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Sammendrag 

I samsvar med bestilling fra kontrollutvalget i Frogn kommune, har Deloitte gjennomført en 

forvaltningsrevisjon av etikk og habilitet i kommunen. Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å se 

på hvordan de etiske retningslinjene i Frogn kommune er implementert i organisasjonen, hvordan de blir 

fulgt opp og brukt, samt hvordan gjeldende habilitetsregler blir ivaretatt både på administrativt og politisk 

nivå. Revisjonen har gått gjennom relevant dokumentasjon fra kommunen, og det er gjennomført intervju 

med til sammen fem personer. I tillegg er det gjennomført en elektroniske spørreundersøkelse blant alle 

folkevalgte og et utvalg ansatte i kommunen, for å kartlegge kjennskap til og bruk av kommunens etiske 

retningslinjer. 

Forvaltningsrevisjonen viser at Frogn kommune har gjort kommunens etiske retningslinjer tilgjengelige for 

alle ansatte og folkevalgte, slik at disse i hovedsak er enkle å finne. Videre har kommunen etablert rutiner 

for både gjennomføring av habilitetsvurderinger i forbindelse med behandling av saker i politiske organer, 

for å dokumentere disse vurderingene i kommunens sak- og arkivsystem, og for å hindre at folkevalgte 

blir involvert i saker der de har blitt vurdert å være inhabile. Kommunen har også sikret at de etiske 

retningslinjene fanger opp i seg og ivaretar de habilitetsregler som går frem av forvaltningsloven kap. II 

og kommuneloven § 40 nr. 3. 

Samtidig viser undersøkelsen at Frogn kommune ikke har satt i verk tilstrekkelig med tiltak for å sikre at 

alle ansatte er kjent med innholdet i de etiske retningslinjene. Det blir heller ikke gjennomført systematisk 

kontroll av hvorvidt det nedover i organisasjonen blir arbeidet med å informere de ansatte om 

retningslinjene. Av undersøkelsen går det frem at ikke alle ansatte i kommunen er kjent med verken hvor 

de kan finne Frogn kommunes etiske retningslinjer eller med innholdet i retningslinjene. Dette medfører 

etter revisjonens vurdering risiko for at ansatte ikke er tilstrekkelig kjent med hvordan de skal opptre i 

ulike situasjoner, eller hvilke bestemmelser som gjelder for de ansatte i Frogn kommune med hensyn til 

etisk adferd. Undersøkelsen viser også at det er forbedringspotensial i informasjonsarbeidet som blir 

gjennomført overfor de folkevalgte i kommunen med hensyn til å sikre kjennskap til de etiske 

retningslinjene.  

Videre går det frem av forvaltningsrevisjonen ikke alle ansatte i Frogn kommune er kjent med i hvilke 

situasjoner de skal vurdere egen habilitet, eller med de bestemmelser som gjelder habilitet i 

forvaltningsloven. Revisjonen mener at manglende kjennskap til gjeldende regelverk om habilitet, hvilke 

situasjoner man skal vurdere egen habilitet i, samt hvilke vurderinger som skal gjøres av habilitet når dette 

er relevant, medfører risiko for manglende etterleving av og brudd på de bestemmelser som går frem av 

forvaltningsloven § 6 om habilitet, samt Frogn kommunes etiske retningslinjer.  

Det er i varierende grad etablert felles rutiner eller prosedyrer til bruk for å sikre etterleving av etiske 

retningslinjer og rettsregler knyttet til habilitet. Utarbeidelse av rutiner for etterleving av ulike 

bestemmelser i de etiske retningslinjene, samt habilitetsregelverk, er i stor grad opp til den enkelte enhet. 

Det utføres ikke noen kontroll av om det er etablert rutiner for etterleving av retningslinjer og 

habilitetsregelverk i de deler av organisasjonen der dette vil være relevant. Revisjonen vil peke på at 

skriftlige rutiner er et viktig verktøy for å sikre kvalitet i tjenesteutøvelsen og ved gjennomføring av 

arbeidsoppgaver, og for å redusere risikoen for feil og mangler, herunder risikoen for manglende etterleving 

av etiske retningslinjer. Det er derfor viktig at Frogn kommune vurderer behovet for rutiner for etterleving 

av etiske retningslinjer, og sikrer at det blir etablert tilstrekkelig med rutiner som bidrar til etterleving av 

etiske retningslinjer og habilitetsregelverk. 

Kommunen har et elektronisk avviksmeldingssystem, men det er ikke tydeliggjort i systemet at dette også 

skal benyttes til innmelding av avvik knyttet til manglende etterleving av etiske retningslinjer. I kommunen 

blir det i liten grad meldt avvik knyttet til brudd på de etiske retningslinjene. Systematisk kontroll og 

oppfølging er et viktig prinsipp for å sikre at den kommunale virksomheten når sine mål, herunder 

etterleving av etiske retningslinjer. Revisjonen mener derfor at Frogn kommune, for å bidra til å sikre at 

etiske retningslinjer etterleves, bør styrke og formalisere kontrollen av at det i de ulike enhetene blir 

arbeidet med etterleving av etiske retningslinjer, gjennom for eksempel å etterspørre og innhente 
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rapportering fra enhetene om arbeid med å informere om etiske retningslinjer, tiltak for å sikre at de 

etterleves mv. 

Undersøkelsen som er gjennomført viser at det i løpet av de siste årene har forekommet brudd på 

bestemmelser i kommunens etiske retningslinjer knyttet til behandling av informasjon/taushetsplikt i 

forbindelse med håndtering av taushetsbelagte opplysninger. Videre går det frem av data fra både 

revisjonens spørreundersøkelse og KS’ lokaldemokratiundersøkelse at ansatte og folkevalgte i Frogn 

kommune opplever at etiske retningslinjer ikke alltid etterleves og at det blir opplevd å forekomme brudd 

på bestemmelser i retningslinjene. 

Frogn kommune gjennomfører ikke systematiske risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til hvor og når det 

i den kommunale forvaltningen kan inntreffe brudd på etiske retningslinjer. Revisjonen mener at 

gjennomføring av risikoanalyser er et sentralt element for å sikre god internkontroll, blant annet når det 

gjelder å finne frem til aktiviteter eller prosesser hvor det kan være fare for manglende måloppnåelse eller 

manglende etterleving av rutiner og regelverk. For å skaffe til veie tilstrekkelig oversikt over hvor og når 

det kan være risiko for brudd på etiske retningslinjer, bør Frogn kommune sikre at det blir gjennomført 

systematiske kartlegginger og analyser av hvor i virksomheten det foreligger risiko for at de etiske 

retningslinjene ikke etterleves, samt når dette kan inntreffe. Dette vil etter revisjonens vurdering bidra til 

en tilfredsstillende internkontroll, i samsvar med krav i kommuneloven § 23 om betryggende kontroll og 

god praksis på området. 

Utover at de gjennom de etiske retningslinjene er stilt krav til ansatte og folkevalgte om gjennomføring av 

habilitetsvurderinger, er det ikke etablert felles rutiner for vurdering av habilitet som ansatte i Frogn 

kommune kan benytte seg av i forbindelse med saksbehandling, vedtak om tildeling av tjenester mv. Dette 

øker etter revisjonens mening risikoen for at habilitetsvurderinger ikke blir gjennomført i alle saker der 

dette er relevant. Det er heller ikke etablert egne rutiner for å dokumentere at det er gjennomført 

habilitetsvurderinger for ansatte. 

Basert på det som kommer frem i forvaltningsrevisjonen, kommer revisjonen med noen anbefalinger til 

Frogn kommune. Disse fremgår av kapittel 8 Konklusjon og anbefalinger. 

 

 



 

5  

Innhold 
Sammendrag 3 

1. Innledning 9 

2. Om tjenesteområdet 11 

3. Kjennskap til etiske retningslinjer 13 

4. Etterleving av etiske retningslinjer 30 

5. Kartlegging av risiko for brudd på etiske retningslinjer 40 

6. Rutiner for habilitetsvurdering 43 

7. Ivaretakelse av habilitetsregelverk i etiske retningslinjer 48 

8. Konklusjon og anbefalinger 52 

Vedlegg 1: Høringsuttalelse 54 

Vedlegg 2: Revisjonskriterier 56 

Vedlegg 3: Sentrale dokumenter og litteratur 59 

 
 

  



 

6  

Detaljert innholdsfortegnelse 
Sammendrag 3 

1. Innledning 9 

1.1 Bakgrunn 9 
1.2 Formål og problemstillinger 9 
1.3 Metode 9 
1.4 Revisjonskriterier 10 

2. Om tjenesteområdet 11 

2.1 Organisering 11 
2.2 Etiske retningslinjer for Frogn kommune 12 

3. Kjennskap til etiske retningslinjer 13 

3.1 Problemstilling 13 
3.2 Revisjonskriterier 13 
3.3 Informasjon om etiske retningslinjer 14 
3.4 Bevissthet rundt etiske retningslinjer 24 
3.5 Kjennskap til behov for vurdering av habilitet 25 

4. Etterleving av etiske retningslinjer 30 

4.1 Problemstilling 30 
4.2 Revisjonskriterier 30 
4.3 Rutiner for etterleving av etiske retningslinjer og habilitetsbestemmelser 31 
4.4 Kontroll av etterleving av etiske retningslinjer 33 
4.5 Brudd på sentrale bestemmelser i etiske retningslinjer 35 

5. Kartlegging av risiko for brudd på etiske retningslinjer 40 

5.1 Problemstilling 40 
5.2 Revisjonskriterier 40 
5.3 Bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser 40 
5.4 Oppfølging av resultater fra risiko- og sårbarhetsanalyser 42 

6. Rutiner for habilitetsvurdering 43 

6.1 Problemstilling 43 
6.2 Revisjonskriterier 43 
6.3 Rutiner for vurdering av habilitet i administrasjonen 44 
6.4 Rutiner for vurdering av habilitet i politiske organ 46 

7. Ivaretakelse av habilitetsregelverk i etiske retningslinjer 48 

7.1 Problemstilling 48 
7.2 Revisjonskriterier 48 
7.3 Habilitet som tema i de etiske retningslinjene 49 
7.4 Rutiner for å sikre at personer vurdert som inhabile ikke involveres i aktuelle saker 50 

8. Konklusjon og anbefalinger 52 

Vedlegg 1: Høringsuttalelse 54 

Vedlegg 2: Revisjonskriterier 56 

Vedlegg 3: Sentrale dokumenter og litteratur 59 

 

  



 

7  

Figurer 

Figur 1: Politisk organisering i Frogn kommune (Kilde: Frogn kommune) 11 

Figur 2: Administrativ organisering i Frogn kommune (Kilde: Frogn kommune) 12 

Figur 3: Er du kjent med at Frogn kommune har utarbeidet etiske retningslinjer som gjelder for alle ansatte og 

folkevalgte i kommunen? (N=102) 16 

Figur 4: Vet du hvor du kan finne kommunens etiske retningslinjer, dersom du har behov for de? (N=71) 16 

Figur 5: I hvilken grad er du kjent med innholdet i kommunens etiske retningslinjer, og hvordan retningslinjene skal 

etterleves? (N=72) 17 

Figur 6: I hvilken grad er du kjent med de etiske retningslinjenes bestemmelser knyttet til følgende tema? (N=70) 18 

Figur 7: I hvilken grad opplever du at kommunen har sørget for at ansatte er informert om kommunens etiske 

retningslinjer og innholdet i disse? (N=71) 19 

Figur 8: Er du kjent med at Frogn kommune har utarbeidet etiske retningslinjer som gjelder for alle ansatte og 

folkevalgte i kommunen? (N=18) 20 

Figur 9: Vet du hvor du kan finne kommunens etiske retningslinjer, dersom du har behov for de? (N=18) 20 

Figur 10: I hvilken grad er du kjent med innholdet i kommunens etiske retningslinjer, og hvordan retningslinjene 

skal etterleves? (N=18) 21 

Figur 11: I hvilken grad er du kjent med de etiske retningslinjenes bestemmelser knyttet til følgende tema? (N=18)

 22 

Figur 12: I hvilken grad opplever du at kommunen har sørget for at folkevalgte er informert om kommunens etiske 

retningslinjer og innholdet i disse? (N=18) 23 

Figur 13: I hvilken grad opplever du at det blant folkevalgte i kommunen samlet sett er en bevissthet rundt 

kommunens etiske retningslinjer og etterleving av disse? (N=18) 24 

Figur 14: I hvilken grad opplever du at det blant ansatte i kommunen samlet sett er en bevissthet rundt kommunens 

etiske retningslinjer og etterleving av disse? (N=70) 25 

Figur 15: I ditt daglige arbeid: kan du komme i situasjoner der det er behov for å vurdere egen habilitet? (N=99) 26 

Figur 16: I hvilken grad er du kjent med forvaltningslovens bestemmelser om habilitet? (N=51) 27 

Figur 17: I hvilken grad er du kjent med forvaltningslovens bestemmelser om habilitet? (N=18) 27 

Figur 18: I hvilken grad er det tydelig definert hvilke forhold og momenter du som ansatt må ta hensyn til i forbindelse 

med vurdering av egen habilitet? (N=50) 28 

Figur 19: I hvilken grad er det tydelig definert hvilke forhold og momenter du som folkevalgt må ta hensyn til i 

forbindelse med vurdering av egen habilitet? (N=18) 28 

Figur 20: I hvilken grad er det etablert tilstrekkelig med rutiner og prosedyrer, som bidrar til at du skal kunne 

etterleve kommunens etiske retningslinjer? (N=70) 32 

Figur 21: I hvilken grad er det etablert tilstrekkelig med rutiner og prosedyrer, som bidrar til at du skal kunne 

etterleve kommunens etiske retningslinjer? (N=18) 33 

Figur 22: I hvilken grad opplever du at bestemmelsene i de etiske retningslinjene knyttet til følgende tema etterleves? 

(N=85) 36 

Figur 25: Har det, etter det du er kjent med, forekommet brudd på sentrale bestemmelser i kommunens etiske 

retningslinjer? (N=86) 37 



 

8  

Figur 23: Her i kommunen misbruker ikke de folkevalgte sin makt til personlig fordel. (N=31) (Kilde: KS 

Lokaldemokratiundersøkelse blant folkevalgte 2017) 38 

Figur 24: De som har gode personlige forbindelser i kommunen, får lettere ivaretatt sine interesser. (N=31) (Kilde: 

KS Lokaldemokratiundersøkelse blant folkevalgte 2017) 39 

Figur 26: I hvilken grad opplever du at det innenfor det området du arbeider/er valgt, er risiko for brudd på sentrale 

bestemmelser i kommunens etiske retningslinjer? (N=87) 41 

Figur 27: Er det etablert egne rutiner eller prosedyrer for gjennomføring av habilitetsvurderinger i relevante saker, 

til bruk for ansatte i kommunen? (N=51) 45 

Figur 28: Er det etablert egne rutiner eller prosedyrer for gjennomføring av habilitetsvurderinger i relevante saker, 

til bruk for folkevalgte i kommunen? (N=18) 47 

 



 

9  

1. Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Deloitte har gjennomført en forvaltningsrevisjon av etikk og habilitet i Frogn kommune. Prosjektet ble 

bestilt av kontrollutvalget i Frogn kommune i sak 20/17, 28. august 2017. 

1.2 Formål og problemstillinger 

Formålet med forvaltningsrevisjonen har vært å se på hvordan de etiske retningslinjene for Frogn kommune 

er implementert i organisasjonen, hvordan de blir fulgt opp og brukt, samt hvordan gjeldende 

habilitetsregler blir ivaretatt både på administrativt og politisk nivå. 

Med bakgrunn i formålet ble det utarbeidet følgende problemstillinger: 

1. I hvilken grad er de etiske retningslinjer kjent blant ansatte og folkevalgte i kommunen? 

a. I hvilken grad har kommunen sørget for at ansatte og folkevalgte er informert om de etiske 

retningslinjene og innholdet i disse? 

b. I hvilken grad er ansatte og folkevalgte bevisste kommunens etiske retningslinjer? 

c. Er ansatte og folkevalgte i kommunen kjent med i hvilke situasjoner de skal vurdere egen 

habilitet, og hvilke habilitetsvurderinger det vil være relevant å gjøre i disse situasjonene? 

  

2. I hvilken grad blir de etiske retningslinjene etterlevd? 

a. I hvilken grad er det etablert rutiner eller prosedyrer til bruk for ansatte og folkevalgte som 

sikrer etterleving av de etiske retningslinjene og rettsregler knyttet til habilitet? 

b. I hvilken grad har kommunen etablert system og rutiner for å kontrollere at de etiske 

retningslinjene etterleves? 

c. I hvilken grad har det forekommet brudd på sentrale bestemmelser i kommunens etiske 

retningslinjer? 

 

3. Hvilke risikoområder finnes for brudd på de etiske retningslinjene? 

a. I hvilken grad blir det gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til hvor og når det 

kan inntreffe brudd på etiske retningslinjer? 

b. Hvordan blir resultater fra ev. risiko- og sårbarhetsanalyser fulgt opp, og hvilke tiltak blir 

satt i verk dersom det avdekkes risiko for brudd på etiske retningslinjer? 

