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Forslag til endringer i kommuneloven og forvaltningsloven om rolleklarhet mv i
kommunesektoren

NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon vil på generell basis påpeke at det er viktig og bra
at kravene til høy etisk standard settes inn i lovteksten. Dette framhever betydningen av å sette etikken
på dagsorden. Utfordringen ligger i å sikre at dette følges opp i det daglige arbeidet, og det er derfor
helt sentralt at det tilrettelegges for etisk refleksjon i det daglige arbeidet.

For at lovens intensjon om en høy etisk standard skal kunne etterleves, må etikkarbeidet settes på
dagsorden. Dette innebærer blant annet at det må legges til rette for og stimuleres til refleksjon og
dilemmatrening rundt etiske spørsmål på den enkelte arbeidsplass. Det kan i denne forbindelse
nevnes at NITO har egne etiske retningslinjer, og at NITOs Etiske Råd har utarbeidet en
dilemmasamling egnet til dette bruk.

Når det gjelder de mer spesielle endringsforslag vil NITO først  peke på 1.5.3  Habilitet for ledere og
styremedlemmer mv. i offentlig eide selskaper. NITO er enig  i forslaget, som innebærer en viktig
endring,  i det slike styrer bør ha en bredere sammensetning enn dagens.  Ordningen i dag hvor det
bare velges fra det politiske nivå i kommunene kan gi en stor fare for sammenblanding.

Videre skriver  departementet i merknadene til ny § 48 nr.  5 at eksempler på ulike typer tiltak som kan
bidra til å sikre en høy etisk standard blant annet kan være at kommunen utarbeider eller oppdaterer
etiske retningslinjer,  iverksetter dilemmatrening og holder kurs og seminarer om aktuelle
problemstillinger. Dette blir etter  NITOs oppfatning  helt sentrale elementer i arbeidet for å sikre en
felles forståelse av hva som ligger i å holde en høy etisk standard og for å sikre at dette etterleves i
praksis.  Erfaringsmessig er det viktig at det avsettes nok ressurser til at planene kan iverksettes i
praksis.

Med vennlig hilsen

Marit Stykket
President

Steinar Simonsen
Organisasjonssjef

NITO i Lakkegata 3 1 Postboks 9100 Grønland 1 0133 Oslo 1 22 05 35 00 1 epost@nito.no
Bank 1600 42 58294 1 Organisasjonsnummer 856 331 482


