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Arkivsaksnr.: 16/5431-1   Arkiv: A14  

 

Aktivitetstilbud for beboere på sykehjem i Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

1/17 Eldrerådet 30.01.2017 

30/16 Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 08.11.2016 

216/16 Formannskapet 15.11.2016 

153/16 Kommunestyret 24.11.2016 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Aktivitetstilbudet for beboere på sykehjem i Ringerike kommune tas til orientering. 

2. Det utarbeides et felles oppsett for en rullerende aktivitetsplan ved sykehjemmene, samt en 

halvårsplan over varierende aktiviteter. Slike oppsett skal være tilgjengelig for alle beboere og 

pårørende, både ved oppslag og på kommunens nettsider. 

 

 

Innledning / bakgrunn 

I kommunestyresak 159/15 Årsbudsjett 2016 – Handlingsprogram 2016-2019, ble følgende 

verbalforslag vedtatt: 

«Rådmannen fremmer sak om hvordan beboere på sykehjem kan få minimum 1 times aktivitet per 

dag. Dette kan være fellesaktiviteter, mulighet til å være ute i friluft eller andre tiltak som er med 

på øke livskvaliteten for beboerne.» 

 

Beskrivelse av saken 

Vedtaket understøttes av Sosial- og helsedepartementets rundskriv om «Kvalitet i pleie og 

omsorgstjenester», der det står at beboerne har krav på tilbud om varierte og tilpassete 

aktiviteter både inne og ute. Vedtaket understøttes også av stortingsmeldingene «Mestring, 

muligheter og mening: framtidas omsorgsutfordringer» 2006 og «Frivillighet for alle» 2007, 

der det påpekes at den enkelte må få mulighet til å leve i en aktiv og meningsfylt tilværelse i 

fellesskap med andre. 

Rådmannen forstår verbalforslaget slik at institusjonene skal legge forholdene godt til rette, og 

oppfordre beboerne til å delta i aktiviteter tilpasset egne interesser. Dette gjelder fortrinnsvis 

interesser der beboerne selv er aktive og der beboerne selv har evne og vilje til å gjennomføre 

de aktivitetene de ønsker. 
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En kartlegging av dagens aktivitetstilbud ved sykehjemmene viser at Ringerike kommune har 

et rikt tilbud av aktiviteter til våre beboere. Hver institusjon har en rullerende plan for hvilke 

aktiviteter som gjennomføres daglig og ukentlig. Dette kan være aktiviteter som bingo, 

avislesing, tur i nærmiljø, fellestrim, sittedans, sangkafé, vaffelsteking, andakt, velvære m.m. I 

tillegg har institusjonene en halvårsplan for variable aktiviteter som kan være diverse kulturelle 

innslag som sangopptredener, danseoppvisninger, «Den kulturelle spaserstokken», trubadurer 

m.m. Her framkommer også felles sammenkomster ved institusjonene som julegløgg, 

sommerfest, rakfisklag m.m. Disse oversiktene er i ulik grad systematisert og tilgjengelige. 

Det viser seg at i hverdagen på institusjonene er bidrag fra frivillige, studenter, elever, 

pårørende og foreninger nødvendig for å kunne opprettholde et slikt aktivitetstilbud. Dagens 

beboere på sykehjemmene er svært pleietrengende, og en stor del av sykehjemmets ressurser 

benyttes til å utføre den daglig pleie og omsorg. Det sier seg selv at ved begrensede ressurser 

er det et faglig godt pleietilbud som har hovedprioritet ved våre institusjoner.  

 

Rådmannens vurdering 

Aktivitet og sosialt samvær på institusjonene bidrar til økt livskvalitet, mer aktive liv og 

meningsfulle hverdager. Aktivitet i hverdagen bidrar også til å opprettholde funkjsonsnivå og å 

bedre helsetilstanden. Det er derfor viktig at forholdene legges til rette, og at ansatte aktivt 

oppfordrer de beboerne som har mulighet, evne og vilje til å nyttiggjøre seg slike 

aktivitetstilbud til å delta. 

Rådmannen er svært tilfreds med at sykehjemmene rapportere om verdifulle bidrag fra 

frivillige, studenter, elever, pårørende og foreninger, som muliggjør det tilbudet som i dag 

eksisterer. Innenfor de klare begrensninger som pasientenes helse- og almenntilstand gir, har 

ansatte og ledelse stort fokus på eksisterende tilbud, og muligheter for alternativer. 