 

4. I hvilken grad er det etablert rutiner for vurdering av habilitet, herunder rutiner for å dokumentere 

habilitetsvurderinger, i forbindelse med: 

a. Administrativ saksforberedelse og -behandling? 

b. Behandling av saker i politiske organer? 

 

5. I hvilken grad ivaretar de etiske retningslinjene habilitetsreglene og konsekvensene av inhabilitet 

for den enkeltes arbeid med den aktuelle saken? 

a. Har kommunen etablert rutiner eller prosedyrer for å sikre at ansatte og folkevalgte som 

blir vurdert som inhabile i en sak ikke involveres i den aktuelle saken? 

1.3 Metode 

1.3.1 Dokumentanalyse 

Rettsregler og relevante kommunale styringsdokumenter har blitt gjennomgått og benyttet som 

revisjonskriterier. Videre har revisjonen samlet inn og gått gjennom dokumentasjon fra kommunen. Dette 

inkluderer blant annet etiske retningslinjer for Frogn kommune, politiske og administrative 

delegeringsreglement, reglement for folkevalgte organ, mal for lederavtaler, samt rutiner for avviksmelding 

og –håndtering. 

1.3.2 Intervju 

Revisjonen har gjennomført intervjuer med utvalgte personer i kommunen som er involvert i oppfølging av 

arbeid med etiske retningslinjer både på administrativt og politisk nivå, herunder rådmann, ordfører og 
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personalsjef. Det har også blitt gjennomført intervju med tillitsvalgte som representanter for ansatte i 

kommunen. Totalt er det gjennomført fire intervjuer med fem personer.  

1.3.3 Spørreundersøkelse 

For å få kjennskap til i hvilken grad folkevalgte og ansatte i kommunen er kjent med Frogn kommunes 

etiske retningslinjer og krav til habilitet, har revisjonen gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse 

blant alle folkevalgte i kommunen, samt blant et utvalg ansatte.  

Spørreundersøkelsen har blitt sendt ut til alle medlemmer av kommunestyret i Frogn, totalt 31 personer. 

Revisjonen har mottatt 18 svar fra kommunestyremedlemmer. Dette gir en svaroppslutning på cirka 58 

prosent. 

Videre har spørreundersøkelse blitt sendt ut til 684 ansatte, fordelt på fire ulike kategorier ansatte: 

rådmannens stab/enhet for personal, organisasjon og politiske tjenester/interne funksjoner 

(samlekategori), helse, omsorg og velferd, oppvekst, og plan, teknisk og eiendom. Revisjonen har mottatt 

totalt 120 svar fra ansatte, fordelt på alle de fire kategoriene. Dette gir en svarprosent på cirka 17,5 

prosent.  

Utvalget av ansatte til å motta spørreundersøkelsen har blitt gjennomført som et stratifisert 

sannsynlighetsutvalg innenfor de fire kategoriene i avsnittet over. Innenfor hver kategori har revisjonen 

tilfeldig trukket ut et antall ansatte som har fått tilsendt spørreundersøkelsen. Utvalget har gjennomført 

med et konfidensintervall på 95 prosent og en feilmargin på fem prosent, og resultatene må tolkes i lys av 

dette.1  

Årsaken til at utvalget av ansatte til å motta spørreundersøkelsen har blitt gjennomført som et stratifisert 

utvalg fra ulike kategorier, har vært å sikre at alle hovedområder av den kommunale virksomheten er 

representert i undersøkelsen. Årsaken til at det har blitt gjennomført et tilfeldig sannsynlighetsutvalg 

innenfor hver av disse kategoriene, med forhåndsdefinert konfidensintervall og feilmargin, har vært å 

kontrollere usikkerhetsmarginen knyttet til svarene som har kommet inn.  

1.3.4 Verifiseringsprosesser 

Oppsummering av intervju er sendt til de som er intervjuet for verifisering og det er informasjon fra de 

verifiserte intervjureferatene som er benyttet i rapporten. 

Datadelen av rapporten er sendt til rådmannen for verifisering og høring, og har mottatt et kombinert 

verifiserings- og høringssvar som er lagt ved den endelige rapporten. Påpekte faktafeil er i tillegg rettet 

opp i den endelige versjonen av rapporten. 

1.4 Revisjonskriterier 
Revisjonskriterier er de krav og forventninger som forvaltningsrevisjonsobjektet skal bli vurdert opp mot. 

Kriteriene er utledet fra autoritative kilder i samsvar med kravene i gjeldende standard for 

forvaltningsrevisjon. I dette prosjektet er revisjonskriteriene i hovedsak hentet fra kommuneloven og 

forvaltningsloven, samt anerkjent praksis for god internkontroll. Kriteriene er nærmere presentert 

innledningsvis under hvert tema, og i vedlegg 2 til rapporten. 

                                                

1 Dette vil si at det er 95 prosent sannsynlighet for at det utvalget som har mottatt spørreundersøkelsen innenfor hver 
kategorien, uttrykker det samme som kategorien som helhet (populasjonen). Når det gjelder feilmargin, betyr det at 
svarene som kommer frem i undersøkelsen i utgangspunktet har en feilmargin på +/- 5 prosent. Justert for antall svar 
som har kommet inn i undersøkelsen (ikke alle som har mottatt spørreundersøkelsen fra revisjonen har svart), er den 
reelle feilmarginen noe høyere, cirka 10 prosent. På bakgrunn av dette, må figurene i rapporten derfor tolkes med 
varsomhet. 
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2. Om tjenesteområdet 

2.1 Organisering 

Frogn kommunes politiske organisering er en hovedutvalgsmodell. Kommunestyret har 31 representanter. 

Videre er kommunen organisert med et formannskap, et hovedutvalg for miljø, plan- og byggesaker og et 

hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, alle bestående av 11 representanter. Figuren under viser den 

politiske organiseringen i kommunen: 

Figur 1: Politisk organisering i Frogn kommune (Kilde: Frogn kommune) 

  

Når det gjelder den administrative organiseringen i Frogn kommune, har kommunen nylig gjennomført en 

organisasjonsjustering, som trådte i kraft 1. september 2017. Den justerte organisasjon har færre enheter 

og enhetsledere enn hva den tidligere organiseringen hadde. Per i dag er kommunen organisert med en 

rådmannsgruppe bestående av rådmann og tre kommunalsjefer, for områdene Oppvekst, Helse, omsorg 

og velferd, og Plan, teknisk og eiendom. Under hvert av de tre områdene ligger de ulike enhetene plassert. 

Innenfor hver enhet kan det ligge flere ulike virksomheter, som for eksempel skoler, barnehager og 

sykehjem. Figuren under viser Frogn kommunes administrative organisering: 
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Figur 2: Administrativ organisering i Frogn kommune (Kilde: Frogn kommune) 

 

 

2.2 Etiske retningslinjer for Frogn kommune 

Frogn kommune har utarbeidet og vedtatt etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i kommunen. 

Retningslinjene ble første gang vedtatt i kommunestyret 22. august 2007, i sak 83/07, og ble sist revidert 

våren 2015.2 

Av de innledende bestemmelsene i kommunens etiske retningslinjer går det frem at retningslinjene gjelder 

for både ansatte og folkevalgte, men at enkelte av bestemmelsene likevel kun gjelder for ansatte. Videre 

blir det understreket at ansatte og folkevalgte i Frogn kommune skal følge allmennetiske og 

forvaltningsetiske verdier og normer, og at egne interesser ikke skal påvirke saksbehandlingen, 

beslutninger eller arbeidet for øvrig. 

De etiske retningslinjene for ansatte og folkevalgte i Frogn kommune inneholder bestemmelser knyttet til 

følgende elleve tema: 

 Hensynet til innbyggerne 

 Hensynet til kommunens omdømme 

 Lojalitet 

 Ansatte ytringsfrihet 

 Rapporteringsplikt 

 Åpenhet 

 Varsling om kritikkverdige forhold 

 Habilitet, interessekonflikter 

 Mottak av gaver og andre fordeler 

 Representasjon og reiser  

 Behandling av informasjon 

                                                

2 Vedtatt i kommunestyret 15. juni 2015, i sak 106/15. 
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3. Kjennskap til etiske retningslinjer 

3.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

I hvilken grad er de etiske retningslinjer kjent blant ansatte og folkevalgte i kommunen? 

 

 I hvilken grad har kommunen sørget for at ansatte og folkevalgte er informert om de etiske 

retningslinjene og innholdet i disse? 

 I hvilken grad er ansatte og folkevalgte bevisste kommunens etiske retningslinjer? 

 Er ansatte og folkevalgte i kommunen kjent med i hvilke situasjoner de skal vurdere egen habilitet, 

og hvilke habilitetsvurderinger det vil være relevant å gjøre i disse situasjonene? 

 

3.2 Revisjonskriterier 

I kommuneloven § 23 framgår følgende krav til administrasjonssjefen: 

 

1. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er 

forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at 

administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den 

er gjenstand for betryggende kontroll. 

 

I Ot.prp.nr.70 (2002-2003)3 står følgende kommentar til kravet om betryggende kontroll i kommuneloven 

§ 23:  

 

Selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag ikke eksplisitt er pålagt å etablere 

internkontroll, må ansvaret for slik kontroll regnes som en nødvendig del av administrasjonssjefens 

ledelsesansvar. Det er i tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper at en leder av en 

virksomhet etablerer rutiner og systemer som blant annet skal bidra til å sikre at organisasjonen 

når de mål som er satt, og at formuesforvaltningen er ordnet på forsvarlig måte. 

 

I Ot.prp.nr.70 (2002-2003) blir det videre vist til at internkontroll først og fremst er et ledelsesverktøy, og  

 

(…) er en integrert del av ledelsens styring av organisasjonen. Internkontroll defineres i videste 

forstand som en prosess, iverksatt og gjennomført av virksomhetens ledere og ansatte, med formål 

å sikre måloppnåelse på følgende områder: 

-  Målrettet og effektiv drift  

-  Pålitelig ekstern rapportering  

-  Overholdelse av gjeldende lover og regelverk. 

 

Det er flere anerkjente rammeverk som beskriver grunnprinsipp for god internkontroll. Et av de mest brukte 

rammeverkene for internkontroll er COSO-modellen.4 

 

Hovedelementene i COSO-modellen er felles for flere av de ulike rammeverkene for internkontroll. De 

viktigste elementene er:  

 
 kontrollmiljø  

 risikovurdering  
 kontrollaktiviteter  
 kommunikasjon og informasjon 

 ledelsesoppfølging 

                                                

3 Ot.prp.nr.70 (2002-2003). Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 
m.m. (kommunal revisjon). 
4 COSO: Internal Control – Integrated Framework (2013). 
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Frogn kommune vedtok i 2007 felles etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i kommunen.5 

Retningslinjene ble sist revidert i 2015, gjennom vedtak i kommunestyret.6 I retningslinjenes innledende 

bestemmelser går det frem at: 

 

«Ledere på alle nivåer har et særlig ansvar for å tydeliggjøre og skape aksept for etisk forsvarlig 

atferd.» 

 

Forvaltningslovens kap. II tar for seg habilitet i forvaltningen. Habilitetskravene fremgår av § 6 i 

forvaltningsloven: 

 

«En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe 

avgjørelse i en forvaltningssak  

a) når han selv er part i saken; 

b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i 

sidelinje så nær som søsken; 

c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller 

fosterbarn til en part; 

d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig 

for en part etter at saken begynte; 

e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling 

for, et selskap som er part i saken og ikke helt ut eies av stat eller kommune, et 

samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken.» 

 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

3.3 Informasjon om etiske retningslinjer 

3.3.1 Datagrunnlag 

Informasjon til ansatte 

Frogn kommunes etiske retningslinjer ligger tilgjengelig for både ansatte, folkevalgte og publikum på 

kommunens hjemmesider under menypunktet «Politikk og samfunn». På hjemmesidene er det også lagt 

inn lenke til veileder fra Kommunal- og regionaldepartementet om habilitet i kommuner og 

fylkeskommuner7, som ansatte kan benytte seg av dersom de behøver støtte og kunnskap om 

habilitetsregelverk og habilitetsvurderinger. 

Når det gjelder arbeid med å formidle kommunens etiske retningslinjer til de ansatte, blir det opplyst i 

intervju at det er den enkelte enhetsleders ansvar å kommunisere med sine ansatte om dette. Ansvaret er 

også nedfelt i lederavtalene mellom rådmann og enhetslederne. I mal for lederavtale for ledere i Frogn 

kommune går det under overskriften «Etiske retningslinjer» frem at ledere på alle nivåer har et særlig 

ansvar for å tydeliggjøre og skape aksept for etisk forsvarlig atferd. 

Revisjonen får videre opplyst at det innenfor hver enkelt enhet skal utarbeides tiltak for hvordan det skal 

arbeides med å gjøre de etiske retningslinjene kjent blant de ansatte i virksomheten, som en del av 

virksomhetsplanene. I intervju blir det opplyst at det kan variere en del mellom de ulike enhetene hvorvidt 

etiske retningslinjer og arbeid med etikk og habilitet er et tema i virksomhetsplanene, og hvor mye dette 

arbeides med i de ulike enhetene. Føringen fra rådmannsgruppen er imidlertid at etiske retningslinjer og 

etterleving av disse skal være tema i enhetsmøter, og at dette skal inngå som et tiltak i virksomhetsplanen 

i enhetene. Gjennom daglig drift og dialog om etiske retningslinjer i etablerte møtearenaer, skal de ansattes 

oppfordres til etterleving av kommunens etiske retningslinjer.  

Videre blir det i intervju opplyst at det ikke gjennomføres noen systematisk kontroll fra rådmannsgruppen 

som øverste ledelse av hvorvidt det er utarbeidet tiltak for hvordan det skal arbeides med formidling av 

                                                

5 Frogn kommune: Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Frogn kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 
83/07. 
6 Sak 106/15. 
7 Kommunal- og regionaldepartementet: Habilitet i kommuner og fylkeskommuner. Om inhabilitetsreglene i 
forvaltningsloven og kommuneloven. 2011. 
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etiske retningslinjer i virksomhetsplanene, eller av hvordan de enkelte enhetene arbeider med etiske 

retningslinjer, og etikk og habilitet som tema. Den oppfølgingen som skjer med hensyn til å følge opp om 

enhetsledere kommuniserer de etiske retningslinjene og innholdet i disse til sine ansatte, samt om de 

arbeider aktivt med etikk og habilitet i sine avdelinger og enheter, skjer eventuelt gjennom den dialogen 

rådmannen har med kommunalsjefer og enhetsledere i de møtearenaene som er etablert i kommunen. 

Som en del av denne dialogen vil arbeidet med etikk og etiske retningslinjer kunne bli tatt opp som tema, 

ut fra hvilke tema og saker som diskuteres. 

I tillegg til arbeid med formidling av selve de etiske retningslinjene, opplyser rådmann i intervju at det i 

kommunens ledelse arbeides aktivt med dilemmatrening, som et tiltak for å øke bevisstheten rundt etiske 

problemstillinger og utfordringer i den kommunale forvaltningen. I 2016 gjennomførte både 

rådmannsgruppen og enhetsledergruppen samlinger der etikk og håndtering av etiske dilemmaer var tema. 

Samlingene ble gjennomført med bistand fra KS-konsulent. Rådmann opplyser at dilemmatreningen som 

har blitt gjennomført i ledergruppene oppleves som mer effektivt enn å gjennomføre formalistiske 

gjennomganger av etiske retningslinjer, når det gjelder å sette fokus på hva som er viktig for ledere å 

være bevisst på med hensyn til arbeid med etikk i sine enheter. Enhetsledere i Frogn kommune har i 

etterkant av samlingene blitt oppfordret til å arbeide med dilemmatrening også i sine enheter. 

Videre får revisjonen opplyst at Frogn kommune for tiden gjennomfører flere større fellesprosjekter der 

også etikk som tema inngår, og der kommunens etiske retningslinjer berøres. I prosjektet Ansvar for eget 

liv blir det arbeidet med å styrke bevisstheten internt om kommunens verdier. Prosjektet dreier seg blant 

annet om at kommunen skal møte innbyggerne som likeverdige parter, og omhandler gjennom dette både 

faglige og etiske problemstillinger som ledere og ansatte må sette seg inn i. Kommunens LEAN-prosjekt 

skal bidra til kontinuerlig forbedring og effektivisering av Frogn kommune. Prosjektet fokuserer blant annet 

på hvordan kommunen kan oppnå ønskede resultater gjennom færre prosesser og prosedyrer, samtidig 

som alle krav og retningslinjer etterleves. I vurderingene av hvilke prosesser som kan effektiviseres, 

oppstår det mange etiske dilemmaer som avdelinger og enheter må ta stilling til.  

I intervju blir det i forbindelse med formidling av og arbeid med etiske retningslinjer pekt på at man ute i 

tjenestene generelt har avgrensede ressurser, noe som gjør at det innenfor mange avdelinger og enheter 

er lite tid og få muligheter til å ta opp og diskutere etiske spørsmål. I forlengelsen av dette blir det pekt på 

at det ikke alltid er samsvar mellom tiden som brukes på å utarbeide dokumenter, retningslinjer mv., og 

tiden som er avsatt til å gjøre dokumenter og retningslinjer kjent og implementere dem blant de ansatte. 

