hindrer 
ikke at du kan ta opp alvorlige problemer 
med verneombud eller tillitsvalgte, men 
forsøk å ta det opp med din leder direkte 
først – unngå at det blir baksnakking 

III. Politikere

Våre folkevalgte er kommunens øverste 
myndighet. Bystyret har det overord-
nede ansvar for Bodø kommunes virk-

somhet. Det er vesentlig at alle ansatte 
tilhørende administrasjonen medvirker 
til at politiske vedtak blir iverksatt som 
forutsatt og uten ugrunnet opphold. 
Det er ikke ønskelig at enkeltpersoner 
blant kommunens toppledelse har kom-
munepolitiske verv. 

IV. Påkledning og hygiene

I ulike stillinger stilles det ulike krav til 
både bekledning og hygiene, men felles 
for alle er at vi skal stille på arbeid i et 
antrekk som er skikket for den jobben 
vi skal gjøre. Som ansatte representerer 
vi kommunen og fellesskapet, og det er 
derfor grunn til å ha et bevisst forhold 
til hva man har på seg. Normal personlig 
hygiene er en forutsetning for alle. Husk 
også at både parfyme og røyklukt kan 
være til stor sjenanse for andre, spesielt 
blant allergikere.

V. Brukere 

Vi skal være oss bevisste hvem vi er satt 
til å betjene og hvordan vi skal møte 
våre brukere. Kvaliteten på våre tjenes-
ter avgjøres i møtet mellom deg og bru-
keren. Det er vesentlig at den enkelte tar 
ansvar i det avgjørende øyeblikk.

Det forventes at alle ansatte, uavhen-
gig av type tjeneste, den være seg 
ekstern eller intern, tenker over hvordan 
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man møter de enkeltindivider som er 
avhengig av eller oppsøker tjenesten. Vi 
minner om kommunens overordende 
verdigrunnlag:

 Kvalitet
 Omsorg
 Respekt

Klager fra brukere skal formidles til 
nærmeste overordnede uten ugrunnet 
opphold. 

VI. Publikum

Det forventes at ansatte og folkevalgte 
i Bodø kommune tenker over hvordan 
man i alminnelighet omtaler kommu-
nen som arbeidsplass. Samfunnsen-
gasjement er nødvendig og ønskelig, 
men den subjektivt negativ omtale i 
det offentlige rom kan påvirke kom-
munens omdømme som arbeidsgiver 
og tjenesteyter mer enn man kanskje 
er klar over.

VII. Gaver

Ansatte skal ikke ta imot gaver fra 
brukere og næringsliv. Unntatt er 
gaver og annen oppmerksomhet av 
ubetydelig verdi. Leder avgjør i tvils-
tilfelle hva som er ”ubetydelig verdi”. 
Andre forhold kan også utfordre din 

personlige integritet. Dersom du er 
i tvil skal du ta saken opp med nær-
meste overordnede. Forsøk på å skaffe 
seg personlige fordeler gjennom 
jobben skal ikke forekomme.

VIII. Internettbruk

Bruk av kommunens datautstyr og 
nettlinjer skal primært benyttes til 
tjenestlige formål. Annen bruk som 
utsetter maskiner, data og program-
vare for risiko må unngås. Den enkelte 
ansatte oppfordres til å utvise sunt 
datavett ved surfing på Internett. Vær 
oppmerksom på at du legger igjen 
elektroniske spor om deg selv og 
kommunenes IP(internett)-adresse. 
Denne informasjonen kan misbrukes 
av andre. 

Det er ikke tillatt å søke eller surfe 
på sider med straffbart innhold, sider 
med tjenester som kan lede til straffe-
forfølgelse for tilbyder eller sider med 
noen form for pornografisk innhold.

E-post konto tildelt av kommunen skal 
under ingen omstendighet anvendes 
til utsendelse av pornografisk, ære-
krenkende eller ulovlig materiale eller 
materiale som kan virke støtende, 
eller på annen måte er i strid med 
gjeldene lovgiving.

IX. Reiser

Under reise for Bodø kommune 
forutsettes at den ansattes atferd 
ikke bidrar til å påvirke kommunens 
omdømme negativt. 

X. Økonomiforvaltning

Kommunen har et eget økonomiregle-
ment. Se …….  Ansatte med økonomi-
ansvar forventes å lojalt etterleve øko-
nomireglementets intensjon. Forsøk 
på å tilegne seg økonomiske fordeler 
skal ikke forekomme. 