Det vil etter rådmannens syn være viktig å synliggjøre og markedsføre eksisterende tilbud ved 

hvert enkelt sykehjem, både ved oppslag, innkomstsamtale og nettsider, slik at beboer selv og 

pårørende kjenner tilbudet og aktivt kan motivere for bruken av dette. En slik felles 

promotering av tilbudene ved de enkelte sykehjem vil også ha en overføringsverdi 

sykehjemmene imellom, da vellykkede aktivitetstilbud et sted med sikkerhet vil kunne 

overføres til andre. 
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Vedlegg 

 Ingen 

 

 Ringerike kommune, 18.10.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Kristin Akre Hansen/Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 17/118-1   Arkiv: 007 &00  

 

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

2/17 Eldrerådet 30.01.2017 

/ Inkluderings- og integreringsråd  

1/17 Råd for funksjonshemmede 31.01.2017 

/ Ungdomsrådet  

/ Administrasjonsutvalget  

/ Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning  

/ Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd  

/ Hovedutvalget for oppvekst og kultur  

/ Arbeidsmiljøutvalget  

/ Formannskapet  

/ Kommunestyret  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune vedtas. 

2. Rådmannen bes å fremme en plan for formannskapet på hvordan retningslinjene skal 

implementeres blant ansatte og folkevalgte innen mai 2017. 

 

Innledning / bakgrunn 

Dagens «Etiske retningslinjer for Ringerike kommune» ble vedtatt av formannskapet 3.7.1995, sak 

0146 (vedlegg 1), og har siden ikke vært revidert. Retningslinjene er kun gjeldende for ansatte i 

kommunen, og med tanke på lovhenvisninger, instrukser og samfunnsutvikling de siste 20 år er 

retningslinjene modne for revidering.  

Kommunestyret hadde etikk som tema på møte i mai 2013, og kommunen meldte seg deretter inn i 

organisasjonen «Transparency Internasjonal»1. 

 

Beskrivelse av saken 

                                                

1 Foreningen arbeider for de formål og etter de prinsipper som følger av Transparency 

Internationals Charter. Formålet er å motarbeide all former for korrupsjon, og misbruk av 

stilling og posisjon, og å fremme åpenhet, ansvarlighet og integritet så vel i privat og offentlig 

sektor som i sivilsamfunnet. I Norge rettes oppmerksomheten særskilt mot mangelfull åpenhet 

og korrupsjon i næringsvirksomhet, kommunal og statlig forvaltning, og politikk. 

Internasjonalt settes søkelyset på utenlandske investeringer, bilateral og multilateral bistand, og 

internasjonal økonomisk politikk og handel. 
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17.9.2013 ba rådmannen i sak 116/13 formannskapet å oppnevne politisk representasjon til et utvalg 

som skulle utarbeide og foreslå nye etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike 

kommune (Arkivsak nr.: 13/1176-2). Etter forslag fra Alf Meier (Ap) utsatte formannskapet 

enstemmig saken inntil ny rådmann var på plass. 

Kommunestyret fattet 11. desember 2014 i sak 14/153 vedtak om revisjon av de etiske 

retningslinjene. Revisjonen skulle gjennomføres med en arbeidsgruppe nedsatt med ansatte 

representanter og representanter fra politisk miljø. Kommunestyret valgte representantene Marit 

Bolstad (H), Arnfinn Holten (Krf) og Nanna Kristoffersen (Sol) som deltagere fra politisk side. 

Arbeidet med nye etiske regler lot seg ikke prioritere i 2015, og har derfor blitt gjennomført i 2016. 

Som et resultat av kommunevalget erstattet kommunestyret Marit Bolstad (H) med Runar Johansen 

(H). Rådmannen utpekte følgende fra ansatte og ledelse til å delta i arbeidsgruppen, som da fikk slik 

sammensetning: 

 Trude Bredal Steinmo (kommunalsjef HR) 

 Arnfinn Holten (KrF) 

 Nanna Kristoffersen (SOL) 

 Runar Johansen (H) 

 Gyrid Løvli (kommunalsjef økonomi) 

 Arne Ihle Skuterud (hovedverneombud) 

 Magnus Langstrand (Fagforbundet) 

 Anne Gro Lundestad (Utdanningsforbundet) 

Seniorrådgiver Sveinung Homme har fungert som gruppens sekretær. 

Arbeidsgruppen leverte sin endelige innstilling til nye etiske regler for folkevalgte og ansatte i 

Ringerike kommune januar 2017 (vedlegg 2).  

 

De nye etiske reglene vil bli implementert for alle ansatte i løpet av våren 2017. 

Implementeringen skal skje ved at ledere ved alle enheter skal gjennomføre egne personalmøter 

hvor etikk settes på dagsorden. Dette vil sikre at ansatte får relevante refleksjoner rundt 

aktuelle etiske dilemmaer de møter på egen arbeidsplass med utgangspunkt i de nye etiske 

reglene.  

 

Arbeidsgruppen anbefaler at de nye etiske reglene også forankres for alle folkevalgte i 

Ringerike kommune. Arbeidsgruppen har ikke tatt stilling til hvordan det skal gjennomføres. 