Tall fra spørreundersøkelsen som er gjennomført blant ansatte og folkevalgte i Frogn kommune, viser at 

flertallet av de ansatte som har svart på undersøkelsen er kjent med at kommunen har utarbeidet etiske 

retningslinjer. Cirka 70 prosent av ansatte som har svart, oppgir at de kjenner til retningslinjene. Samtidig 

viser tallene at cirka 30 prosent av de ansatte som har svart, ikke er kjent med at kommunen har utarbeidet 

etiske retningslinjer som gjelder for både ansatte og folkevalgte. Svarfordelingen går frem av figuren 

under: 
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Figur 3: Er du kjent med at Frogn kommune har utarbeidet etiske retningslinjer som gjelder for alle ansatte og folkevalgte 

i kommunen? (N=102) 

 

 

På spørsmål om de vet hvor de kan finne kommunens etiske retningslinjer dersom de har behov for det, 

svarer i overkant av 80 prosent av de ansatte at de vet dette. I underkant av 20 prosent av ansatte som 

har besvart undersøkelsen vet imidlertid ikke hvor de ved behov kan finne kommunens etiske retningslinjer. 

Svarfordelingen går frem av figuren under: 

Figur 4: Vet du hvor du kan finne kommunens etiske retningslinjer, dersom du har behov for de? (N=71) 

 

I åpne svarfelt i spørreundersøkelsene kommer det frem at det varierer hvordan ansatte har blitt gjort 

kjent med hvor de kan finne kommunens etiske retningslinjer dersom de har behov for å konsultere disse. 

Av svar som går igjen fra mange respondenter er at de selv har funnet retningslinjene i kommunens 

kvalitetssystem (Compilo) eller på kommunens nettsider, at de har fått høre om retningslinjene fra kolleger, 
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at det har blitt informert om retningslinjene i fellesmøter i enhet eller avdeling eller at leder har informert 

om retningslinjene. 

På spørsmål om i hvilken grad ansatte er kjent med innholdet i kommunens etiske retningslinjer og hvordan 

retningslinjene skal etterleves, svarer cirka 33 prosent av de ansatte at de i stor grad er kjent med dette. 

Cirka 47 prosent svarer at de i noen grad kjenner til det, mens nesten 20 prosent oppgir at de i liten grad 

eller ikke i det hele tatt kjenner innholdet i de etiske retningslinjene og hvordan retningslinjene skal 

etterleves. Svarfordelingen går frem av figuren under: 

Figur 5: I hvilken grad er du kjent med innholdet i kommunens etiske retningslinjer, og hvordan retningslinjene skal 

etterleves? (N=72) 

 

 

På spørsmål om hvordan ansatte har blitt kjent med innholdet i retningslinjene, kommer det frem i åpne 

svarfelt at kunnskapen om hva de etiske retningslinjene inneholder og hvordan disse skal etterleves har 

blitt tilegnet ved å selv lese retningslinjene, i forbindelse med gjennomgang i enhets-/avdelingsmøter og 

gjennom egne seminarer/fagdager der etikk har vært tema.  

Av spørreundersøkelsen går det videre frem at når det gjelder hvor godt innholdet i de etiske retningslinjene 

er kjent blant de ansatte, varierer det i hvilken grad de ansatte kjenner til de ulike sentrale temaene i 

retningslinjene. Det temaet den høyeste andelen ansatte i stor grad er kjent med (60 prosent), er 

«behandling av informasjon/taushetsplikt», mens det temaet med der andelen ansatte som har svart i liten 

grad eller ikke i det hele tatt er høyest, er «representasjon og reiser», henholdsvis cirka 19 prosent og 16 

prosent. Svarfordelingene for alle de ulike temaene i de etiske retningslinjene går frem av figuren under: 
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Figur 6: I hvilken grad er du kjent med de etiske retningslinjenes bestemmelser knyttet til følgende tema? (N=70) 

 

 

 

På spørsmål om i hvilken grad de ansatte opplever at Frogn kommune har sørget for at ansatte er informert 

om de etiske retningslinjene og innholdet i disse, svarer i overkant av 15 prosent at de i stor grad opplever 

dette. Cirka 42 prosent svarer at kommunen i noen grad har sørget for at ansatte er informert om de etiske 

retningslinjene og innholdet i disse, mens cirka 34 prosent mener kommunen i liten grad har sørget for at 

de ansatte er informert. Cirka fire prosent opplyser at Frogn kommune ikke i det hele tatt har sørget for at 

ansatte er informert om kommunens etiske retningslinjer og innholdet i disse. Svarfordelingen går frem av 

figuren under:  
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Figur 7: I hvilken grad opplever du at kommunen har sørget for at ansatte er informert om kommunens etiske 

retningslinjer og innholdet i disse? (N=71) 

 

 
Informasjon til folkevalgte 

Som det går frem av forrige del, ligger Frogn kommunes etiske retningslinjer tilgjengelig for ansatte, 

folkevalgte og publikum på kommunens nettsider, slik at også kommunens folkevalgte har anledning til å 

finne og sette seg inn i hvilke retningslinjer som gjelder i kommunen med hensyn til etikk. 

Videre viser undersøkelsen at de etiske retningslinjene i forbindelse med siste revisjonsrunde våren 2015 

var gjenstand for både politisk gjennomgang og behandling. I forbindelse med selve revisjonen av 

retningslinjene, ble forslag til reviderte retningslinjer fra administrasjonen gjennomgått og vurdert av en 

sammensatt politisk arbeidsgruppe bestående av representanter for alle de politiske partiene i 

kommunestyret for innspill og forslag, før endelig forslag til reviderte retningslinjer ble ferdigstilt. Det 

endelige forslaget til reviderte retningslinjer ble deretter behandlet politisk av henholdsvis 

administrasjonsutvalget, formannskapet og til slutt kommunestyret.8 I intervju blir det opplyst at dette i 

stor grad har bidratt til å sikre at folkevalgte i Frogn kommune er kjent med kommunens etiske 

retningslinjer, og at en rekke av bestemmelsene i disse også gjelder for de folkevalgte. 

I tillegg til den politiske behandlingen i forbindelse med siste revisjon av kommunens etiske retningslinjer, 

kommer det frem i undersøkelsen at etikk og habilitet er tema for de folkevalgte i forbindelse med 

folkevalgtopplæringen som gjennomføres hvert fjerde år i etterkant av valg. Opplæringen, som 

gjennomføres delvis av politisk sekretariat i Frogn kommune og delvis med ekstern bistand fra KS, 

fokuserer på grunnleggende og nødvendig kunnskap om etikk og habilitet som man må kjenne til som 

folkevalgt i en kommune.  

I intervju blir det videre opplyst at ordfører i tillegg til den felles folkevalgtopplæringen, har deltatt på et 

eget kurs for ordførere i Akershus i regi av KS. Kurset omhandlet blant annet etikk og habilitet, og hvordan 

man kan håndtere problemstillinger knyttet til disse temaene i rollen som ordfører. 

Når det gjelder dilemmatrening, som blir benyttet i administrasjonen som verktøy for å sette fokus på 

arbeid med etikk blant de ansatte, har dette foreløpig ikke blitt benyttet for de folkevalgte. I intervju 

opplyser imidlertid både ordfører og rådmann at som en del av kommunens Ansvar for eget liv-prosjekt, 

skal også kommunestyret involveres i dilemmatrening, blant annet for å øke bevisstheten blant de 

folkevalgte om etisk oppførsel og adferd i kommunikasjon med innbyggere i kommunen. 

                                                

8 I sak 106/15, 15. juni 2017. 
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I spørreundersøkelsen som er gjennomført blant folkevalgte og ansatte i Frogn kommune, opplyser 
samtlige folkevalgte som har svart på undersøkelsen at de er kjent med at kommunen har utarbeidet etiske 
retningslinjer som også gjelder for de folkevalgte. 

Figur 8: Er du kjent med at Frogn kommune har utarbeidet etiske retningslinjer som gjelder for alle ansatte og folkevalgte 

i kommunen? (N=18) 

 

 

Videre går det frem av spørreundersøkelsen av nesten 90 prosent av de folkevalgte vet hvor de kan finne 

kommunens etiske retningslinjer, dersom de har behov for dem. Samtidig opplyser rett i overkant av ti 

prosent av de folkevalgte som har svart på undersøkelsen at de ikke vet hvor de kan finne retningslinjene. 

Svarfordelingen går frem av figuren under: 

Figur 9: Vet du hvor du kan finne kommunens etiske retningslinjer, dersom du har behov for de? (N=18) 

 

 

I åpne svarfelt i spørreundersøkelsene kommer det frem at de folkevalgte primært har fått kjennskap til 

kommunens etiske retningslinjer via den politiske behandlingen i forbindelse med forrige revisjonsrunde, 

samt via kommunens nettsider. 
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Når det gjelder selve innholdet i de etiske retningslinjene, opplyser cirka 22 prosent av de folkevalgte at 

de i stor grad er kjent med innholdet i kommunens etiske retningslinjer og hvordan retningslinjene skal 

etterleves. Cirka 72 prosent svarer at de i noen grad er kjent med dette, mens cirka fem prosent (én 

folkevalgt) ikke i det hele tatt er kjent med innholdet i de etiske retningslinjene og hvordan retningslinjene 

skal etterleves. Svarfordelingen går frem av figuren under: 

Figur 10: I hvilken grad er du kjent med innholdet i kommunens etiske retningslinjer, og hvordan retningslinjene skal 

etterleves? (N=18) 

 

 

Tilsvarende som for ansatte i kommunen, går det frem av spørreundersøkelsen at det varierer i hvilken 

grad de folkevalgte kjenner til innholdet i de ulike sentrale temaene i retningslinjene.9 Det temaet den 

høyeste andelen folkevalgte i stor grad er kjent med (cirka 72 prosent), er «habilitet og 

interessekonflikter», mens det temaet med der andelen folkevalgte som har svart i liten grad eller ikke i 

det hele tatt er høyest, er «representasjon og reiser», henholdsvis cirka 22 prosent og 11 prosent. 

Svarfordelingene for alle de ulike temaene i de etiske retningslinjene går frem av figuren under: 

 

                                                

9 Ikke alle bestemmelsene i de etiske retningslinjene for Frogn kommune gjelder for de folkevalgte, og variasjonen i 
hvor godt de folkevalgte kjenner til innholdet som ligger innunder de ulike temaene vil delvis kunne forklares av dette. 
Dette gjelder blant annet de spesifikke bestemmelsene knyttet til hensynet til innbyggerne, hensynet til kommunens 
omdømme, lojalitet, åpenhet og rapporteringsplikt om forhold som vil kunne påføre kommunen som arbeidsgiver skade. 
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Figur 11: I hvilken grad er du kjent med de etiske retningslinjenes bestemmelser knyttet til følgende tema? (N=18) 

 

 

På spørsmål om i hvilken grad folkevalgte opplever at Frogn kommune har sørget for at de er informert om 

de etiske retningslinjene og innholdet i disse, svarer cirka 17 prosent at kommunen i stor grad har sørget 

for dette. Cirka 61 prosent opplyser at de i noen grad opplever dette, mens cirka 11 prosent opplever at 

kommunen i liten grad har sørget for at folkevalgte er informert om de etiske retningslinjene og innholdet 

i retningslinjene. Cirka fem prosent (én folkevalgt) opplever at kommunen ikke i det hele tatt har sørget 

for at folkevalgte er kjent med innholdet i de etiske retningslinjene og innholdet i disse. Svarfordelingen 

går frem av figuren under: 
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Figur 12: I hvilken grad opplever du at kommunen har sørget for at folkevalgte er informert om kommunens etiske 

retningslinjer og innholdet i disse? (N=18) 

 

 

3.3.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at de etiske retningslinjene er gjort tilgjengelige for alle ansatte både på kommunens 

nettsider og i kvalitetssystemet Compilo. Det har også blitt gjennomført dilemmatrening for ledere i 

kommunen, og ansvar for å tydeliggjøre og skape aksept for etisk forsvarlig atferd er tydelig nedfelt i 

lederavtaler mellom rådmann og enhetsleder. 

Utover dette er det ikke satt i verk felles tiltak i kommunen for å informere de ansatte om etiske 

retningslinjer og innholdet i disse. Det gjennomføres ikke systematisk kontroll av hvorvidt det nedover i 

organisasjonen blir arbeidet med å informere de ansatte om retningslinjene og innholdet i disse, for 

eksempel gjennom at det informeres jevnlig på ledermøter eller gjennomføres etisk dilemmatrening mv. 

Resultater fra spørreundersøkelsen viser at ikke alle ansatte er kjent med Frogn kommunes etiske 

retningslinjer eller hvor de kan finne retningslinjene dersom de har behov dem. Det kommer også frem at 

innholdet i de etiske retningslinjene i varierende grad er kjent blant de ansatte, og at flere av 

bestemmelsene i retningslinjene i liten grad eller ikke i det hele tatt er kjent blant de som har besvart 

undersøkelsen.  

Etter revisjonens vurdering indikerer svarene fra spørreundersøkelsen at kommunen ikke i tilstrekkelig 

grad har sørget for at ansatte er informert om etiske retningslinjer og hva disse inneholder av krav og 

bestemmelser for de ansatte. Videre mener revisjonen at arbeidet med å informere ansatte om etiske 

retningslinjer fremstår som usystematisk, og at det ikke i tilstrekkelig grad blir fulgt opp og kontrollert at 

ansatte ute i enhetene faktisk blir orientert om hvilke etiske retningslinjer og bestemmelser som gjelder i 

kommunen. 

Revisjonen vil peke på at noe av variasjonen i de svarene som har kommet inn i spørreundersøkelsen med 

hensyn til kjennskap til innhold i retningslinjene, i noen grad vil kunne forklares med at ikke alle 

bestemmelser nødvendigvis er like relevante for alle ansatte, avhengig av stilling/arbeidsoppgaver. 

Revisjonen mener likevel at det problematisk at cirka en fjerdedel av de som har besvart undersøkelsen 

ikke er kjent med bestemmelsene knyttet til eksempelvis «hensyn til innbyggere» eller «mottak av gaver 

og andre fordeler». Dette medfører etter revisjonens vurdering risiko for at ansatte ikke er tilstrekkelig 

kjent med hvordan de skal opptre overfor innbyggere, eller hvordan de skal håndtere situasjoner der de 

blir tilbudt gaver eller fordeler, og der det kan ligge en forventning om at dette skal gi utslag for 

saksbehandling, vedtak el. 

På bakgrunn av dette, er det revisjonens vurdering at Frogn kommune bør systematisere arbeidet med å 

informere ansatte om kommunens etiske retningslinjer, og sørge for at alle ansatte er kjent med hvilke 
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bestemmelser disse inneholder og hva den enkelte ansatte må ta hensyn til i den arbeidssituasjonen 

vedkommende til enhver tid befinner seg i.  

Når det gjelder informasjon til de folkevalgte, er det revisjonens vurdering at kommunen i hovedsak har 

sørget for å orientere om at kommunen har etiske retningslinjer som også gjelder for folkevalgte. 

Revisjonen vil imidlertid likevel peke på at det også blant de folkevalgte fremkommer noe variasjon knyttet 

til kjennskap til innholdet i de etiske retningslinjene, og at kommunen derfor bør vurdere om det er behov 

for å iverksette ytterligere informasjonstiltak overfor de folkevalgte, for slik å sikre at alle relevante 

bestemmelser i retningslinjene er kjent blant alle som er folkevalgte i kommunen. 

3.4 Bevissthet rundt etiske retningslinjer 

3.4.1 Datagrunnlag 

I intervju opplyser rådmannen at han opplever at det blant ledere i kommune er stor bevissthet rundt etikk 

og habilitet som tema. Rådmannen har inntrykk av at enhetslederne er opptatt av å fange opp saker der 

etiske vurderinger eller habilitetsvurderinger står sentralt, og at det råder en kultur der ledere i stor grad 

arbeider for å unngå at en ikke fanger opp saker som fører til brudd på etiske retningslinjer eller 

habilitetsbestemmelser. Rådmannen har videre inntrykk av at den politiske behandlingen av de etiske 

retningslinjene i forbindelse med den siste revisjonsrunden, bidro til å bevisstgjøre de folkevalgte på 

spørsmål knyttet til etikk og habilitet. Frogn kommune er en liten kommune, noe som gjør det lett å fange 

opp uetisk framferd eller brudd på habilitetsbestemmelser. Rådmannen opplever at dette bidrar til å øke 

bevisstheten blant de folkevalgte i spørsmål knyttet til etikk og habilitet. I intervju peker også ordfører på 

at det råder generelt stor bevissthet rundt habilitet og etiske spørsmål blant kommunens folkevalgte. 

I spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført, opplyser cirka 39 prosent av de folkevalgte som har 

besvart undersøkelsen at de i stor grad opplever at det er en bevissthet rundt de etiske retningslinjene og 

etterleving av disse blant de folkevalgte. Cirka 44 prosent av de folkevalgte svarer at det i noen grad er en 

bevissthet blant de folkevalgte rundt de etiske retningslinjene, mens cirka 11 prosent opplever at det blant 

de folkevalgte i liten grad er en bevissthet om kommunens etiske retningslinjer og etterleving av disse. 

