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Bruk denne!
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Emne: Innspill-høring

Hei Martin Oppegaard,

En rask siste sjekk av forslaget rett før årets slutt (og fristen går ut) - ser jeg en mulig mangel.

(Jeg tar en liten forbehold om at dette kan være ivaretatt i deler av teksten jeg ikke rakk å sjekke - eller om dette
er ivaretatt andre steder.)

Bakgrunn:

Forslaget går på å ta inn formuleringer som beskriver en metode som undertegnede som etikk-forsker og
etikkonsulent mener kanskje kan være den mest effektive metode for å sikre etikken i en virksomhet:

internrevisjon av etikk og leveregler i en virksomhet  (Dvs. ikke  internkontroll).

Dette er en metode undertegnede har brukt bl.a. i en mellomstor statlig bedrift (ca. 2000 ansatte) i høst.

Kommentar til:

Høring av forslag til endringer i kommuneloven og forvaltningsloven om
rolleklarhet mv. i kommunesektoren.

Forslag til  tilføyelse  i kommuneloven og/eller forvaltningsloven:

1.Et nytt element i lovverket bør inntas som beskriver minstekrav til et system med  Internrevisjon av etikk-
systemet i  en offentlig virksomhet.

(etikk-systemet i virksomheten: sentrale  styringsdokumenter som  verdi- og etikk-dokumenter samt
systemer som sikrer etterlevelse).

2.Hvis dette punkt skal tas med i denne omgang bør det oppnevnes en egen hurtigarbeidende gruppe
som kommer med forslag til tekst, forslag til plassering osv.



Se omtale av dette emnet bl.a. i:

1.artikkel om internrevisjon av undertegnede i "Ukeavisen Ledelse nr.1 eller 2 i 2008; og

2.omtale av etikk og risikostyring i "Internrevisoren" nr.2/2006)

Mvh

Jørn Bue Olsen
Rådgiver i ledelse og etikk

Mht utarbeidelse av et event .  forslag:

Hvis ønskelig kan undertegnede delta i en slik hurtigarbeidende gruppe.

Med hilsen

Jørn Bue Olsen
Siv.ing. og ekon.dr.
Rådgiver i ledelse, prosjekt og etikk
Besøksadresse: Strøket 8, Asker.
Postadresse: Morellveien 10,1387 Asker
91639463-a 66901875-p
jorn.bue@online.no - <http://www.jbo-konsult.net/>