 



  Sak 2/17 

 

 Side 7 av 7   

 

Rådmannens vurdering 

Etikk er å forholde seg redelig til et verdigrunnlag, både sitt eget og det verdigrunnlaget som 

gjelder i Ringerike kommune. En god etisk adferd er et personlig ansvar.  De nye etiske 

reglene er derfor ikke utformet som absolutte føringer, men som retningslinjer som skal hjelpe 

den enkelte til selv å ta riktige etiske valg i forhold til sitt arbeid og engasjement i Ringerike 

kommune.  

Rådmannen er av den oppfatning at arbeidsgruppen, gjennom et forholdsvis kortfattet, lettlest 

og oversiktlig dokument har lykkes med dette. Teksten, og aktuelle eksempler stimulerer 

ansatte og folkevalgte til refleksjon og ettertanke, og vil være med på å sikre at 

oppmerksomheten vil være rettet mot fellesskapets beste. Dette vil både sette en felles standard 

og skape tillit hos samarbeidspartnere og innbyggerne. 

Rådmannen er også tilfreds med at arbeidsgruppen har kommet med forslag til hvordan de nye 

etiske reglene skal implementeres for alle ansatte i kommunen. 

Rådmannen anbefaler at de nye retningslinjene vedtas slik de foreligger. 

 

Vedlegg 

1. «Etiske retningslinjer for Ringerike kommune» vedtatt av formannskapet 3.7.1995. 

2. Forslag til nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.1.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Trude Bredal Steinmo, kommunalsjef HR 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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SAKSFRAMLEGG 

 
  

Eldrerådet 

Hovedutvalget for helse, omsorg og velferd 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 
Arkivsaksnr.: 16/5431-1   Arkiv:   

 

Aktivitetstilbud for beboere på sykehjem i Ringerike kommune  

 

Forslag til vedtak: 

1. Aktivitetstilbudet for beboere på sykehjem i Ringerike kommune tas til orientering. 

2. Det utarbeides et felles oppsett for en rullerende aktivitetsplan ved sykehjemmene, samt en 

halvårsplan over varierende aktiviteter. Slike oppsett skal være tilgjengelig for alle beboere og 

pårørende, både ved oppslag og på kommunens nettsider. 

 

Innledning / bakgrunn 

I kommunestyresak 159/15 Årsbudsjett 2016 – Handlingsprogram 2016-2019, ble følgende 

verbalforslag vedtatt: 

«Rådmannen fremmer sak om hvordan beboere på sykehjem kan få minimum 1 times aktivitet 

per dag. Dette kan være fellesaktiviteter, mulighet til å være ute i friluft eller andre tiltak som er 

med på øke livskvaliteten for beboerne.» 

 

Beskrivelse av saken 

Vedtaket understøttes av Sosial- og helsedepartementets rundskriv om «Kvalitet i pleie og 

omsorgstjenester», der det står at beboerne har krav på tilbud om varierte og tilpassete 

aktiviteter både inne og ute. Vedtaket understøttes også av stortingsmeldingene «Mestring, 

muligheter og mening: framtidas omsorgsutfordringer» 2006 og «Frivillighet for alle» 2007, 

der det påpekes at den enkelte må få mulighet til å leve i en aktiv og meningsfylt tilværelse i 

fellesskap med andre. 

Rådmannen forstår verbalforslaget slik at institusjonene skal legge forholdene godt til rette, 

og oppfordre beboerne til å delta i aktiviteter tilpasset egne interesser. Dette gjelder 

fortrinnsvis interesser der beboerne selv er aktive og der beboerne selv har evne og vilje til å 

gjennomføre de aktivitetene de ønsker. 

En kartlegging av dagens aktivitetstilbud ved sykehjemmene viser at Ringerike kommune har 

et rikt tilbud av aktiviteter til våre beboere. Hver institusjon har en rullerende plan for hvilke 



aktiviteter som gjennomføres daglig og ukentlig. Dette kan være aktiviteter som bingo, 

avislesing, tur i nærmiljø, fellestrim, sittedans, sangkafé, vaffelsteking, andakt, velvære m.m. I 

tillegg har institusjonene en halvårsplan for variable aktiviteter som kan være diverse 

kulturelle innslag som sangopptredener, danseoppvisninger, «Den kulturelle spaserstokken», 

trubadurer m.m. Her framkommer også felles sammenkomster ved institusjonene som 

julegløgg, sommerfest, rakfisklag m.m. Disse oversiktene er i ulik grad systematisert og 

tilgjengelige. 

Det viser seg at i hverdagen på institusjonene er bidrag fra frivillige, studenter, elever, 

pårørende og foreninger nødvendig for å kunne opprettholde et slikt aktivitetstilbud. Dagens 

beboere på sykehjemmene er svært pleietrengende, og en stor del av sykehjemmets ressurser 

benyttes til å utføre den daglig pleie og omsorg. Det sier seg selv at ved begrensede ressurser 

er det et faglig godt pleietilbud som har hovedprioritet ved våre institusjoner.  