Svarfordelingen går frem av figuren under: 

Figur 13: I hvilken grad opplever du at det blant folkevalgte i kommunen samlet sett er en bevissthet rundt kommunens 

etiske retningslinjer og etterleving av disse? (N=18) 

 

Når det gjelder ansattes bevissthet rundt etiske retningslinjer, kommer det frem i intervju at både rådmann, 

personalsjef, tillitsvalgte og ordfører har inntrykk av at bevisstheten rundt etikk og habilitet er høy blant 

ansatte i Frogn kommune.   
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Svar fra spørreundersøkelsen viser at blant de ansatte selv, opplever i underkant av 19 prosent at det i 

stor grad er en bevissthet blant kommunens ansatte rundt de etiske retningslinjene og etterleving av disse. 

Cirka 57 prosent svarer at det i noen grad er en slik bevissthet blant de ansatte, mens cirka 14 prosent 

opplever at det blant de ansatte i liten grad finnes en bevissthet rundt etiske retningslinjer og etterleving 

av disse. Svarfordelingen går frem av figuren under: 

Figur 14: I hvilken grad opplever du at det blant ansatte i kommunen samlet sett er en bevissthet rundt kommunens 

etiske retningslinjer og etterleving av disse? (N=70) 

 

 

3.4.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser en varierende grad av bevissthet rundt Frogn kommunes etiske retningslinjer, både 

blant ansatte i kommunen og blant folkevalgte. Blant annet viser tall fra spørreundersøkelsen at i overkant 

av 14 prosent av de ansatte i liten grad opplever at det blant ansatte i kommunen er en bevissthet rundt 

de etiske retningslinjene og etterleving av disse, og at cirka 11 prosent av de folkevalgte opplever det 

samme.  

Revisjonen mener at de data som fremkommer i undersøkelsen indikerer at det i kommunen ikke arbeides 

tilstrekkelig systematisk med å gjøre retningslinjene kjent blant ansatte og folkevalgte, og gjennom dette 

med å sikre at ansatte og folkevalgte er bevisste på hvilke etiske retningslinjer som finnes, når de kommer 

til anvendelse og hvordan retningslinjene skal etterleves. For å øke bevissthetsnivå blant ansatte og 

folkevalgte rundt de etiske retningslinjene og etterleving av disse, mener revisjonen derfor det er viktig at 

Frogn kommune systematiserer informasjonsarbeidet rundt etikk og etiske retningslinjer, jf. 3.3.2.  

 

3.5 Kjennskap til behov for vurdering av habilitet 

3.5.1 Datagrunnlag 

I spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført blant ansatte og folkevalgte i Frogn kommune, er det 

stilt flere spørsmål som knytter seg til hvor godt ansatte og folkevalgte i kommunen er kjent med i hvilke 

situasjoner de skal vurdere egen habilitet, og hvilke habilitetsvurderinger det vil være relevant å gjøre i 

disse situasjonene. 

På spørsmål om man gjennom sitt daglige arbeid kan komme i situasjoner der det er behov for å vurdere 

egen habilitet, svarer i overkant av halvparten av de ansatte i kommunen at de kan komme i slike 

situasjoner gjennom det arbeidet de til daglig utfører. Cirka 38 prosent av de ansatte svarer at de ikke kan 

havne i situasjoner der det er behov for å vurdere egen habilitet, mens cirka ti prosent av de ansatte som 

18,6%

57,1%

14,3%

1,4%

8,6%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

I stor grad I noen grad I liten grad Ikke i det hele tatt Vet ikke



 

26  

har besvart undersøkelsen ikke er kjent med hvorvidt de gjennom sitt daglige arbeid kan komme i 

situasjoner der det er behov for å vurdere egen habilitet. Svarfordelingen går frem av figuren under: 

Figur 15: I ditt daglige arbeid: kan du komme i situasjoner der det er behov for å vurdere egen habilitet? (N=99) 

 

På spørsmål til ansatte som har oppgitt at de i sitt daglig arbeid kan komme i situasjoner der det er behov 

for å vurdere egen habilitet10, om de er kjent med forvaltningslovens bestemmelser om habilitet, svarer 

cirka 22 prosent av de ansatte som har besvart undersøkelsen at de i stor grad er kjent med disse 

bestemmelsene. Cirka 37 prosent opplyser at de i noen grad er kjent med bestemmelsene, mens cirka 31 

prosent svarer at de i liten grad er kjent med forvaltningslovens habilitetsbestemmelser. Videre opplyser 

nesten ti prosent at de ikke i det hele tatt er kjent med habilitetsbestemmelsene i forvaltningsloven. 

Svarfordelingen går frem av figuren under: 

                                                

10 Spørsmålene til ansatte knyttet til habilitet i spørreundersøkelsen er rutet ut fra hva respondentene har svart på et 
tidligere spørsmål i undersøkelsen, knyttet til hvorvidt respondentene opplever at de i sitt daglige arbeid kommer i 
situasjoner der det er behov for å vurdere egen habilitet. Kun de respondentene som har svart «ja» på spørsmålet har 
fått ytterligere spørsmål om habilitet. 
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Figur 16: I hvilken grad er du kjent med forvaltningslovens bestemmelser om habilitet? (N=51)  

 
 

Når det gjelder de folkevalgte, svarer cirka 44 prosent at de i stor grad er kjent med forvaltningslovens 

bestemmelser om habilitet, mens cirka 56 prosent svarer at de i noen grad er kjent med bestemmelsene. 

Svarfordelingen går frem av figuren under: 

Figur 17: I hvilken grad er du kjent med forvaltningslovens bestemmelser om habilitet? (N=18) 

 

Videre viser spørreundersøkelsen at 24 prosent av de ansatte opplever at det i kommunen i stor grad er 

tydelig definert hvilke forhold og momenter man må ta hensyn til i forbindelse med vurdering av egen 

habilitet. 38 prosent svarer at dette i noen grad er tydelig definert, mens 14 prosent opplyser at det i liten 

grad er tydelig definert hvilke forhold som må tas hensyn til ved vurdering av egen habilitet. I tillegg 

opplyser 12 prosent at det ikke i det hele tatt er tydelig definert hvilke forhold og momenter man som 

ansatt må ta hensyn til i forbindelse med vurdering av egen habilitet. Svarfordelingen går frem av figuren 

under: 
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Figur 18: I hvilken grad er det tydelig definert hvilke forhold og momenter du som ansatt må ta hensyn til i forbindelse 

med vurdering av egen habilitet? (N=50) 

 
 

Når det gjelder de folkevalgte, opplyser cirka 78 prosent at det i stor grad er tydelig definert hvilke forhold 

og momenter man som folkevalgte må ta hensyn til i forbindelse med vurdering av egen habilitet. De 

resterende 22 prosentene svarer at dette i noen grad er tydelig definert. Svarfordelingen går frem av 

figuren under: 

Figur 19: I hvilken grad er det tydelig definert hvilke forhold og momenter du som folkevalgt må ta hensyn til i forbindelse 

med vurdering av egen habilitet? (N=18) 

 
 

3.5.2 Vurdering 

Ikke alle ansatte i Frogn kommune er kjent med i hvilke situasjoner de skal vurdere egen habilitet, eller 

med de bestemmelser som gjelder habilitet i forvaltningsloven. Som det går frem av kapittel 3.3.1, opplyser 

også cirka 24 prosent av ansatte som har besvart spørreundersøkelsen at de i liten grad eller ikke i det 

hele tatt er kjent med bestemmelser i kommunens etiske retningslinjer knyttet til habilitet og 
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interessekonflikter. Videre kommer det frem at en betydelig andel ansatte opplever at det i liten grad eller 

ikke i det hele tatt er tydelig definert hvilke hensyn man må ta i forbindelse med vurdering av egen habilitet.  

Revisjonen mener at manglende kjennskap til gjeldende regelverk om habilitet, hvilke situasjoner man skal 

vurdere egen habilitet i, samt hvilke vurderinger som skal gjøres av habilitet når dette er relevant, medfører 

risiko for manglende etterleving av og brudd på de bestemmelser som går frem av forvaltningsloven § 6 

om habilitet, samt Frogn kommunes etiske retningslinjer. For å redusere denne risikoen, er det revisjonens 

vurdering av Frogn kommune i større grad bør iverksette tiltak for å gjøre ansatte bedre kjent med hvilke 

bestemmelser knyttet til habilitet som gjelder for kommunens medarbeidere, samt øker kunnskap blant de 

ansatte om hvilke situasjoner man bør være bevisst på der det kan være relevant å gjennomføre 

habilitetsvurderinger, samt hvilke forhold og momenter som bør tas hensyn til og vurderes.  

Når det gjelder kjennskap blant folkevalgte til hvilke situasjoner det er relevant å vurdere egen habilitet i, 

samt hvilke vurderinger som bør gjøres, mener revisjonen denne i hovedsak er tilstrekkelig. Alle folkevalgte 

som har besvart undersøkelsen oppgir at de i stor eller noen grad er kjent med både gjeldende 

habilitetsbestemmelser i forvaltningsloven, og hvilke forhold man som folkevalgt må ta hensyn til i 

forbindelse med vurdering av habilitet. Revisjonen vil imidlertid peke på at også resultatene i 

spørreundersøkelsen blant de folkevalgte indikerer et forbedringspotensial, og at kommunen derfor kan 

vurdere om det er behov for å sette ytterligere fokus på habilitet også blant de folkevalgte.  
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4. Etterleving av etiske retningslinjer 

4.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

I hvilken grad blir de etiske retningslinjene etterlevd? 

 

 I hvilken grad er det etablert rutiner eller prosedyrer til bruk for ansatte og folkevalgte som sikrer 

etterleving av de etiske retningslinjene og rettsregler knyttet til habilitet? 

 I hvilken grad har kommunen etablert system og rutiner for å kontrollere at de etiske 

retningslinjene etterleves? 

 I hvilken grad har det forekommet brudd på sentrale bestemmelser i kommunens etiske 

retningslinjer? 

 

4.2 Revisjonskriterier 

I kommuneloven § 23 framgår følgende krav til administrasjonssjefen: 

 

2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er 

forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at 

administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den 

er gjenstand for betryggende kontroll. 

 

I Ot.prp.nr.70 (2002-2003)11 står følgende kommentar til kravet om betryggende kontroll i kommuneloven 

§ 23:  

 

Selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag ikke eksplisitt er pålagt å etablere 

internkontroll, må ansvaret for slik kontroll regnes som en nødvendig del av administrasjonssjefens 

ledelsesansvar. Det er i tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper at en leder av en 

virksomhet etablerer rutiner og systemer som blant annet skal bidra til å sikre at organisasjonen 

når de mål som er satt, og at formuesforvaltningen er ordnet på forsvarlig måte. 

 

I Ot.prp.nr.70 (2002-2003) blir det videre vist til at internkontroll først og fremst er et ledelsesverktøy, og  

 

(…) er en integrert del av ledelsens styring av organisasjonen. Internkontroll defineres i videste 

forstand som en prosess, iverksatt og gjennomført av virksomhetens ledere og ansatte, med formål 

å sikre måloppnåelse på følgende områder: 

-  Målrettet og effektiv drift  

-  Pålitelig ekstern rapportering  

-  Overholdelse av gjeldende lover og regelverk. 

 

Det er flere anerkjente rammeverk som beskriver grunnprinsipp for god internkontroll. Et av de mest brukte 

rammeverkene for internkontroll er COSO-modellen.12 

 

Hovedelementene i COSO-modellen er felles for flere av de ulike rammeverkene for internkontroll. De 

viktigste elementene er:  

 
 kontrollmiljø  

 risikovurdering  
 kontrollaktiviteter  

 kommunikasjon og informasjon 
 ledelsesoppfølging 

                                                

11 Ot.prp.nr.70 (2002-2003). Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 
m.m. (kommunal revisjon). 
12 COSO: Internal Control – Integrated Framework (2013). 
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Frogn kommune vedtok i 2007 felles etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i kommunen.13 

Retningslinjene ble sist revidert i 2015, gjennom vedtak i kommunestyret.14 I retningslinjenes innledende 

bestemmelser går det frem at: 

 

«Ansatte og folkevalgte i Frogn kommune skal følge både allmennetiske og forvaltningsetiske 

verdier og normer. De skal ikke la egne interesser påvirke saksbehandlingen, beslutninger eller 

arbeidet for øvrig. Kommunens verdier; respekt, engasjement, profesjonell og raushet skal ligge 

til grunn for arbeidet i Frogn kommune.» 

 

«Ledere på alle nivåer har et særlig ansvar for å tydeliggjøre og skape aksept for etisk forsvarlig 

atferd.» 

 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

4.3 Rutiner for etterleving av etiske retningslinjer og habilitetsbestemmelser 

4.3.1 Datagrunnlag 

Rutiner for etterleving av etiske retningslinjer for ansatte 

Undersøkelsen viser at det i varierende grad er etablert felles rutiner eller prosedyrer i kommunen som 

ansatte kan benytte seg av for å sikre at de klarer å etterleve kommunens etiske retningslinjer eller for å 

sikre at de overholder krav i regelverk til habilitet. For enkelte av punktene i de etiske retningslinjene, er 

det gitt noen detaljer for hvordan retningslinjene skal etterleves, men dette er ikke gjort for alle punkter. 

I intervju opplyser rådmann at det er enhetsledernes ansvar å utarbeide rutiner og prosedyrer der det er 

relevant for å sørge for at etiske retningslinjer eller habilitetsbestemmelser etterleves i den enkelte 

avdeling. Rutinene som etableres skal plasseres i kommunens elektroniske kvalitetssystem (Compilo), slik 

at de er tilgjengelig for alle ansatte. Det er videre enhetsledernes ansvar å følge opp og implementere 

eventuelle rutiner i sine enheter, gjennom de møteplassene og arenaene som er etablert innenfor enheten. 

Det gjennomføres ingen systematisk kontroll fra øverste administrative ledelse av hvorvidt det blir arbeidet 

med utarbeidelse og etablering av rutiner for etterleving av etiske retningslinjer i de ulike enhetene. 

Videre blir det opplyst i intervju at når det gjelder habilitetsvurderinger og etterleving av 

habilitetsregelverk, er det den enkelte ansatte og folkevalgte som er ansvarlig for å etterleve 

bestemmelsene i regelverket. Rådmannen opplyser at han forutsetter at forvaltningsloven følges av 

kommunens ansatte og folkevalgte, slik dette også går frem av de etiske retningslinjene. 

Rådmann opplyser at det i forlengelsen av prosjektet Ansvar for eget liv, der kommunen blant annet 

arbeider med etisk dilemmatrening og viktigheten av etiske verdier og holdninger, vil kunne bli aktuelt å 

utvikle mer felles rutiner og prosedyrer for etterleving av etiske retningslinjer på tvers av enheter i 

kommunen. Det blir også opplyst at utarbeidelse av rutiner for etterleving av etiske retningslinjer også vil 

være naturlig å se i sammenheng med et større internkontrollprosjekt kommunen har gående, Orden i eget 

hus.  

På spørsmål i spørreundersøkelsen til ansatte og folkevalgte i Frogn kommune, opplyser cirka 14 prosent 

av de ansatte som har besvart undersøkelsen at det i stor grad er etablert tilstrekkelig med rutiner og 

prosedyrer som bidrar til man skal kunne etterleve kommunens etiske retningslinjer. Cirka 43 prosent 

svarer at tilstrekkelig med rutiner og prosedyrer i noen grad er etablert, mens nesten 29 prosent opplyser 

at rutiner og prosedyrer i liten grad er tilstrekkelig etablert. I tillegg svarer cirka 13 prosent av de ansatte 

vet ikke på spørsmål om det er etablert tilstrekkelig med rutiner for etterleving av kommunens etiske 

retningslinjer. Svarfordelingen på spørsmålet går frem av figuren under: 

                                                

13 Frogn kommune: Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Frogn kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 
83/07. 
14 Sak 106/15. 
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Figur 20: I hvilken grad er det etablert tilstrekkelig med rutiner og prosedyrer, som bidrar til at du skal kunne etterleve 

kommunens etiske retningslinjer? (N=70) 

 

 
Rutiner for etterleving av etiske retningslinjer for folkevalgte 

Undersøkelsen viser at det for folkevalgte i Frogn kommune ikke er etablert felles rutiner eller prosedyrer 

knyttet til å sikre etterleving av kommunens etiske retningslinjer. Det blir opplyst i intervju at å sikre 

etterleving av de delene av kommunens retningslinjer som også gjelder de folkevalgte, er et selvstendig 

ansvar den enkelte folkevalgt har, og dermed ikke noe som følges opp i kommunen i form av felles rutiner. 

Når det gjelder rutiner for å sikre etterleving av habilitetsregelverk, er det som et fast punkt på sakslisten 

til hvert kommunestyremøte opplyst om at de folkevalgte alltid må vurdere egen habilitet opp mot de 

sakene som til enhver tid står på sakslisten. Med bakgrunn i sakslisten har de folkevalgte et selvstendig 

ansvar for å melde inn eventuell inhabilitet i saker. Representanten som har meldt fra om potensiell 

inhabilitet fratrer så møte, og de resterende representantene i kommunestyret behandler spørsmålet om 

inhabilitet og voterer så over habilitetsspørsmålet. Dersom den folkevalgte som har meldt fra om mulig 

inhabilitet blir vurdert som inhabil av kommunestyret, fratrer representanten i denne saken og en vara tar 

plassen.  