XI. Regelverk

Alle ansatte forventes å gjøre seg 
kjent med og etterleve de til enhver tid 
gjeldende interne regler og retnings-
linjer i kommunen. Disse er å finne på 
kommunens intranettside. 

XII. Mobbing

Mobbing og trakassering av enkeltin-
divider aksepteres ikke. Det forventes 
at alle ansatte tar ansvar og varsler 
nærmeste overordnede ved mistanke 
om at en kollega er utsatt for trakas-
sering. Hvis mobbingen utøves av 
nærmeste overordnede kan andre 
ledere, tillitsvalgte eller verneombud 

varsles.  

XIII. Rus

Rus i tjenesten aksepteres ikke. Det 
forventes at alle ansatte tar ansvar 
og varsler nærmeste overordnede ved 
mistanke om at en kollega er påvirket 
av rusmidler. Hvis det er nærmeste 
overordnede som antas å misbruke 
rusmidler kan andre ledere, tillits-
valgte eller verneombud varsles.  

XIV. Bijobber/verv

Ansatte skal avklare med nærmeste 
overordnede om eventuelle bijobber 
og verv er forenelig med stillingen 
vedkommende innehar, og informere 
arbeidsgiver om engasjement i inte-
resseorganisasjoner og lignende som 
kan ha betydning for stillingen i Bodø 
kommune.

XV. Maskiner og utstyr

Kommunen eier maskiner og utstyr av 
ulik art med store verdier. 

1. Plikter

Ansatte som bruker og har ansvar for 
utstyr, uansett tjeneste, forutsettes å 
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bidra til at dette ikke ødelegges eller 
forringes i verdi ut over normal slita-
sje. Privat bruk av kommunens maski-
ner og utstyr avklares med nærmeste 
leder.

2. Erstatningsansvar

Uaktsom håndtering av maskiner og 
utstyr som har til følge at verdier går 
tapt kan kreves erstattet. 

 Kvalitet
 Omsorg
 Respekt

12. Spesielt for folkevalgte

I tillegg til det som er sagt ovenfor 
forutsettes det at folkevalgte tenker 
igjennom sin egen rolle i forhold til 
kommunens administrasjon. Politi-
kere skal forvalte sine verv etter beste 
skjønn. 

13. Avsluttende bemerkning

Kommunen kan ikke vedta medarbei-
dernes holdninger. Retningslinjenes 
verdi begrenses av de ansattes hold-
ninger til dem. Bevissthet omkring 
etikk på arbeidsplassen utformes best 
av dem som skal utøve de ulike tjenes-
ter. Det kan bare den ansatte selv og 
kollegiet gjøre.

Vi håper dette dokumentet gjennom 
ditt engasjement blir erstattet med 
kontinuerlig debatt på din arbeids-
plass og dine gode handlinger 

Etiske retningslinjer er en del av 
arbeidsavtalen. Brudd kan medføre 
oppsigelse. Personal- og organisa-
sjonssjefen har ansvaret for vedlike-
hold, oppdatering og revisjon av dette 
dokument. 

9. Kjøp av seksuelle tjenester

Handel med sex er svært ofte relatert 
til menneskehandel, rusavhengighet 
og utnytting av sårbare mennesker for 
økonomisk profitt. Bodø kommune som 
arbeidsgiver tar avstand fra denne typen 
virksomhet, og forventer at ansatte og 
folkevalgte på tjenestereiser og i annen 
jobbsammenheng avstår fra å kjøpe 
seksuelle tjenester.

10. Spesielt for arbeidstakerre-
presentanter (tillitsvalgte)

Alle ansatte har rett til å la seg repre-
sentere i forhold til arbeidsgiver. Tillits-
valgte bør kontinuerlig tenke igjennom 
sin rolle på arbeidsplassen, og forutset-
tes å bidra til å skape ro, og unngå å 
medvirke til unødvendig uro. 

11. Spesielt for ledere

I tillegg til det som er sagt ovenfor for-
utsettes det at ansatte med lederansvar 
tenker igjennom hva det innebærer å 
lede andre mennesker. Ledere skal 
opptre som gode eksempler og være 
spesiellt nøye med å etterleve vedtatt 
etikk og øvrige regler. Det forventes av 
ledere at medarbeiderne blir behandlet 
med respekt og verdighet.
Vi minner om kommunens grunnleg-
gende verdier: 