 

Rådmannens vurdering 

Aktivitet og sosialt samvær på institusjonene bidrar til økt livskvalitet, mer aktive liv og 

meningsfulle hverdager. Aktivitet i hverdagen bidrar også til å opprettholde funkjsonsnivå og 

å bedre helsetilstanden. Det er derfor viktig at forholdene legges til rette, og at ansatte aktivt 

oppfordrer de beboerne som har mulighet, evne og vilje til å nyttiggjøre seg slike 

aktivitetstilbud til å delta. 

Rådmannen er svært tilfreds med at sykehjemmene rapportere om verdifulle bidrag fra 

frivillige, studenter, elever, pårørende og foreninger, som muliggjør det tilbudet som i dag 

eksisterer. Innenfor de klare begrensninger som pasientenes helse- og almenntilstand gir, har 

ansatte og ledelse stort fokus på eksisterende tilbud, og muligheter for alternativer. 

Det vil etter rådmannens syn være viktig å synliggjøre og markedsføre eksisterende tilbud ved 

hvert enkelt sykehjem, både ved oppslag, innkomstsamtale og nettsider, slik at beboer selv og 

pårørende kjenner tilbudet og aktivt kan motivere for bruken av dette. En slik felles 

promotering av tilbudene ved de enkelte sykehjem vil også ha en overføringsverdi 

sykehjemmene imellom, da vellykkede aktivitetstilbud et sted med sikkerhet vil kunne 

overføres til andre. 

 

Vedlegg 

 Ingen 

 

 Ringerike kommune, 18.10.2016 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Christine Myhre Bråthen, kommunalsjef 

 

saksbehandler: Kristin Akre Hansen/Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 
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Arkivsaksnr.: 17/118-1   Arkiv:   

 

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune  

 

Forslag til vedtak: 

1. Nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune vedtas. 

2. Rådmannen bes å fremme en plan for formannskapet på hvordan retningslinjene skal 

implementeres blant ansatte og folkevalgte innen mai 2017. 

Innledning / bakgrunn 

Dagens «Etiske retningslinjer for Ringerike kommune» ble vedtatt av formannskapet 3.7.1995, 

sak 0146 (vedlegg 1), og har siden ikke vært revidert. Retningslinjene er kun gjeldende for ansatte 

i kommunen, og med tanke på lovhenvisninger, instrukser og samfunnsutvikling de siste 20 år er 

retningslinjene modne for revidering.  

Kommunestyret hadde etikk som tema på møte i mai 2013, og kommunen meldte seg deretter inn 

i organisasjonen «Transparency Internasjonal»i. 

 

Beskrivelse av saken 

                                                
i Foreningen arbeider for de formål og etter de prinsipper som følger av Transparency Internationals 
Charter. Formålet er å motarbeide all former for korrupsjon, og misbruk av stilling og posisjon, og å fremme 
åpenhet, ansvarlighet og integritet så vel i privat og offentlig sektor som i sivilsamfunnet. I Norge rettes 
oppmerksomheten særskilt mot mangelfull åpenhet og korrupsjon i næringsvirksomhet, kommunal og 
statlig forvaltning, og politikk. Internasjonalt settes søkelyset på utenlandske investeringer, bilateral og 
multilateral bistand, og internasjonal økonomisk politikk og handel. 



17.9.2013 ba rådmannen i sak 116/13 formannskapet å oppnevne politisk representasjon til et 

utvalg som skulle utarbeide og foreslå nye etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i 

Ringerike kommune (Arkivsak nr.: 13/1176-2). Etter forslag fra Alf Meier (Ap) utsatte 

formannskapet enstemmig saken inntil ny rådmann var på plass. 

Kommunestyret fattet 11. desember 2014 i sak 14/153 vedtak om revisjon av de etiske 

retningslinjene. Revisjonen skulle gjennomføres med en arbeidsgruppe nedsatt med ansatte 

representanter og representanter fra politisk miljø. Kommunestyret valgte representantene Marit 

Bolstad (H), Arnfinn Holten (Krf) og Nanna Kristoffersen (Sol) som deltagere fra politisk side. 

Arbeidet med nye etiske regler lot seg ikke prioritere i 2015, og har derfor blitt gjennomført i 

2016. Som et resultat av kommunevalget erstattet kommunestyret Marit Bolstad (H) med Runar 

Johansen (H). Rådmannen utpekte følgende fra ansatte og ledelse til å delta i arbeidsgruppen, som 

da fikk slik sammensetning: 

 Trude Bredal Steinmo (kommunalsjef HR) 

 Arnfinn Holten (KrF) 

 Nanna Kristoffersen (SOL) 

 Runar Johansen (H) 

 Gyrid Løvli (kommunalsjef økonomi) 

 Arne Ihle Skuterud (hovedverneombud) 

 Magnus Langstrand (Fagforbundet) 

 Anne Gro Lundestad (Utdanningsforbundet) 

Seniorrådgiver Sveinung Homme har fungert som gruppens sekretær. 