I intervju opplyser rådmannen at det er vanlig praksis i kommunen at konkrete saker der folkevalgte eller 

ansatte er i tvil om hvorvidt det foreligger inhabilitet, ber rådmannen og/eller kommuneadvokaten om råd 

og veiledning. Dette gjelder særlig i saker der man frykter at det i ettertid kan stilles spørsmål ved om 

ansatte eller folkevalgte bruker sin posisjon i kommunen til å fremme egne interesser.  

På spørsmål i spørreundersøkelsen til ansatte og folkevalgte i Frogn kommune, opplyser cirka 17 prosent 

av de folkevalgte som har besvart undersøkelsen at det i stor grad er etablert tilstrekkelig med rutiner og 

prosedyrer som bidrar til man skal kunne etterleve kommunens etiske retningslinjer. Cirka 33 prosent 

svarer at tilstrekkelig med rutiner og prosedyrer i noen grad er etablert, mens nesten 17 prosent opplyser 

at rutiner og prosedyrer i liten grad er tilstrekkelig etablert. I tillegg svarer cirka 33 prosent av de ansatte 

vet ikke på spørsmål om det er etablert tilstrekkelig med rutiner for etterleving av kommunens etiske 

retningslinjer. Svarfordelingen på spørsmålet går frem av figuren under: 
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Figur 21: I hvilken grad er det etablert tilstrekkelig med rutiner og prosedyrer, som bidrar til at du skal kunne etterleve 

kommunens etiske retningslinjer? (N=18) 

 

4.3.2 Vurdering 

Det er i varierende grad etablert felles rutiner eller prosedyrer for å sikre etterleving av etiske retningslinjer 

og rettsregler knyttet til habilitet. Hvorvidt det blir utarbeidet rutiner innenfor de ulike enhetene, er opp til 

enhetslederne. Videre kommer det frem at det ikke utføres noen kontroll av om det er etablert rutiner for 

etterleving av retningslinjer og habilitetsregelverk i de deler av organisasjonen der dette vil være relevant. 

I spørreundersøkelsen som er gjennomført blant de ansatte, kommer det frem at cirka 29 prosent av de 

som har svart, opplever at det i liten grad er etablert tilstrekkelig med rutiner som bidrar til at det er mulig 

å etterleve kommunens etiske retningslinjer.  

Revisjonen vil peke på at skriftlige rutiner er et viktig verktøy for å sikre kvalitet i tjenesteutøvelsen og ved 

gjennomføring av arbeidsoppgaver, og for å redusere risikoen for feil og mangler, herunder risikoen for 

manglende etterleving av etiske retningslinjer. Revisjonen mener videre at utvikling av skriftlige rutiner for 

etterleving av etiske retningslinjer og rettsregler knyttet til habilitet, med fordel bør sees i sammenheng 

med gjennomføring av risikokartlegginger (se kapittel 5.3.2) knyttet til hvor i organisasjonen det utføres 

arbeid og tjenester som blir særlig påvirket av gjeldende regelverk om habilitet og bestemmelsene i 

kommunens etiske retningslinjer, og hvor det er risiko for manglende etterleving av og brudd på de etiske 

retningslinjene og rettsregler knyttet til habilitet. Rutiner må utarbeides for områder hvor risikovurderingen 

tilsier at det er et behov. 

I forbindelse med undersøkelsen kommer det også frem at det heller ikke er etablert spesifikke rutiner for 

folkevalgte knyttet til å sikre etterleving av etiske retningslinjer, men at dette er et selvstendig ansvar man 

som folkevalgte i kommunen har. For å sikre at folkevalgte i Frogn kommune er tilstrekkelig orientert om 

og bevisste på sitt ansvar for å etterleve de etiske retningslinjene, mener revisjonen at kommunen kan 

vurdere om det er behov for å tydeliggjøre egenansvaret ytterligere overfor de folkevalgte.  

 

Undersøkelsen viser at det for folkevalgte er utarbeidet rutiner for å sikre etterleving av habilitetsregelverk. 

Rutiner for vurdering av habilitet blant folkevalgte er nærmere omtalt i kapittel 6.4.1. 

4.4 Kontroll av etterleving av etiske retningslinjer 

4.4.1 Datagrunnlag 

Som det går frem av foregående kapitler, gjennomføres det ingen systematisk kontroll i Frogn kommune 

av hvorvidt det ute i enhetene er utarbeidet tiltak knyttet til å formidle etiske retningslinjer til ansatte og 

folkevalgte eller av hvordan enhetene arbeider for å sikre etterleving av de etiske retningslinjene. 
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I forbindelse med forvaltningsrevisjonen har kommunen gjennomført en spørrerunde i organisasjonen for 

å kartlegge om etiske retningslinjer er et tema i de ulike enhetene. Revisjonen får opplyst at de fleste 

enhetene i kommunene i spørrerunden har svart at etiske retningslinjer er en del av innholdet gjennom 

året på personalmøter, i medarbeidersamtaler og i ledersamtaler. Dette er imidlertid ikke gjennomgående 

i alle enheter, og det kommer frem at det finnes enheter i kommunen der etiske retningslinjer ikke blir 

orientert om og diskutert. 

Frogn kommune har et elektronisk kvalitetssystem (Compilo) som alle ansatte har tilgang til. Systemet 

inneholder blant annet en egen modul for melding av avvik, som benyttes både til melding og behandling 

av avvik, og der det også kan produseres statistikk om hvilke avvik som har blitt meldt og behandlet 

innenfor ulike tema.  

Avviksmodulen i Compilo er satt opp slik at de ansatte kan melde avvik innenfor tre ulike hovedkategorier: 

HMS, Organisasjon/internt og Tjeneste/bruker. Hver av disse kategoriene er videre delt inn i 

underkategorier, der man fra en nedtrekksmeny kan velge tema avviket omhandler. I tillegg til å plassere 

avviket innenfor en kategori, skal den som melder inn avviket angi grad av alvorlighet (lav, middels, høy), 

samt gi en kort beskrivelse av hendelsen, hvilke konsekvenser den har hatt og ev. forslag til 

forbedring/tiltak for å lukke avviket. Avvik som blir meldt i Compilo går til nærmeste leder for behandling 

og lukking.  

Frogn kommune har etablert skriftlige rutiner for både melding og behandling av avvik, til bruk for ansatte 

og ledere i forbindelse med avvikshåndtering. Rutinene har som formål å sikre at avvikshåndtering følger 

de samme prinsippene i hele kommunen, slik at man sikrer et best mulig tjenestetilbud til innbyggere, 

begrenser konsekvenser av avvik og lærer av de feilene som oppstår, samt kan gjennomføre korrigerende 

eller forebyggende tiltak slik at like hendelser ikke gjentar seg eller kan unngås. I rutinen for melding av 

avvik er det videre gitt eksempler på hva avvik kan være, samt beskrevet hvilke momenter som skal inngå 

i en avviksmelding og hvordan det elektroniske avviksskjemaet skal fylles ut. I rutinen for behandling av 

avvik er det blant annet beskrevet hvordan avvik skal behandles og hvilke kriterier som må være oppfylt 

for at et avvik skal kunne lukkes. 

En gjennomgang av både elektronisk skjema for avviksmelding og rutiner for melding og behandling av 

avvik, viser at det ikke er spesifisert eller fremhevet på noen måte at avviksmodulen i Compilo kan benyttes 

til å melde avvik knyttet til brudd på etiske retningslinjer eller habilitetsbestemmelser. Brudd på etiske 

retningslinjer og/eller habilitetsbestemmelser er ikke skilt ut som en kategori i avviksskjemaet, og er heller 

ikke angitt som eksempel i rutinene på hva typiske avvik kan være. 

I intervju opplyser rådmann at det i liten grad blir tatt ut statistikk for meldte avvik, og at funksjoner i 

Compilo knyttet til å se på fordeling av avvik på ulike kategorier og ulike enheter i liten grad blir benyttet. 

Rådmannen opplyser imidlertid samtidig at han har en intensjon om å føre bedre kontroll med etterleving 

av etiske retningslinjer eller habilitetsbestemmelser, og at det i denne forbindelse er planlagt å ta i bruk 

rapportfunksjonene i Compilo i større grad for å skaffe oversikt over ulike typer avvik. 

Rådmann opplyser i intervju at det utover avvikssystemet, ikke er etablert system eller rutiner for å 

kontrollere etterleving av de etiske retningslinjer eller for å fange opp eventuelle brudd på retningslinjene. 

4.4.2 Vurdering 

Det er ikke etablert egne rutiner for kontroll av etterleving av etiske retningslinjer i Frogn kommune, og 

undersøkelsen viser at det ikke gjennomføres systematisk kontroll av verken om etiske retningslinjer 

etterleves eller av hvordan det arbeides med å formidle etiske retningslinjer og hvordan det arbeides med 

å legge til rette for å sikre etterleving av retningslinjene. Kommunen har etablert et system for 

avviksmelding gjennom sitt elektroniske kvalitetssystem, men undersøkelsen viser at det ikke spesifikt er 

lagt til rette for og tydeliggjort at avvik knyttet til manglende etterleving av etiske retningslinjer skal meldes 

inn via systemet, og at det i liten grad blir meldt avvik knyttet til brudd på etiske retningslinjer.  

Revisjonen vil peke på at systematisk kontroll og oppfølging fra ledelsen er et viktig prinsipp for å sikre at 

den kommunale virksomheten når sine mål, herunder etterleving av etiske retningslinjer. Slik systematisk 

oppfølging omfatter både kontroll av at det i virksomheten blir arbeidet aktivt med å informere om etiske 

retningslinjer, at det blir etablert rutiner og prosedyrer for å bidra til etterleving av etiske retningslinjer, og 

systematisk avviksrapportering som bidrar til å avdekke ev. manglende etterleving av og risiko for brudd 
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på etiske retningslinjer, og gjør det mulig å sette inn forebyggende tiltak ved behov. For å bidra til å sikre 

at etiske retningslinjer etterleves, mener revisjonen at Frogn kommune bør styrke og formalisere kontrollen 

av at det i de ulike enhetene blir arbeidet med etterleving av etiske retningslinjer, gjennom for eksempel 

å etterspørre og innhente rapportering fra enhetslederne på hvordan de orienterer de ansatte om 

kommunens etiske retningslinjer og hvilke rutiner som eventuelt er etablert for å sikre at etiske 

retningslinjer etterleves. Videre mener revisjonen at Frogn kommune bør vurdere å tydeliggjøre overfor de 

ansatte at kommunens avvikssystem også skal benyttes til å melde avvik knyttet til manglende etterleving 

av etiske retningslinjer, og at det i tilstrekkelig grad legges til rette for at ansatte kan melde avvik knyttet 

til dette. Dette vil etter revisjonens vurdering var i samsvar med god praksis for internkontroll, og bidra til 

at den kommunale virksomheten er gjenstand for betryggende kontroll, jf. kommuneloven § 23. 

4.5 Brudd på sentrale bestemmelser i etiske retningslinjer 

4.5.1 Datagrunnlag 

En gjennomgang av meldte avvik for de siste tre årene, viser seks avvik som kan knyttes til brudd på etiske 

retningslinjer, av totalt 2836 avvik som ble meldt i perioden. De seks avvikene, som alle ble meldt i 

perioden august 2014 til august 2015, omhandlet mangelfull håndtering av taushetsbelagte 

personopplysninger og sensitive data. Det blir opplyst at kommunen i etterkant av at disse avvikene ble 

meldt inn, har gjennomgått rutiner for å sikre tilstrekkelige forebyggende tiltak knyttet til for eksempel 

åpning av post, samt sørget for bedre opplæring blant ansatte i hvordan taushetsbelagte opplysninger skal 

håndteres. 

I forbindelse med oversendelsen av statistikk over meldte avvik, opplyser Frogn kommune at kommunen 

ikke kan utelukke at det har vært hendelser i samme periode knyttet til brudd på etiske retningslinjer og 

habilitet, men som ikke har blitt meldt inn som avvik via kvalitetssystemet. 

I intervju opplyser rådmann at det mangler kultur for å melde avvik i kommunen, og at det generelt meldes 

inn for få avvik i de ulike enhetene. Blant de som er intervjuet i forbindelse med forvaltningsrevisjonen blir 

det pekt på flere årsaker til at det ikke blir meldt flere avvik, som blant annet at avvikssystemet er for 

tungvint i bruk, at ansatte føler seg utrygge på hvorvidt avviksmeldinger blir tilstrekkelig tatt tak i og fulgt 

opp, samt at kommunen ikke i tilstrekkelig grad har greid å formidle til alle ansatte at avviksmelding først 

og fremst handler om å bidra til forbedringer i virksomheten og ikke om identifisering av feil som ev. gjøres 

i seg selv. 

I spørreundersøkelsen som er gjennomført i forbindelse med forvaltningsrevisjonen, har ansatte og 

folkevalgte blitt spurt i hvilken grad de opplever at de ulike bestemmelsene i kommunens etiske 

retningslinjer etterleves. Svarene viser en viss variasjon med hensyn til om de som har besvart 

undersøkelsen opplever at de ulike bestemmelsene etterleves. Den bestemmelsen som den høyeste 

andelen ansatte og folkevalgte opplever at i stor eller noen grad etterleves, er bestemmelsen om 

«behandling av informasjon/taushetsplikt», henholdsvis cirka 50 prosent og 32 prosent. Den bestemmelsen 

som den høyeste andelen av ansatte og folkevalgte opplever at i liten grad eller ikke i det hele tatt 

etterleves, er bestemmelsen om «varsling om kritikkverdige forhold», henholdsvis cirka 19 prosent og 7 

prosent. Svarfordelingen for alle bestemmelsene går frem av figuren under: 
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Figur 22: I hvilken grad opplever du at bestemmelsene i de etiske retningslinjene knyttet til følgende tema etterleves? 

(N=85)  

 

 

Videre i spørreundersøkelsen svarer nesten 21 prosent av de som har besvart undersøkelsen at de er kjent 

med at det har forekommet brudd på sentrale bestemmelser i kommunens etiske retningslinjer. Cirka 79 

prosent svarer at det ikke har forekommet brudd på etiske retningslinjer etter det de er kjent med eller at 

de ikke vet om slike brudd har forekommet. Svarfordelingen går frem under: 
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Figur 23: Har det, etter det du er kjent med, forekommet brudd på sentrale bestemmelser i kommunens etiske 

retningslinjer? (N=86) 

 

 

I åpne svarfelt i undersøkelsen opplyser de som har svart ja på om det har forekommet brudd på sentrale 

bestemmelser i kommunens etiske retningslinjer at de bruddene de har kjent med at har forekommet 

knytter seg til blant annet brudd på taushetsplikt, manglende åpenhet og lojalitet mot kommunen i 

forbindelse med saksbehandling.  

I forbindelse med forvaltningsrevisjonen blir det opplyst at Frogn kommune ved de tre siste anledningene 

har deltatt i KS’ lokaldemokratiundersøkelse (2010, 2014 og 2017). Dette er undersøkelser KS 

gjennomfører blant innbyggere og folkevalgte for å undersøke hvordan disse gruppene oppfatter 

lokaldemokratiet i egen kommune. Undersøkelsene inkluderer spørsmål knyttet til pålitelig styre, herunder 

blant annet habilitet.  

Data fra lokaldemokratiundersøkelsen for 2017 blant folkevalgte viser at til påstanden «Her i kommunen 

misbruker ikke de folkevalgte sin makt til personlig fordel», svarer 25 prosent at denne passer svært godt 

med deres oppfatning av kommunen. 40 prosent svarer at påstanden passer ganske godt, mens 30 prosent 

svarer at påstanden om at folkevalgte ikke misbruker makt til personlig fordel passer ganske dårlig. Fem 

prosent opplyser at påstanden om at folkevalgte ikke misbruker makt til personlig fordel passer svært 

dårlig. Svarfordelingen går frem av figuren under: 
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Figur 24: Her i kommunen misbruker ikke de folkevalgte sin makt til personlig fordel. (N=31) (Kilde: KS 

Lokaldemokratiundersøkelse blant folkevalgte 2017) 

 
 

Videre er det i undersøkelsen spurt om de som har gode personlige forbindelser i kommunen, lettere får 

ivaretatt sine interesser. Til denne påstanden opplyser ti prosent at den passer svært godt med deres 

oppfatning av Frogn kommune, mens 45 prosent opplyser at den passer ganske godt. 40 prosent av de 

som har svart på undersøkelsen, svarer at påstanden passer ganske dårlig, mens 15 prosent svarer at 

påstanden om at de som har gode forbindelser i kommunene, lettere får ivaretatt sine interesser passer 

svært dårlig. Svarfordelingen fremgår av figuren under: 
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Figur 25: De som har gode personlige forbindelser i kommunen, får lettere ivaretatt sine interesser. (N=31) (Kilde: KS 

Lokaldemokratiundersøkelse blant folkevalgte 2017) 

 
 

4.5.2 Vurdering 

Undersøkelsen som er gjennomført viser at det i løpet av de siste årene har forekommet brudd på 

bestemmelser i kommunens etiske retningslinjer knyttet til behandling av informasjon/taushetsplikt i 

forbindelse med håndtering av taushetsbelagte opplysninger. Videre går det frem av data fra både 

revisjonens spørreundersøkelse og KS’ lokaldemokratiundersøkelse at ansatte og folkevalgte i Frogn 

kommune opplever at etiske retningslinjer ikke alltid etterleves og at det blir opplevd å forekomme brudd 

på bestemmelser i retningslinjene. 

