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Etiske retningslinjer for folkevalgte  

Retningslinjene er ment som et supplement til lovverket som styrer 

kommunens virksomhet (forvaltningsloven, offentlighetsloven, 

kommuneloven, særlover).  

 

Retningslinjene er vedtatt av kommunestyret 18.11.2010, og ble sist gang revidert i 

kommunestyret 31.03.2016. 

 

  



 

 

Innledning  

Et levende og sunt lokaldemokrati bygger på et gjensidig tillitsforhold 

mellom innbyggerne og de folkevalgte. Det ansvaret som politikerne er 

blitt tildelt gjennom valget vil, gjennom holdninger og opptreden, være 

med å bestemme den oppfatningen befolkningen danner seg av sin egen 

kommune.  

 

 

1. Lovverk, interne regler og vedtak skal etterfølges  

Alle plikter lojalt å overholde de lover, forskrifter og reglementer som 

gjelder for kommunens virksomhet  

 

2. Randaberg kommune skal legge vekt på god 

forvaltningsskikk  

Som forvaltere av lokalsamfunnets felles midler og ressurser stilles det 

spesielt høye krav til de folkevalgtes etiske holdninger i sin virksomhet for 

kommunen. Kommunens folkevalgte skal opptre profesjonelt og tenke 

helhetlig. 

 

3. Habilitet i den politiske behandlingen  

Folkevalgte skal være åpne omkring verv og/eller engasjement i 

interesse- eller organisasjoner som kan ha betydning i det politiske 

arbeidet.   

Det påhviler folkevalgte, som også er ansatt i kommunen, et særskilt 

ansvar å være seg bevisst sine ulike roller. Den folkevalgte plikter selv å 

gi beskjed når han har personlig interesse i en sak. 

 

4. Forholdet til administrasjonen 

De folkevalgte skal som hovedregel gå via rådmannen eller personer 

rådmannen har utpekt i administrasjonen som svarer for saken eller 



henvendelsen den folkevalgte har til administrasjonen. Folkevalgte bør 

være bevisst sin rolle som arbeidsgiver ved å skape et positivt omdømme 

av kommunen som arbeidsplass. 

 

5. Folkevalgtes forhold til media 

Folkevalgte oppfordres til å ha et gjennomtenkt forhold til saker som ytres 

gjennom media. Bruk gjerne rådmannen for innhenting av nødvendig 

informasjon/fakta før media kontaktes.    

 

6. Kommunens etiske verdier skal vernes om  

Det er viktig at folkevalgte tar aktiv avstand fra enhver uetisk handlemåte 

eller handlinger som kan oppfattes slik. 

 

7. Folkevalgtes forhold til sosiale media 

Folkevalgte oppfordres til å ha et gjennomtenkt forhold også til saker som 

ytres på sosiale medier. Disse retningslinjene gjelder når folkevalgte 

kommenterer på Randaberg kommune sine offisielle sider, som for 

eksempel på Facebook. Det oppfordres til å opptre saklig og ikke være 

med på diskusjonstråder som er på vei til å bli sjikanerende og 

krenkende.  

Saksbehandling skal ikke foregå på sosiale medier, folkevalgte bør 
oppfordre innbyggere til å ta kontakt med kommunen på ordinær måte 

dersom det er behov for det 
 

 

8. Det skal utvises aktsomhet knyttet til økonomiske 
forhold  
Folkevalgte skal verken for seg selv eller på vegne av andre ta imot gaver, 

reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre ytelser eller 
fordeler som kan påvirke deres politiske behandling - eller som kan være 

egnet til å bli oppfattet slik. Mottatte gaver skal eventuelt returneres, med 
en kort skriftlig redegjørelse for kommunens regler om dette.  

 

Folkevalgte kan ikke benytte seg av kommunale innkjøps- og 

rabattordninger ved personlige innkjøp. Gaver og erkjentligheter av 

mindre verdi, som gis til vanlige anledninger og høytider, aksepteres.   



Moderate former for gjestfrihet og representasjon må ikke utvikle seg slik 

at det påvirker beslutningsprosessen, eller kan være egnet til å bli 

oppfattet slik.  

Dersom den folkevalgte er i tvil om et forhold er innenfor kommunens 

etiske normer, avgjøres saken av ordfører.    

Gaver av vesentlig verdi skal klareres med ordfører før de aksepteres.  

 

9. Lojal opptreden mellom folkevalgte  

Enhver folkevalgt plikter å møte andre folkevalgte på en inkluderende og 

respektfull måte. 

Mobbing og trakassering er ikke akseptabelt. 

Det forventes at det ikke snakkes nedsettende om folkevalgte. 

 

10. Håndtering av kritikkverdige forhold  

Et levende lokaldemokrati er tjent med ytringsfrihet og en kritisk 

offentlighet. Varsling fra innbyggere, kommuneansatte og folkevalgte er 

verdifullt for både demokratiet og sakene som settes i fokus. Varsling er 

både en rett og en plikt for å avdekke kritikkverdige forhold. Varsling skal 

følges opp. Den offentlige debatt skal være både løsningsorientert og 

respektfull.  

Kommunestyrerepresentanter bringer informasjon om kritikkverdige 

forhold videre til ordfører eller kommunestyret. 
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