Arbeidsgruppen leverte sin endelige innstilling til nye etiske regler for folkevalgte og ansatte i 

Ringerike kommune januar 2017 (vedlegg 2).  

 

De nye etiske reglene vil bli implementert for alle ansatte i løpet av våren 2017. 

Implementeringen skal skje ved at ledere ved alle enheter skal gjennomføre egne 

personalmøter hvor etikk settes på dagsorden. Dette vil sikre at ansatte får relevante 

refleksjoner rundt aktuelle etiske dilemmaer de møter på egen arbeidsplass med utgangspunkt 

i de nye etiske reglene.  

 

Arbeidsgruppen anbefaler at de nye etiske reglene også forankres for alle folkevalgte i 

Ringerike kommune. Arbeidsgruppen har ikke tatt stilling til hvordan det skal gjennomføres. 

 

Rådmannens vurdering 

Etikk er å forholde seg redelig til et verdigrunnlag, både sitt eget og det verdigrunnlaget som 

gjelder i Ringerike kommune. En god etisk adferd er et personlig ansvar.  De nye etiske 

reglene er derfor ikke utformet som absolutte føringer, men som retningslinjer som skal hjelpe 

den enkelte til selv å ta riktige etiske valg i forhold til sitt arbeid og engasjement i Ringerike 

kommune.  

Rådmannen er av den oppfatning at arbeidsgruppen, gjennom et forholdsvis kortfattet, lettlest 

og oversiktlig dokument har lykkes med dette. Teksten, og aktuelle eksempler stimulerer 

ansatte og folkevalgte til refleksjon og ettertanke, og vil være med på å sikre at 

oppmerksomheten vil være rettet mot fellesskapets beste. Dette vil både sette en felles 

standard og skape tillit hos samarbeidspartnere og innbyggerne. 



Rådmannen er også tilfreds med at arbeidsgruppen har kommet med forslag til hvordan de 

nye etiske reglene skal implementeres for alle ansatte i kommunen. 

Rådmannen anbefaler at de nye retningslinjene vedtas slik de foreligger. 

 

Vedlegg 

1. «Etiske retningslinjer for Ringerike kommune» vedtatt av formannskapet 3.7.1995. 

2. Forslag til nye etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte i Ringerike kommune. 

 

 

 

 

 

 Ringerike kommune, 18.1.2017 

 

 

 

 Tore Isaksen 

 rådmann 

 

 

Trude Bredal Steinmo, kommunalsjef HR 

 

saksbehandler: Sveinung Homme, seniorrådgiver tlf. 909 99 923 

 



Etiske retningslinjer for Ringerike kommune , vedtatt av formannskapet 3.7.1995, sak nr.
0146:

1. Ringerike kommune legger stor vekt på redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet.
Tilsatte har ansvar for å etterleve dette. Som forvaltere av samfunnets fellesmidler stilles det
spesielt høye krav til den enkelte medarbeiders etiske holdninger i sin virksomhet for
kommunen. 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 (både av folkevalgt organ og administrativ myndighet).

2. Medarbeiderne skal være seg bevisste at de danner grunnlaget for innbyggernes tillit og
holdning til kommunen. De skal derfor ta aktiv avs tand fra og bekjempe uetisk
forvaltningspraksis.

3.a. Tilsatte i kommunen skal unngå personlige fordeler av enhver art som kan, eller være
egnet til å, eller gi andre grunn til å tro, at det vil påvirke handlinger, saksforberedelse eller
vedtak. Dette gjel der ikke gaver av ubetydelig verdi, så som reklamemateriell og blomster o.l.
Gaver omfatter ikke bare materielle gjenstander eller penger, men også andre fordeler, f.eks. i
form av personlige rabatter ved kjøp av varer og tjenester. Slike personlige rabatt er skal ikke
forekomme, dersom rabatt blir gitt på grunn av arbeidsområde/arbeidsoppgaver som tilsatt i
kommunen.

b. Ved tilbud om gaver o.l. som har et omfang som går utover kommunens retningslinjer, skal
nærmeste overordnede kontaktes. Mottatte gaver ska l returneres avsender sammen med brev
som redegjør for kommunens regler om dette. Personer som mottar tjenester fra kommunen,
eller deres foresatte/pårørende, kan ha ønske/behov for å gi utrykk for
anerkjennelse/takknemlighet. Slike ønsker/behov skal en vi se respekt for, men forklare
regelverket og underrette nærmeste overordnede. Slike gaver skal eventuelt gis til
tjenesteleder, institusjoner o.l. og spørsmål om å motta gaver av vesentlig verdi forelegges
overordnet myndighet til avgjørelse.

c. Moderate fo rmer for gjestfrihet og representasjon kan høre med til samarbeidsforhold og
informasjonsutveksling. Graden av slik oppmerksomhet må imidlertid ikke utvikles slik at
den kan påvirke beslutningsprosessen, eller gi andre grunn til å tro det. Nærmeste
overord nede skal orienteres om slike forhold.

d. Reiseutgifter i faglig sammenheng skal dekkes av kommunen. Unntak fra dette prinsippet
kan bare skje etter særskilt vedtak.