Selv om dataene i undersøkelsen i stor grad består av persepsjonsdata som ikke nødvendigvis kan benyttes 

til å bekrefte at det har forekommet brudd på etiske retningslinjer, mener revisjonen at svarene gir en 

tydelig indikasjon på at det i kommunen er betydelig risiko for at sentrale bestemmelser i de etiske 

retningslinjene kan bli brutt, og at det også er sannsynlig at dette forekommer. Etter revisjonens vurdering 

understreker dette viktigheten av at Frogn kommune følger opp og systematiserer arbeidet sitt med 

informasjon om etiske retningslinjer, utarbeidelse av rutiner, og oppfølging og kontroll, jf. tidligere 

anbefalinger. Å sikre at avvikssystemet aktivt blir benyttet for å melde avvik knyttet til etiske retningslinjer, 

vil være et viktig tiltak i denne sammenhengen. 
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5. Kartlegging av risiko for brudd på etiske 

retningslinjer 

5.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

Hvilke risikoområder finnes for brudd på de etiske retningslinjene? 

 

 I hvilken grad blir det gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til hvor og når det kan 

inntreffe brudd på etiske retningslinjer? 

 Hvordan blir resultater fra ev. risiko- og sårbarhetsanalyser fulgt opp, og hvilke tiltak blir satt i verk 

dersom det avdekkes risiko for brudd på etiske retningslinjer? 

 

5.2 Revisjonskriterier 

I kommuneloven § 23 framgår følgende krav til administrasjonssjefen: 

 

1. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er 

forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at 

administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den 

er gjenstand for betryggende kontroll. 

 

I Ot.prp.nr.70 (2002-2003)15 står følgende kommentar til kravet om betryggende kontroll i kommuneloven 

§ 23:  

 

Selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag ikke eksplisitt er pålagt å etablere 

internkontroll, må ansvaret for slik kontroll regnes som en nødvendig del av administrasjonssjefens 

ledelsesansvar. Det er i tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper at en leder av en 

virksomhet etablerer rutiner og systemer som blant annet skal bidra til å sikre at organisasjonen 

når de mål som er satt, og at formuesforvaltningen er ordnet på forsvarlig måte. 

 

Hovedelementene i COSO-modellen er felles for flere av de ulike rammeverkene for internkontroll. De 

viktigste elementene er:  

 
 kontrollmiljø  
 risikovurdering  

 kontrollaktiviteter  
 kommunikasjon og informasjon 
 ledelsesoppfølging 

 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

5.3 Bruk av risiko- og sårbarhetsanalyser 

5.3.1 Datagrunnlag 

I forbindelse med undersøkelsen får revisjonen opplyst at det ikke gjennomføres systematiske risiko- og 

sårbarhetsanalyser på overordnet nivå knyttet til hvor, når og i hvilke situasjoner det kan være risiko for 

brudd på Frogn kommunes etiske retningslinjer. Risiko for manglende etisk oppførsel og adferd, brudd på 

etiske retningslinjer og brudd på habilitetsbestemmelser kan imidlertid fanges opp av risiko- og 

sårbarhetsanalyser som blir gjennomført innen ulike områder, som for eksempel innen 

byggesaksbehandling. I intervju opplyser rådmann at han er kjent med at det har blitt gjennomført 

enkeltstående risikoanalyser på ulike steder i organisasjonen der også etikk og habilitet som tema har blitt 

                                                

15 Ot.prp.nr.70 (2002-2003). Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 
m.m. (kommunal revisjon). 
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berørt, men at det ikke blir ført noen samlet oversikt over hvilke ROS-analyser som blir gjennomført som 

også inkluderer etikk som tema.  

I intervju blir det pekt på flere områder innenfor Frogn kommunes virksomhet der det kan være risiko for 

brudd på etiske retningslinjer og habilitetsbestemmelser. For eksempel blir tjenesteområder som vei og 

byggesak pekt på som områder der ansatte kan havne i situasjoner som krever at det gjøres etiske 

vurderinger, og der det også medfølger risiko for at etiske retningslinjer og habilitetsbestemmelser ikke 

etterleves. Dette kan omhandle behandling av konkrete byggesøknader eller spørsmål om prioritering av 

gater for brøyting osv. Det blir også trukket frem i intervju at det i typisk situasjoner som krever at det 

gjennomføres habilitetsvurderinger, som ved ansettelser eller behandling av salgs- og skjenkebevillinger, 

vil kunne være risiko for at habilitetsbestemmelser ikke etterleves.  

I spørreundersøkelsen som har blitt gjennomført i forbindelse med forvaltningsrevisjonen, opplyser cirka 

13 prosent av de som har besvart undersøkelsen at de opplever at det i stor grad er risiko for brudd på 

sentrale bestemmelser i kommunens etiske retningslinjer innenfor det området de arbeider (eller innen 

politiske organ de er valgt til). 46 prosent svarer at det i noen grad er risiko for slike brudd, mens cirka 41 

prosent i liten grad opplever at det er risiko for brudd på sentrale bestemmelser i kommunens etiske 

retningslinjer. Svarfordelingen går frem av figuren under: 

Figur 26: I hvilken grad opplever du at det innenfor det området du arbeider/er valgt, er risiko for brudd på sentrale 

bestemmelser i kommunens etiske retningslinjer? (N=87) 

 

I åpne svarfelt i undersøkelsen blir det opplyst at risikoen for brudd på kommunens etiske retningslinjer, 

slik de som har besvart undersøkelsen opplever det, blant annet knytter seg til brudd på taushetsplikt, 

manglende åpenhet, habilitet, lojalitet mot kommunen og ivaretakelse av kommunens omdømme. 

5.3.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at det i Frogn kommune ikke blir gjennomført systematiske risiko- og 

sårbarhetsanalyser knyttet til hvor og når det kan inntreffe brudd på etiske retningslinjer. Revisjonen vil 

understreke at gjennomføring av risikoanalyser er et sentralt element for å sikre god internkontroll, når 

det gjelder å finne frem til aktiviteter eller prosesser hvor det kan være fare for manglende måloppnåelse, 

manglende etterleving av rutiner og regelverk, mangelfull rapportering eller utilfredsstillende kvalitet i 

arbeid/tjenester. For å skaffe til veie tilstrekkelig oversikt over hvor og når det kan være risiko for brudd 

på etiske retningslinjer, bør Frogn kommune etter revisjonens vurdering sikre at det blir gjennomført 

systematiske kartlegginger og analyser av hvor i virksomheten det foreligger risiko for at de etiske 

retningslinjene ikke etterleves, samt når dette kan inntreffe (i hvilke situasjoner og på hvilke tidspunkt). 

Dette vil etter revisjonens vurderinger bidra til en tilfredsstillende internkontroll, i samsvar med krav i 

kommuneloven § 23 om betryggende kontroll og god praksis på området, og vil også kunne danne grunnlag 
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for utarbeidelse av rutiner for etterleving av etiske retningslinjer, utvikling av arbeid med informasjon til 

ansatte og folkevalgte i kommunen mv.  

5.4 Oppfølging av resultater fra risiko- og sårbarhetsanalyser 

5.4.1 Datagrunnlag 

Revisjonen får opplyst at kommunen har etablert en fast praksis for oppfølging av resultater fra risiko- og 

sårbarhetsanalyser. For de risikoer som er avdekt i forbindelse med gjennomførte ROS-analyser skal det 

utarbeides konkrete tiltak, samt defineres hvem som har ansvar for å følge opp tiltak og når tiltaket skal 

være ferdig fulgt opp. Som det går frem av kapittel 5.3.1, blir det imidlertid ikke arbeidet systematisk med 

risikoanalyser knyttet til hvor det kan være risiko for brudd på etiske retningslinjer i Frogn kommune, og 

følgelig foreligger det ikke spesifikke tiltak knyttet til oppfølging av avdekket risiko. 

5.4.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at det i kommunen er en fast praksis for oppfølging av resultater fra risiko- og 

sårbarhetsanalyser, men at det ikke gjennomføres systematiske risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til 

hvor og når det kan inntreffe brudd på etiske retningslinjer. Revisjonen vil understreke viktigheten av å 

gjennomføre risikoanalyser også når det gjelder risiko for brudd på etiske retningslinjer, samt viktigheten 

av at slike analyser blir fulgt opp i samsvar med etablert praksis i kommunen, slik at det blir utarbeidet og 

satt i verk relevante tiltak for å redusere eventuell risiko som avdekkes gjennom analysene for manglende 

etterleving av og brudd på de etiske retningslinjene. 
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6. Rutiner for habilitetsvurdering 

6.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

I hvilken grad er det etablert rutiner for vurdering av habilitet, herunder rutiner for å dokumentere 

habilitetsvurderinger, i forbindelse med: 

 

 Administrativ saksforberedelse og -behandling? 

 Behandling av saker i politiske organer? 

 

6.2 Revisjonskriterier 

Forvaltningslovens kap. II tar for seg habilitet i forvaltningen. Habilitetskravene fremgår av § 6 i 

forvaltningsloven: 

 

«En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe 

avgjørelse i en forvaltningssak  

a) når han selv er part i saken; 

b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i 

sidelinje så nær som søsken; 

c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller 

fosterbarn til en part; 

d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig 

for en part etter at saken begynte; 

e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling 

for, et selskap som er part i saken og ikke helt ut eies av stat eller kommune, et 

samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken. 

 

Når det gjelder avgjørelse av habilitetsspørsmålet går dette fram av § 8 i forvaltningsloven: 

 

«§ 8. (avgjørelse av habilitetsspørsmålet). 

Tjenestemannen avgjør selv om han er ugild. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten 

vesentlig tidsspille, eller tjenestemannen ellers selv finner grunn til det, skal han forelegge 

spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse. 

 

I kollegiale organ treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i 

en og samme sak oppstår spørsmål om ugildhet for flere medlemmer, kan ingen av dem delta ved 

avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være 

vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. 

I kommuneloven § 23 framgår følgende krav til administrasjonssjefen: 

 

3. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er 

forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at 

administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den 

er gjenstand for betryggende kontroll. 

 

I Ot.prp.nr.70 (2002-2003)16 står følgende kommentar til kravet om betryggende kontroll i kommuneloven 

§ 23:  

 

                                                

16 Ot.prp.nr.70 (2002-2003). Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 
m.m. (kommunal revisjon). 
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Selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag ikke eksplisitt er pålagt å etablere 

internkontroll, må ansvaret for slik kontroll regnes som en nødvendig del av administrasjonssjefens 

ledelsesansvar. Det er i tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper at en leder av en 

virksomhet etablerer rutiner og systemer som blant annet skal bidra til å sikre at organisasjonen 

når de mål som er satt, og at formuesforvaltningen er ordnet på forsvarlig måte. 

 

I Ot.prp.nr.70 (2002-2003) blir det videre vist til at internkontroll først og fremst er et ledelsesverktøy, og  

 

(…) er en integrert del av ledelsens styring av organisasjonen. Internkontroll defineres i videste 

forstand som en prosess, iverksatt og gjennomført av virksomhetens ledere og ansatte, med formål 

å sikre måloppnåelse på følgende områder: 

-  Målrettet og effektiv drift  

-  Pålitelig ekstern rapportering  

-  Overholdelse av gjeldende lover og regelverk. 

 

Det er flere anerkjente rammeverk som beskriver grunnprinsipp for god internkontroll. Et av de mest brukte 

rammeverkene for internkontroll er COSO-modellen.17 

 

Hovedelementene i COSO-modellen er felles for flere av de ulike rammeverkene for internkontroll. De 

viktigste elementene er:  

 
 kontrollmiljø  

 risikovurdering  
 kontrollaktiviteter  
 kommunikasjon og informasjon 

 ledelsesoppfølging 
 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

6.3 Rutiner for vurdering av habilitet i administrasjonen 

6.3.1 Datagrunnlag 

Som det går frem av kapittel 4.3.1, er det ikke etablert felles system og rutiner for habilitetsvurderinger 

for ansatte i Frogn kommune. I forbindelse med oversendelse av dokumentasjon til revisjonen, blir det 

opplyst at ansatte i kommunen blir gjort kjent med de kravene som stilles til habilitetsvurdering i 

forvaltningsloven og kommuneloven, samt i kommunens etiske retningslinjer, når de begynner å arbeide 

kommunen. Kravene blir informert om på lik linje med andre lov- og forskriftskrav som gjelder for den 

enkeltes stilling og arbeidsforhold i kommunen.  

I intervju opplyser rådmannen at det er den enkelte ansattes ansvar å etterleve bestemmelsene om 

habilitet i regelverk og kommunens etiske retningslinjer, og at det forutsettes at forvaltningslovens 

habilitetsbestemmelser følges av kommunens ansatte. 

I intervju blir det videre opplyst at det er opp til enhetslederne hvorvidt det skal utarbeides rutiner for 

gjennomføring av habilitetsvurderinger på enhetsnivå, herunder for eksempel sjekklister til bruk i 

forbindelse med saksbehandling. I den grad det finnes spesifikke rutiner for habilitetsvurdering, er dette 

noe som er utarbeidet enhetsvis. 

I spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført, svarer nesten 85 prosent av de ansatte som har besvart 

undersøkelsen vet ikke på spørsmål om det er etablert egne rutiner eller prosedyrer for gjennomføring av 

habilitetsvurderinger i relevante saker, til bruk for ansatte i kommunen. I underkant av åtte prosent svarer 

at det ikke er utarbeidet slike rutiner, mens en tilsvarende andel svarer at det er etablert egne rutiner for 

gjennomføring av habilitetsvurderinger som de kan benytte seg av i relevante saker. Svarfordelingen går 

frem av figuren under:  

                                                

17 COSO: Internal Control – Integrated Framework (2013). 
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Figur 27: Er det etablert egne rutiner eller prosedyrer for gjennomføring av habilitetsvurderinger i relevante saker, til 

bruk for ansatte i kommunen? (N=51) 18 

 
 

Når det gjelder å dokumentere eventuelle habilitetsvurderinger som gjennomføres, blir det opplyst i 

intervju at det ikke er etablert felles rutiner for Frogn kommune for å dokumentere at habilitetsvurderinger 

som har blitt gjennomført i administrasjonen. Det blir imidlertid pekt på at kommunen gjennom saks- og 

arkivsystemet (Public360) dokumenterer hvilke saksbehandlere som har vært involvert i behandling av 

hver enkelt sak, og at det sånn sett er mulig å etterprøve hvorvidt det foreligger inhabilitet i enkeltsaker. 

Det blir imidlertid ikke dokumentert direkte hvorvidt ansatte har vurdert egen habilitet i forbindelse med 

behandling av saker, og om saksbehandlere har avstått fra behandling av og deltakelse i saker der de 

vurderer seg som inhabile. 

6.3.2 Vurdering 

Utover det som går frem av kommunens etiske retningslinjer om at stilles krav til habilitetsvurdering, er 

det ikke etablert felles rutiner for vurdering av habilitet som ansatte i Frogn kommune kan benytte seg av 

i forbindelse med saksbehandling, herunder sjekklister til bruk ved utarbeidelse av saksfremlegg mv. 

Revisjonen mener at slike rutiner vil kunne redusere risikoen for at habilitetsvurderinger ikke blir 

gjennomført i saker der dette er relevant, samt gjøre etterleving av habilitetsregelverk mindre 

personavhengig. Skriftlige rutiner for habilitetsvurdering som også tydeliggjør hvilke habilitetsvurderinger 

den enkelte bør gjøre, og hvordan for eksempel bestemmelsene i forvaltningslovens § 6 andre ledd første 

punktum knyttet til «andre særegne forhold» skal fortolkes og vurderes, vil også bidra til en mer ensartet 

og systematisk habilitetsvurdering blant ansatte i kommunen. Revisjonen mener derfor at Frogn kommune 

bør vurdere å utarbeide skriftlige rutiner til bruk for ansatte i forbindelse med gjennomføring av 

habilitetsvurderinger.    

Revisjonen vil også peke på at skriftlige rutiner for habilitetsvurderinger, i form av for eksempel sjekklister 

knyttet til gjennomføring av saksbehandling, også vil kunne benyttes til å dokumentere at det er 

gjennomført habilitetsvurderinger for involverte ansatte. Dette vil gjøre det enklere for kommunen å 

dokumentere overfor publikum og andre at kommunen har tatt stilling til og vurdert habilitet, i forbindelse 

med for eksempel klagesaker el. 