4. Kommunens tilsatte skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt mellom
kom munenes interesser og personlige interesser. Dette kan også gjelde tilfeller som ikke
rammes av forvaltningslovens habilitetsbestemmelser. Dersom personlige interesser kan
påvirke avgjørelsen i en sak en har faglig ansvar for eller for øvrig deltar i behan dlingen av,
eller kan gi andre grunn til å tro det, skal en ta dette opp med overordnede. Eksempler på slike
mulige interessekonflikter kan være:

- Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskolleger

- Lønnet bierverv som kan påvirk e ens arbeid i kommunen



- Engasjement i interesseorganisasjon eller politisk virksomhet som berører forhold som den
enkelte arbeider med i kommunen

- Personlige økonomiske interesser som kan føre til at vedkommende medarbeider kommer i
en konkurransesituas jon eller lojalitetskonflikt i forhold til kommunens virksomhet

- Familiære og andre nære sosiale forbindelser

6. Normalinstruks for kommunale/fylkeskommunale innkjøp - vedtatt av Formannskapet
03.10.94 sak nr. 628 og Normalinstruks for kontrahering av byg g - og anleggsarbeider -
vedtatt av kommunestyret 03.10.94 sak nr. 228 er gjeldende i Ringerike kommune. For øvrig
vises til internkontrollhåndbok C (HMS) vedr krav til produkter.

7. Fortrolige opplysninger som mottas i forbindelse med behandling av saker i kommunen, må
respekteres og ikke brukes til personlig vinning, jfr. for øvrig Forvaltningslovens
bestemmelser. All informasjon som gis i forbindelse med virksomhet for kommunen, skal
være korrekt, pålitelig og i klar forståelig form og ikke med hensikt gi s tvetydig formulering.

8. Brudd på disse retningslinjer kan medføre forføyninger etter kommunens Ansettelses - og
arbeidsreglement og Arbeidsmiljøloven.
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E TI SK E R E G L E R – H J E L P TI L Å H AN D L E O G VE L G E RI K TI G

Etikk innebærer å forholde seg redelig til et verdigrunnlag, både sitt eget og det verdigrunnlaget som gjelder
i Ringerike kommune. Våre verdier er TYDELIG, ÆRLIG OG LØSNINGSVILLIG . Disse verdiene skal legges
til grunn for handlinger som utføres av ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune.

I tillegg skal lover og regler drøftes og nedfelles og gi et grunnlag for hva som skal være Ringerike kommunes
etiske regler, dvs. en felles plattform for hva som oppfattes som moralsk, rett og rettferdig. Reglene er over -
ordnede retningslinjer som krever jevnlig refleksjon fra den enkelte folkevalgte og ansatte.

De etiske reglene skal sørge for at de valg som ansatte og folkevalgte står overfor, ikke går på bekostning av
fellesskapets beste, og skal sette en standard for hvordan vi utfører oppgavene våre på en måte som skaper
tillit, både internt og for innbyggerne.

Hønefoss XX. XX.2017

Kjell B. Hansen

Ordfører

Tore Isaksen

Rådmann

TYD E LI G

ÆR LI G

LØ S N I N G S VI L LI G
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1 . Formål og virkeområde
Formålet med Ringerike kommunes etiske regler er å sikre en god etisk praksis og definere
felles standarder for ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune.

De etiske reglene gjelder alle kommunens ansatte og folkevalgte.

2. Generelt
Ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune skal arbeide for fellesskapets beste i tråd med lover,
regler, kommunens verdigrunnlag og politiske vedtak.

Ringerike kommune legger stor vekt på åpenhet, ærlighet og redelighet. Alle ansatte og folkevalgte
har et ansvar for at dette etterleves. Kommunen forvalter innbyggerens fellesmidler og dette stiller
store krav til den enkelte ansatte og folkevalgtes etiske holdninger.

Som en åpen organisasjon er kommunens omdømme avhengig av innbyggernes tillit.
Denne svekkes ved mistanke om korrupsjon, lovbrudd, maktmisbruk eller andre uetiske handlinger.

Kommunens ansatte skal utføre sine oppgaver og opptre på en måte som ikke skader
kommunens omdømme eller tillit i befolkningen.
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3. Møte med kommunens brukere
Ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune skal møte innbyggere og brukere med respekt.
Faglige kunnskaper og faglig skjønn skal ligge til grunn i rådgivning, myndighetsutøvelse og
tjenesteyting. Sammenblanding av egne, og brukernes private interesser og økonomiske midler
skal ikke forekomme.

Under et hjemmebesøk kom jeg til å nevne at jeg hadde det litt trangt økonomisk,
og da fikk jeg tilbud om å låne penger. Det ville være å blande interesser, så jeg takket
høflig nei og forklarte at det ville være en sammenblanding av jobb og privatliv.

Å vise respekt kan blant annet handle om må gi nok og forståelig informasjon. Noen av
brukerne våre har mindre innsikt i rettighetene sine enn andre, og da er det vår oppgave
å sørge for at de får det de har krav på.

Som folkevalgt får jeg noen ganger henvendelser fra velgere og innbyggere i kommunen
som ønsker at jeg hjelper de med deres sak. Jeg har ikke lov til å påvirke saksbehandling
eller andre vurderinger som vil gi fordeler for den enkelte bruker.
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4. Forvaltning av samfunnets
fellesmidler

Ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune skal være bevisst på at de forvalter samfunnets
fellesmidler på vegne av alle innbyggerne i kommunen. Anskaffelser av varer og tjenester skal
gjøres i henhold til lov og forskrift om offentlig anskaffelse og kommunens eget regelverk på
området.

Kommunens ansatte og folkevalgte plikter å ta vare på kommunens ressurser på den mest
økonomiske og rasjonelle måte, og skal ikke misbruke eller sløse med kommunens midler.
Kommunens ansatte og folkevalgte skal ikke tilegne seg personlige fordeler av kommunens
ressurser, verken økonomiske midler, eiendommer eller andre eiendeler.

Kommunens ressurser og fellesmidler skal tas vare på. Privat bruk av kommunens eiendeler
skal som hovedregel ikke forekomme. Enhetsleder avgjør om utstyr kan lånes ut til ansatte,
slik bruk må i så fall ikke være til ulempe for arbeidsgiver. Utlån skal i så fall registreres, og brukeren
er ansvarlig for utgifter og eventuelle skader som følge av utlånet.

Når vi handler inn varer og tjenester, kan det være fristende å bruke underleverandører
som vi allerede har god erfaring med. Siden det er skattebetalernes penger vi bruker,
er vi forpliktet til å sjekke om andre kan levere den samme varen til en rimeligere pris.
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5. Habilitet
Alle som treffer beslutninger og tilrettelegger for beslutninger i Ringerike kommune er bundet
av forvaltningslovens habilitetsregler. Situasjoner som kan medføre konflikt mellom kommunens
interesser og personlige interesser, skal unngås.

Ansatte og folkevalgte har en selvstendig plikt til å varsle overordnede om inhabilitet slik at man
fritas fra videre behandling av saken. Ved tvil om inhabilitet skal den ansatte diskutere dette
med sin nærmeste leder.

Som hovedregel bør det ikke tilsettes noen som har en nær familierelasjon til andre i enheten
den skal arbeide i.

En gang opplevde jeg at sønnen til min leder søkte på en jobb i vår avdeling.
Ansettelsesutvalget ble da enige om at han ikke kunne vurderes i den stillingen,
men at han ble oppfordret til å søke annen stilling i annen avdeling.

Ved en anledning var naboen min med i en anbudsrunde der jeg hadde beslutnings-
myndighet. Min leder og jeg ble enige om at jeg skulle overlate vurderingen til andre
denne gangen.

Henvisning til forvaltningslovens habilitetsregler kan du lese mer om HER
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6. Fordeler og gaver i tjenesten
Ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune må for seg selv eller andre ikke motta gaver,
provisjoner, tjenester eller andre ytelser når ytelsen er egnet til eller av giveren er ment
å påvirke vedkommendes tjenstlige handlinger. Dette omfatter også gunstige betingelser
knyttet til reiser og opphold.

Med mindre gaven er av ubetydelig verdi, som for eksempel reklamemateriell, blomster o.l,
plikter også ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune å gi avkall på gaver og testamentariske
gaver (arv) fra brukere av kommunens tjenester, selv om gaven ikke kan påvirke tjenesteytelsen.

En bruker på sykehjemmet der jeg jobber, hadde testamentert kr 15 000,- til meg.
Dette kunne jeg ikke ta i mot. Det ville ikke vært etisk forsvarlig.

Jeg holdt et innlegg på en konferanse en gang, for dette mottok jeg et gavekort i en
blomsterbutikk på en verdi av kr 300,-. Jeg sjekket med min leder og fikk beskjed om
at det var akseptabelt.

En leverandør ønsket å gi meg en julegave i form av en flaske vin, jeg valgte å takke
nei siden det kan være etisk uforsvarlig å takke ja til personlige gaver fra leverandører.
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7. Forretningsetiske regler
Kommunens forretningsmessige virksomhet må drives slik at innbyggere, brukere og leverandører
har tillit til kommunen. All forretningsvirksomhet, skal bidra til å nå de mål kommunen har for sin
virksomhet.