                                                

18 Spørsmålene til ansatte knyttet til habilitet i spørreundersøkelsen er rutet ut fra hva respondentene har svart på et 
tidligere spørsmål i undersøkelsen, knyttet til hvorvidt respondentene opplever at de i sitt daglige arbeid kommer i 
situasjoner der det er behov for å vurdere egen habilitet. Kun de respondentene som har svart «ja» på spørsmålet har 
fått ytterligere spørsmål om habilitet. 
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6.4 Rutiner for vurdering av habilitet i politiske organ 

6.4.1 Datagrunnlag 

Revisjonen får opplyst at folkevalgte, på samme måte som ansatte, har et selvstendig ansvar for å vurdere 

egen habilitet og melde fra om ev. inhabilitet i saker der det kan foreligge spørsmål om dette, i samsvar 

med gjeldende regelverk og bestemmelser i kommunens etiske retningslinjer og reglement for folkevalgte 

organer i Frogn kommune. I reglement for folkevalgte organer i Frogn kommune19, går det frem av pkt. 

1.2.3 at folkevalgte som i henhold til kommuneloven § 40 eller forvaltningsloven kap. II anser seg som 

inhabil i en sak, skal på melde fra om dette. Inhabilitet fritar for møteplikt under saksforberedelse og 

avgjørelse av den aktuelle saken, jfr. Reglementets pkt. 1.2.8 om inhabilitet. 

I pkt. 1.2.8 om inhabilitet går videre følgende frem om inhabilitet i forbindelse med behandling av saker: 

«Den som etter forvaltningsloven kapittel II eller kommuneloven § 40 nr. 3 er inhabil i en sak eller som 

blir fritatt fra å delta ved behandlingen av en sak, tar ikke del under behandling og avstemningen. 

Kommunestyret avgjør habilitetsspørsmålet. 

Dersom et medlem eller møtende varamedlem er i tvil om egen habilitet må det vedkommende selv på 

forhånd avklare med ordfører eller rådmannen, jfr. Reglementets pkt. 1.2.3 om medlemmenes plikter.» 

Som det går frem av kapittel 4.3.1, er det etablert en fast rutine for å minne folkevalgte om plikt til 

vurdering av habilitet og sikre at det gjennomføres habilitetsvurderinger i relevante saker. I forbindelse 

med utsending av møteinnkallinger og sakskart til møter i politiske utvalg, blir det alltid opplyst i 

innkallingen om at utvalgsmedlemmene må vurdere sin egen habilitet i forhold til de sakene som er satt 

opp til behandling, samt at habilitetsproblematikk knyttet til enkeltsaker så hurtig som mulig meldes tilbake 

til politisk sekretariat. Når problemstillinger om habilitet blir meldt til sekretariatet, sendes disse 

rutinemessig til kommuneadvokaten for vurdering. Kommuneadvokatens vurdering blir så videreformidlet 

til rådmannsgruppen og til den folkevalgte som har meldt inn habilitetsspørsmålet. Vurdering av habilitet 

kan da inkluderes i sakspapirene i forbindelse av avvikling av selve møtet. Revisjonen får opplyst at det 

forekommer at en del enklere saker med mindre kompliserte habilitetsspørsmål blir vurdert av rådmann 

(som har juridisk bakgrunn). 

Når det gjelder ev. habilitetsspørsmål som dukker opp i utvalgsmøtene direkte, er etablert praksis at 

ordfører i starten av møtet gjentar formuleringene fra innkalling vedrørende eventuell inhabilitet, og ber 

om at de folkevalgte vurderer om det foreligger spørsmål om habilitet i enkeltsaker. I forkant av behandling 

av en konkret sak, melder folkevalgte fra om at det potensielt kan foreligge inhabilitet i saken. Den 

folkevalgte redegjør så for hvorfor vedkommende kan være inhabil, før vedkommende fratrer møtet. De 

resterende utvalgsmedlemmene behandler habilitetsspørsmålet, og voterer over dette. Ved behov blir det 

spurt om rådmannens vurdering i saken. 

I spørreundersøkelsen revisjonen har gjennomført, opplyser over 60 prosent at det er etablert egne rutiner 

for gjennomføring av habilitetsvurderinger i relevante saker, som de folkevalgte kan benytte seg av. 

Samtidig svarer cirka 22 prosent at slike rutiner eller prosedyrer ikke er etablert, mens cirka 17 svarer vet 

ikke på spørsmål om kommunen har etablert rutiner for gjennomføring av habilitetsvurderinger i relevante 

saker. Svarfordelingen går frem at figuren under: 

                                                

19 Frogn kommune: Reglement for folkevalgte organer. Vedtatt i kommunestyret 9.11.2015. 
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Figur 28: Er det etablert egne rutiner eller prosedyrer for gjennomføring av habilitetsvurderinger i relevante saker, til 

bruk for folkevalgte i kommunen? (N=18) 

 

 

Når det gjelder dokumentering av habilitetsvurderinger som er gjennomført av de folkevalgte i politiske 

møter, blir alle slik vurderinger ført i protokoll fra møtene og arkivert i kommunens sak- og arkivsystem. 

Dette gjelder både når folkevalgte blir vurdert å være habile og når folkevalgte blir vurdert å være inhabile 

i saker. 

6.4.2 Vurdering 

Etter revisjonens vurdering er det etablert tilstrekkelige rutiner for både gjennomføring av 

habilitetsvurderinger i forbindelse med behandling av saker i politiske organer, og for dokumentering av 

slike vurderinger gjennom møteprotokoller som arkiveres på saken det gjelder i kommunens sak- og 

arkivsystem. Revisjonen mener at kommunen gjennom rutinen som er etablert for å minne politikerne om 

habilitetsvurderinger i forbindelse med utsending av møteinnkallinger og sakskart til møter i politiske 

utvalg, samt i forbindelse med oppstart av møter i kommunestyret, i all hovedsak sikrer at de folkevalgte 

blir gjort bevisste på at de må vurdere egen habilitet i de sakene som skal behandles.  

Samtidig mener revisjonen at svarene som kommer inn i spørreundersøkelsen, antyder at det kan være 

behov for at kommunen informerer de folkevalgte enda tydeligere om hvilke rutiner som er etablert for 

gjennomføring av habilitetsvurdering i forbindelse med saksbehandling i politiske organer, og at man som 

folkevalgt har et selvstendig ansvar for å gjøre slike vurderinger (se også kapittel 4.3.2). 
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7. Ivaretakelse av habilitetsregelverk i etiske 

retningslinjer 

7.1 Problemstilling 

I dette kapittelet vil vi svare på følgende hovedproblemstilling med underproblemstillinger: 

I hvilken grad ivaretar de etiske retningslinjene habilitetsreglene og konsekvensene av inhabilitet for den 

enkeltes arbeid med den aktuelle saken? 

 

 Har kommunen etablert rutiner eller prosedyrer for å sikre at ansatte og folkevalgte som blir vurdert 

som inhabile i en sak ikke involveres i den aktuelle saken? 

 

7.2 Revisjonskriterier 
Av kommunelovens § 40 nr. 3 går videre følgende frem om habilitet: 

 
«Om inhabilitet gjelder reglene i forvaltningsloven kap. II, med følgende særregler: 
 

a. Inhabilitet inntrer ikke ved valg til offentlige tillitsverv eller ved fastsetting av godtgjøring 
o.l. for slike verv. 
 
b. Kommunalt og fylkeskommunalt ansatte som i denne egenskap har medvirket ved 

tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelse i samme sak, 

skal alltid anses som inhabile når saken behandles i folkevalgt organ. Ved behandling av 
årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, regional planstrategi og regional plan gjelder 
ikke første punktum. 
 
c. Ved behandling av klager etter forvaltningsloven § 28 annet ledd er ansatte eller 

folkevalgte som var med på å treffe det påklagede vedtak, eller som medvirket ved 
tilretteleggelsen av grunnlaget for dette, inhabile ved klageinstansens behandling av saken 
og ved tilretteleggelsen av saken for klageinstansen. 
 
Er en overordnet ansatt inhabil i en sak, kan direkte underordnet ansatt ikke delta ved 
klageinstansens behandling av saken, eller ved tilretteleggelsen av saken for 
klageinstansen.» 

 

Forvaltningslovens kap. II tar for seg habilitet i forvaltningen. Habilitetskravene fremgår av § 6 i 

forvaltningsloven: 

 

«En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe 

avgjørelse i en forvaltningssak  

a) når han selv er part i saken; 

b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i 

sidelinje så nær som søsken; 

c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller 

fosterbarn til en part; 

d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig 

for en part etter at saken begynte; 

e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling 

for, et selskap som er part i saken og ikke helt ut eies av stat eller kommune, et 

samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken. 

 

Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans 

upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, 
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tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også 

legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.  

 

Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte 

underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan. 

 

Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens tilknytning til 

saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og verken offentlige eller private 

interesser tilsier at han viker sete. (…).» 

  

Når det gjelder avgjørelse av habilitetsspørsmålet går dette fram av § 8 i forvaltningsloven: 

 

«§ 8. (avgjørelse av habilitetsspørsmålet). 

Tjenestemannen avgjør selv om han er ugild. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten 

vesentlig tidsspille, eller tjenestemannen ellers selv finner grunn til det, skal han forelegge 

spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse. 

 

I kollegiale organ treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. 

Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om ugildhet for flere medlemmer, kan ingen av 

dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers 

ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. 

 

Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild. Før spørsmålet avgjøres, 

bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det 

kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.» 

 

Se vedlegg 2 for utfyllende revisjonskriterier. 

7.3 Habilitet som tema i de etiske retningslinjene 

7.3.1 Datagrunnlag 

I Frogn kommunes etiske retningslinjer er det inkludert et eget punkt som omhandler habilitet og 

interessekonflikter. Her går det frem at forvaltningsloven kap. 2 og kommuneloven § 40 nr. 3 har 

bestemmelser om habilitet som gjelder for alle ansatte og folkevalgte, og at saksbehandlere og folkevalgte 

må gjøre seg kjent med og forholde seg til bestemmelsene. Videre er det vist til at ansatte og folkevalgte 

skal unngå å komme i situasjoner som kan medføre konflikt eller motsetning mellom kommunens interesser 

og personlige interesser. 

I de etiske retningslinjene er det videre opplyst om hva ansatte og folkevalgte skal gjøre dersom det 

foreligger personlige interesser som kan påvirke avgjørelsen. Her går det frem at dersom man har faglig 

ansvar for eller deltar i behandlingen av en sak der man har personlige interesser, skal dette tas opp av 

personen selv, enten med overordnede eller med aktuelt folkevalgt organ. Det går frem av retningslinjene 

at for folkevalgte er det det aktuelle organet som foretar habilitetsvurderingen etter at spørsmålet er reist.  

I retningslinjene er det gitt følgende eksempler på mulige interessekonflikter ansatte og folkevalgte må 

være bevisste på: 

« 

 Forretningsmessige forhold til tidligere arbeidsgiver eller arbeidskolleger. 

 Lønnet bierverv som kan påvirke arbeidet 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 kommer i en 

konkurransesituasjon eller lojalitetskonflikt i forhold til kommunens virksomhet. 

 Familiære- og andre nære sosiale forbindelser. 

 Ledende stilling, styremedlem eller liknende i en forening, stiftelse eller selskap som er part i 

saken.»  
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Når det gjelder bistillinger for ansatte, opplyses det i retningslinjene at medarbeidere i Frogn kommune 

har plikt til å underrette arbeidsgiver om bistillinger eller bierverv vedkommende har eller har tenkt å påta 

seg og som er av et slikt omfang at det kan tenkes å komme i konflikt med arbeidet i kommunen. I slike 

tilfeller skal arbeidsgiver gi sin tilslutning til bistillingen/biervervet før medarbeider påtar seg den. 

I retningslinjene er det avslutningsvis opplyst om at Frogn kommune er tilknyttet styrevervregisteret til 

KS, og at det her er mulig for publikum å søke på ansatte og folkevalgte i kommunen og se hvilke roller de 

har som ansatte, folkevalgte, styreledere og styremedlemmer, samt eventuelle andre næringsinteresser 

de måtte ha.  

Som vedlegg til de etiske retningslinjene, er forvaltningslovens § 6 om habilitetskrav inkludert i sin helhet. 

I tillegg er det i vedlegget opplyst at lovens bestemmelser om habilitet, sammen med teksten i 

retningslinjene med vedlegg, kan brukes til drøfting og klargjøring av habilitetsspørsmål.  

I intervju opplyser både rådmannen og personalsjefen at de etiske retningslinjene, etter revisjonen i 2015, 

i stor grad dekker både relevante problemstillinger i kommunen knyttet til habilitet, samt de regler og 

normer knyttet til habilitet som går frem av gjeldende regelverk.  

7.3.2 Vurdering 

Etter revisjonens vurdering ivaretar Frogn kommunes etiske retningslinjer habilitetsreglene i 

forvaltningsloven kap. II og kommunelovens § 40 nr. 3 på en tilstrekkelig måte. I retningslinjene er det 

tydelig henvist til hvor i loven bestemmelser om habilitet fremgår, og forvaltningslovens habilitetskrav slik 

disse går frem av § 6 er også gjengitt i sin helhet som vedlegg til retningslinjene. I tillegg er det i 

retningslinjene angitt eksempler på ulike interessekonflikter ansatte og folkevalgte må være bevisste på i 

forbindelse med vurdering av habilitet. Disse eksemplene utgjør etter revisjonen sin vurdering et nyttig 

verktøy som bidrar til å forenkle vurdering av egen rolle og egne interesser opp mot habilitetsreglene for 

ansatte og folkevalgte. 

Revisjonen vil likevel peke på at per i dag, er det en forutsetning for eksemplene skal bli benyttet at ansatte 

kjenner til de etiske retningslinjene, og at de vet hvor de kan finne disse. Som det går frem tidligere i 

undersøkelsen varierer det hvorvidt alle ansatte er kjent med de etiske retningslinjene og hvor disse ligger 

tilgjengelig. Revisjonen vil derfor understreke viktigheten av at Frogn kommune sørger for at alle ansatte 

gjøres tilstrekkelig kjent med dette.  

Videre er eksemplene på mulige interessekonflikter en som ansatt bør ta hensyn til, heller ikke inkludert i 

egne rutiner, veiledere eller sjekklister til aktiv bruk i forbindelse med saksbehandling mv. Som 

undersøkelsen tidligere har vist, er det ikke utarbeidet egne rutiner for habilitetsvurdering for ansatte i 

Frogn kommune. Revisjonen mener det kan være gunstig å inkludere eksemplene fra retningslinjene i 

eventuelle rutiner for habilitetsvurdering som blir utarbeidet.  

7.4 Rutiner for å sikre at personer vurdert som inhabile ikke involveres i aktuelle saker 

7.4.1 Datagrunnlag 

Som det går frem av kapittel 6.3.1, er det ikke etablert egne rutiner for å gjennomføre og dokumentere 

habilitetsvurderinger blant ansatte i kommuneadministrasjonen. Det er heller ikke presisert i 

retningslinjene at medarbeidere som er erklært inhabile, ikke lenger skal involveres i saken (for eksempel 

i en rolle som rådgiver, der en kommer med saksopplysninger mv.). I intervju blir det imidlertid opplyst at 

dette i liten grad oppleves som et problem i kommunen, og at kommunen i forbindelse med behandling av 

saker har god kontroll med at ansatte ikke blir involvert i sakskomplekser der de tidligere har blitt vurdert 

som inhabile. 

Når det gjelder rutiner for å sikre at folkevalgte som har blitt vurdert som inhabile ikke blir involvert i 

samme sak dersom denne saken føres tilbake for behandling i samme utvalg på et senere tidspunkt, er det 

som det går frem av kapittel 6.4.1 etablert som fast rutine at ev. inhabilitetsvurderinger føres i 

møteprotokoll og arkiveres i sak- og arkivsystemet. Dette medfører også at dersom en sak føres tilbake til 

et politisk utvalg for behandling, vil historikken i saken fremgå av saksutredningen, herunder om det er 

folkevalgte som har meldt inn potensiell inhabilitet i saken, samt hvordan dette har blitt vurdert av 

kommunestyret (eller andre politiske utvalg).  
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7.4.2 Vurdering 

Undersøkelsen viser at det ikke er etablert egne rutiner for å sikre at ansatte som blir vurdert som inhabile 

i en sak ikke involveres i den aktuelle saken. For å redusere risikoen for at dette skjer, er det derfor 

revisjonens vurdering at Frogn kommune bør vurdere å utarbeide rutiner for å dokumentere og holde 

oversikt over gjennomførte habilitetsvurderinger, samt presisere i de etiske retningslinjene at personer 

som er meldt inhabile ikke skal involveres i sakene som behandles.  

Når det gjelder rutiner for å sikre at folkevalgte som blir vurdert som inhabile i en sak ikke involveres i den 

aktuelle saken, er det revisjonens vurdering at den rutinen som er etablert for å dokumentere vurderinger 

knyttet til habilitet i møteprotokoller, er tilstrekkelig for å fange opp og forhindre at folkevalgte som tidligere 

har blitt vurdert som inhabile i en sak, involveres i en eventuell ny behandling av samme sak på et senere 

tidspunkt.  
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8. Konklusjon og anbefalinger 

Forvaltningsrevisjonen viser at Frogn kommune har gjort kommunens etiske retningslinjer tilgjengelige for 

alle ansatte og folkevalgte, slik at disse i hovedsak er enkle å finne. Videre har kommunen etablert rutiner 

for både gjennomføring av habilitetsvurderinger i forbindelse med behandling av saker i politiske organer, 

for å dokumentere disse vurderingene i kommunens sak- og arkivsystem, og for å hindre at folkevalgte 

blir involvert i saker der de har blitt vurdert å være inhabile. Kommunen har også sikret at de etiske 

retningslinjene fanger opp i seg og ivaretar de habilitetsregler som går frem av forvaltningsloven kap. II 

og kommuneloven § 40 nr. 3. 