Ansatte og folkevalgte som deltar i kommunens forretningsmessige virksomhet, plikter å sette
seg grundig inn i og etterleve lov og forskrift om offentlige anskaffelser og kommunens eget
regelverk på området. Alle anskaffelser må baseres på forutsigbarhet, gjennomsiktighet,
etterprøvbarhet, likebehandling og god forretningsskikk.

Den enkelte skal handle slik at man overholder lovverket, herunder straffelovens bestemmelser
om bedrageri, korrupsjon, påvirkningshandel og utroskap.

På jobben har vi tilgang til gode rabatter fra enkelte leverandører. Jeg vet at flere har
vurdert å bruke disse kontaktene for å handle til privat bruk, eller de foreninger de er
engasjert i. Så fremt kommunen ikke har fremforhandlet egne personalrabattordninger
skal vi ikke utnytte stillingen vår ved å tilegne oss private rabattordninger, da kan
innbyggerne miste tilliten til oss.
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8. Åpenhet
Ringerike kommune skal gi offentligheten innsyn i den kommunale forvaltning. Kommunen
har en generell aktiv informasjonsplikt. Kommunens ansatte og folkevalgte skal alltid gi korrekte
og tilstrekkelige opplysninger til innbyggere, organisasjoner, selskaper og andre myndigheter.

Åpenhet og tilgjengelighet handler også om å bruke et språk brukerne våre forstår.
Altfor ofte bruker vi begreper uten å forklare godt nok hva dette innebærer i praksis
for brukerne våre.

En aktiv informasjonsplikt innebærer i noen sammenhenger at man skal uoppfordret
gi nødvendige opplysninger av betydning for behandling av saken.
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9. Ytringsfrihet, lojalitet
og rett til å varsle

I Ringerike kommune oppfordres alle ansatte til å ta aktiv del i arbeidet med å forbedre
kommunens tjenester og arbeidsmiljø gjennom å komme med forslag og tilbakemeldinger.

Retten til fri meningsutveksling er hjemlet i grunnloven og internasjonale konvensjoner som
er en del av norsk lov. Ansatte i Ringerike kommune kan, som andre borgere, delta i samfunns-
debatten og uttale seg på egne vegne.

Ansatte i Ringerike kommune er underlagt en generell lojalitetsplikt. Dette kan sette grenser
for hva det er riktig å gå ut i mediene med. Dette gjelder ikke minst fortrolige og taushetsbelagte
saker. Ansatte har likevel anledning til å gi faktaopplysninger om eget fagområde.

Ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune plikter å følge de lover og regler som gjelder
for kommunen. Når en avgjørelse er tatt iverksettes denne hurtig og effektivt, uansett hvilken
faglig og politisk oppfatninger en selv har om avgjørelsen.

Kritikkverdige forhold i en virksomhet skal tas opp, slik at forholdene kan bedres. Varsling bør
først skje internt, men ansatte har rett til å varsle offentlig når dette er formålstjenlig.

Som leder i kommunen var jeg uenig i vedtak om nedskjæringer i tjenestene innen
mitt ansvarsområde. Jeg mente dette ville gå utover kvaliteten på tjenestene.
Jeg var aktiv og uttrykte mine meninger om saken både internt i kommunen,
men også på sosiale medier. Når beslutningen likevel var tatt forholdt jeg meg
lojalt til den og fulgte opp vedtaket i egen enhet.

Jeg opplevde å se en kollega som ble trakassert av en annen kollega på arbeidsplassen.
Etter å ha tatt dette opp med nærmeste leder uten at det skjedde tiltak besluttet jeg
å varsle internt i kommunen. På intranettet fant jeg rutine på hvordan dette skulle gjøres.

Varslingsrutinene finner du på intranett.
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10. Lederansvar
Ledere i Ringerike kommune skal bygge en organisasjonskultur basert på åpenhet, og som
ivaretar kommunens verdigrunnlag og etiske regler. Ledere på alle nivåer skal gjennomgå
de etiske reglene med sine medarbeidere en gang i året, og ved nyansettelse. Lederne skal
påse at alle ansatte undertegner på at de har lest og forstått kommunens etiske regler.
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1 1 . Personlig ansvar
Ansatte og folkevalgte i Ringerike kommune har et personlig og selvstendig ansvar for å følge
de etiske reglene. Ved tvilstilfeller skal ansatte ta dette opp med nærmeste leder, folkevalgte
med gruppeleder eller ordfører.

Kommunens ansatte har rett til å nekte å følge pålegg som er ulovlige eller medfører brudd
på de etiske reglene.

Brudd på etiske regler kan i henhold til personalreglementet medføre konsekvenser for
arbeidsforholdet. Tilsvarende kan det medføre konsekvenser for folkevalgtes politiske verv
i kommunen.

Personalreglementet finner du på intranett.
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