Samtidig viser undersøkelsen at Frogn kommune ikke har satt i verk tilstrekkelig med tiltak for å sikre at 

alle ansatte er kjent med innholdet i de etiske retningslinjene. Det blir heller ikke gjennomført systematisk 

kontroll av hvorvidt det nedover i organisasjonen blir arbeidet med å informere de ansatte om 

retningslinjene. Av undersøkelsen går det frem at ikke alle ansatte i kommunen er kjent med verken hvor 

de kan finne Frogn kommunes etiske retningslinjer eller med innholdet i retningslinjene. Dette medfører 

etter revisjonens vurdering risiko for at ansatte ikke er tilstrekkelig kjent med hvordan de skal opptre i 

ulike situasjoner, eller hvilke bestemmelser som gjelder for de ansatte i Frogn kommune med hensyn til 

etisk adferd. Undersøkelsen viser også at det er forbedringspotensial i informasjonsarbeidet som blir 

gjennomført overfor de folkevalgte i kommunen med hensyn til å sikre kjennskap til de etiske 

retningslinjene.  

Videre går det frem av forvaltningsrevisjonen ikke alle ansatte i Frogn kommune er kjent med i hvilke 

situasjoner de skal vurdere egen habilitet, eller med de bestemmelser som gjelder habilitet i 

forvaltningsloven. Revisjonen mener at manglende kjennskap til gjeldende regelverk om habilitet, hvilke 

situasjoner man skal vurdere egen habilitet i, samt hvilke vurderinger som skal gjøres av habilitet når dette 

er relevant, medfører risiko for manglende etterleving av og brudd på de bestemmelser som går frem av 

forvaltningsloven § 6 om habilitet, samt Frogn kommunes etiske retningslinjer.  

Det er i varierende grad etablert felles rutiner eller prosedyrer til bruk for å sikre etterleving av etiske 

retningslinjer og rettsregler knyttet til habilitet. Utarbeidelse av rutiner for etterleving av ulike 

bestemmelser i de etiske retningslinjene, samt habilitetsregelverk, er i stor grad opp til den enkelte enhet. 

Det utføres ikke noen kontroll av om det er etablert rutiner for etterleving av retningslinjer og 

habilitetsregelverk i de deler av organisasjonen der dette vil være relevant. Revisjonen vil peke på at 

skriftlige rutiner er et viktig verktøy for å sikre kvalitet i tjenesteutøvelsen og ved gjennomføring av 

arbeidsoppgaver, og for å redusere risikoen for feil og mangler, herunder risikoen for manglende etterleving 

av etiske retningslinjer. Det er derfor viktig at Frogn kommune vurderer behovet for rutiner for etterleving 

av etiske retningslinjer, og sikrer at det blir etablert tilstrekkelig med rutiner som bidrar til etterleving av 

etiske retningslinjer og habilitetsregelverk. 

Kommunen har et elektronisk avviksmeldingssystem, men det er ikke tydeliggjort i systemet at dette også 

skal benyttes til innmelding av avvik knyttet til manglende etterleving av etiske retningslinjer. I kommunen 

blir det i liten grad meldt avvik knyttet til brudd på de etiske retningslinjene. Systematisk kontroll og 

oppfølging er et viktig prinsipp for å sikre at den kommunale virksomheten når sine mål, herunder 

etterleving av etiske retningslinjer. Revisjonen mener derfor at Frogn kommune, for å bidra til å sikre at 

etiske retningslinjer etterleves, bør styrke og formalisere kontrollen av at det i de ulike enhetene blir 

arbeidet med etterleving av etiske retningslinjer, gjennom for eksempel å etterspørre og innhente 

rapportering fra enhetene om arbeid med å informere om etiske retningslinjer, tiltak for å sikre at de 

etterleves mv. 

Undersøkelsen som er gjennomført viser at det i løpet av de siste årene har forekommet brudd på 

bestemmelser i kommunens etiske retningslinjer knyttet til behandling av informasjon/taushetsplikt i 

forbindelse med håndtering av taushetsbelagte opplysninger. Videre går det frem av data fra både 

revisjonens spørreundersøkelse og KS’ lokaldemokratiundersøkelse at ansatte og folkevalgte i Frogn 

kommune opplever at etiske retningslinjer ikke alltid etterleves og at det blir opplevd å forekomme brudd 

på bestemmelser i retningslinjene. 
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Frogn kommune gjennomfører ikke systematiske risiko- og sårbarhetsanalyser knyttet til hvor og når det 

i den kommunale forvaltningen kan inntreffe brudd på etiske retningslinjer. Revisjonen mener at 

gjennomføring av risikoanalyser er et sentralt element for å sikre god internkontroll, blant annet når det 

gjelder å finne frem til aktiviteter eller prosesser hvor det kan være fare for manglende måloppnåelse eller 

manglende etterleving av rutiner og regelverk. For å skaffe til veie tilstrekkelig oversikt over hvor og når 

det kan være risiko for brudd på etiske retningslinjer, bør Frogn kommune sikre at det blir gjennomført 

systematiske kartlegginger og analyser av hvor i virksomheten det foreligger risiko for at de etiske 

retningslinjene ikke etterleves, samt når dette kan inntreffe. Dette vil etter revisjonens vurdering bidra til 

en tilfredsstillende internkontroll, i samsvar med krav i kommuneloven § 23 om betryggende kontroll og 

god praksis på området. 

Utover at de gjennom de etiske retningslinjene er stilt krav til ansatte og folkevalgte om gjennomføring av 

habilitetsvurderinger, er det ikke etablert egne rutiner for vurdering av habilitet som ansatte i Frogn 

kommune kan benytte seg av i forbindelse med saksbehandling, vedtak om tildeling av tjenester mv. Dette 

øker etter revisjonens mening risikoen for at habilitetsvurderinger ikke blir gjennomført i alle saker der 

dette er relevant. Det er heller ikke etablert egne rutiner for å dokumentere at det er gjennomført 

habilitetsvurderinger for ansatte. 

Basert på det som kommer frem i undersøkelsen anbefaler revisjonen at Frogn kommune setter i verk 

følgende tiltak: 

1. Systematiserer arbeidet med å informere ansatte om kommunens etiske retningslinjer, og sikrer at alle 

ansatte er kjent med innholdet i disse og hvordan de skal benyttes. 

 

2. Iverksetter tiltak for å sikre at ansatte er kjent bestemmelser knyttet til habilitet, og sikrer tilstrekkelig 

kunnskap om når habilitetsregelverk kommer til anvendelse. 

 

3. Vurderer behovet for å iverksette ytterligere informasjonstiltak overfor de folkevalgte, for å sikre at 

alle folkevalgte er tilstrekkelig kjent med: 

 

a. relevante bestemmelser i etiske retningslinjer, 

b. gjeldende habilitetsregler, og 

c. de folkevalgtes egenansvar for etterleving av etiske retningslinjer og habilitetsbestemmelser i 

lovverket.  

 

4. Identifisere behov (basert på en risikovurdering) for å utarbeide rutiner som kan sikre etterleving av 

Frogn kommunes etiske retningslinjer. 

 

5. Styrker kontrollen av at det på enhetsnivå i kommunen arbeides med etterleving av etiske 

retningslinjer, gjennom for eksempel mer spesifisert rapportering. 

 

6. Legger til rette i større grad for melding av avvik knyttet til manglende etterleving av etiske 

retningslinjer, og tydeliggjør overfor ansatte at avvik knyttet til ev. brudd på etiske retningslinjer skal 

meldes. 

 

7. Gjennomfører systematiske kartlegginger og analyser av hvor i virksomheten det foreligger risiko for 

at etiske retningslinjer ikke etterleves.  

 

8. Vurderer å utarbeide skriftlige rutiner: 

 

a. til bruk for ansatte i forbindelse med gjennomføring av habilitetsvurderinger.   

b. for å dokumentere og holde oversikt over gjennomførte habilitetsvurderinger. 
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Vedlegg 1: Høringsuttalelse 
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Vedlegg 2: Revisjonskriterier 

Lov og forskrift 

Kommuneloven 

I kommuneloven § 23 framgår følgende krav til administrasjonssjefen: 

 

2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer, er 

forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at 

administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den 

er gjenstand for betryggende kontroll. 

 

I Ot.prp.nr.70 (2002-2003)20 står følgende kommentar til kravet om betryggende kontroll i kommuneloven 

§ 23:  

 

Selv om administrasjonssjefen etter kommuneloven i dag ikke eksplisitt er pålagt å etablere 

internkontroll, må ansvaret for slik kontroll regnes som en nødvendig del av administrasjonssjefens 

ledelsesansvar. Det er i tråd med allment aksepterte ledelsesprinsipper at en leder av en 

virksomhet etablerer rutiner og systemer som blant annet skal bidra til å sikre at organisasjonen 

når de mål som er satt, og at formuesforvaltningen er ordnet på forsvarlig måte. 

 

I Ot.prp.nr.70 (2002-2003) blir det videre vist til at internkontroll først og fremst er et ledelsesverktøy, og  

 

(…) er en integrert del av ledelsens styring av organisasjonen. Internkontroll defineres i videste 

forstand som en prosess, iverksatt og gjennomført av virksomhetens ledere og ansatte, med formål 

å sikre måloppnåelse på følgende områder: 

-  Målrettet og effektiv drift  

-  Pålitelig ekstern rapportering  

-  Overholdelse av gjeldende lover og regelverk. 

 

Det er flere anerkjente rammeverk som beskriver grunnprinsipp for god internkontroll. Et av de mest brukte 

rammeverkene for internkontroll er COSO-modellen.21 

 

Hovedelementene i COSO-modellen er felles for flere av de ulike rammeverkene for internkontroll. De 

viktigste elementene er:  

 
 kontrollmiljø  

 risikovurdering  
 kontrollaktiviteter  
 kommunikasjon og informasjon 
 ledelsesoppfølging 

 

Av kommunelovens § 40 nr. 3 går videre følgende frem om habilitet: 
 

«Om inhabilitet gjelder reglene i forvaltningsloven kap. II, med følgende særregler: 
 

a. Inhabilitet inntrer ikke ved valg til offentlige tillitsverv eller ved fastsetting av godtgjøring 
o.l. for slike verv. 
 

b. Kommunalt og fylkeskommunalt ansatte som i denne egenskap har medvirket ved 
tilretteleggelsen av grunnlaget for en avgjørelse, eller ved tidligere avgjørelse i samme sak, 
skal alltid anses som inhabile når saken behandles i folkevalgt organ. Ved behandling av 

                                                

20 Ot.prp.nr.70 (2002-2003). Om lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 
m.m. (kommunal revisjon). 
21 COSO: Internal Control – Integrated Framework (2013). 
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årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplan, regional planstrategi og regional plan gjelder 
ikke første punktum. 
 

c. Ved behandling av klager etter forvaltningsloven § 28 annet ledd er ansatte eller 
folkevalgte som var med på å treffe det påklagede vedtak, eller som medvirket ved 
tilretteleggelsen av grunnlaget for dette, inhabile ved klageinstansens behandling av saken 
og ved tilretteleggelsen av saken for klageinstansen. 
 
Er en overordnet ansatt inhabil i en sak, kan direkte underordnet ansatt ikke delta ved 
klageinstansens behandling av saken, eller ved tilretteleggelsen av saken for 

klageinstansen.» 

 

Forvaltningsloven 

Forvaltningslovens kap. II tar for seg habilitet i forvaltningen. Habilitetskravene fremgår av § 6 i 

forvaltningsloven: 

 

«En offentlig tjenestemann er ugild til å tilrettelegge grunnlaget for en avgjørelse eller til å treffe 

avgjørelse i en forvaltningssak  

a) når han selv er part i saken; 

b) når han er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i 

sidelinje så nær som søsken; 

c) når han er eller har vært gift med eller er forlovet med eller er fosterfar, fostermor eller 

fosterbarn til en part; 

d) når han er verge eller fullmektig for en part i saken eller har vært verge eller fullmektig 

for en part etter at saken begynte; 

e) når han leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret eller bedriftsforsamling 

for, et selskap som er part i saken og ikke helt ut eies av stat eller kommune, et 

samvirkeforetak, eller en forening, sparebank eller stiftelse som er part i saken. 

 

Likeså er han ugild når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til hans 

upartiskhet; blant annet skal legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, 

tap eller ulempe for ham selv eller noen som han har nær personlig tilknytning til. Det skal også 

legges vekt på om ugildhetsinnsigelse er reist av en part.  

 

Er den overordnede tjenestemann ugild, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av en direkte 

underordnet tjenestemann i samme forvaltningsorgan. 

 

Ugildhetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at tjenestemannens tilknytning til 

saken eller partene ikke vil kunne påvirke hans standpunkt og verken offentlige eller private 

interesser tilsier at han viker sete. (…).» 

  

I forvaltningsloven går det videre fram at en tjenestemann i noen tilfeller likevel kan ta foreløpige 

beslutninger i en sak, selv om han er inhabil, jf. § 7 om foreløpige avgjørelser: 

 

«Uansett om en tjenestemann er ugild, kan han behandle eller treffe foreløpig avgjørelse i en sak 

dersom utsettelse ikke kan skje uten vesentlig ulempe eller skadevirkning.» 

 

Når det gjelder avgjørelse av habilitetsspørsmålet går dette fram av § 8 i forvaltningsloven: 

 

«§ 8. (avgjørelse av habilitetsspørsmålet). 

Tjenestemannen avgjør selv om han er ugild. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten 

vesentlig tidsspille, eller tjenestemannen ellers selv finner grunn til det, skal han forelegge 

spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse. 

 

I kollegiale organ treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. 

Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om ugildhet for flere medlemmer, kan ingen av 

dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers 

ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. 
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Medlem skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre ham ugild. Før spørsmålet avgjøres, 

bør varamann eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det 

kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.» 

 

I følge § 10 i forvaltningsloven gjelder habilitetsbestemmelsene for offentlig tjenestemann og enhver annen 

som utfører tjenester eller arbeid for et forvaltningsorgan. 

 

Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Frogn kommune 

Frogn kommune vedtok i 2007 felles etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i kommunen.22 

Retningslinjene ble sist revidert i 2015, gjennom vedtak i kommunestyret.23 I retningslinjenes innledende 

bestemmelser går det frem at: 

 

«Ansatte og folkevalgte i Frogn kommune skal følge både allmennetiske og forvaltningsetiske 

verdier og normer. De skal ikke la egne interesser påvirke saksbehandlingen, beslutninger eller 

arbeidet for øvrig. Kommunens verdier; respekt, engasjement, profesjonell og raushet skal ligge 

til grunn for arbeidet i Frogn kommune.» 

 

«Ledere på alle nivåer har et særlig ansvar for å tydeliggjøre og skape aksept for etisk forsvarlig 

atferd.» 

 

Av pkt. 1 i retningslinjene går det frem at det stilles høye krav til ansattes holdninger i deres arbeid i Frogn 

kommune, og at kommunen legger stor vekt på ærlighet, åpenhet og redelighet i all sin virksomhet. Ansatte 

i Frogn kommune plikter å ta hensyn til innbyggernes interesser, tilstrebe likebehandling og opptre med 

respekt overfor det enkelte individ. 

 

I retningslinjenes pkt. 2 går det frem at ansatte plikter å utføre sine oppgaver på en forsvarlig måte som 

ikke skader kommunens omdømme, mens det i pkt. 3 vises til at alle ansatte plikter å overholde de lover, 

forskrifter og reglementer som gjelder for kommunens virksomhet, herunder også politiske og 

administrative vedtak. 

 

Av retningslinjenes pkt. 5 går det frem at ansatte i kommunen har rapporteringsplikt, og at man som ansatt 

i Frogn kommune plikter å melde fra til arbeidsgiver og eventuelt tillitsvalgt/vernetjeneste dersom man blir 

kjent med forhold som kan påføre arbeidsgiver, ansatte eller omgivelser tap eller skade. I pkt. 7 er det 

opplyst om ansattes rett til å varsle om kritikkverdige forhold, jf. arbeidsmiljøloven § 2-4. 

 

I retningslinjenes pkt. 8 angis bestemmelser for habilitet og interessekonflikter for ansatte og folkevalgte 

i Frogn kommune. Her går det frem at kommunen skal følge de bestemmelser som går frem av 

forvaltningslovens kapittel 2 og kommuneloven § 40 nr. 3, og at saksbehandlere og folkevalgte må gjøre 

seg kjent med disse bestemmelsene. I pkt. 9 og 10 er det videre gått gjennom hvordan ansatte og 

folkevalgte i kommunen skal forholde seg til mottak av gaver og andre fordeler, samt hvilke prinsipper som 

gjelder for representasjon og reiser i kommunen. 

 

                                                

22 Frogn kommune: Etiske retningslinjer for ansatte og folkevalgte i Frogn kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 
83/07. 
23 Sak 106/15. 
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Vedlegg 3: Sentrale dokumenter og litteratur 
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