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Pål Mitsem

Fra: Tora Aasland <toraaasland123@gmail.com>
Sendt: tirsdag 19. januar 2021 20.07
Til: Pål Mitsem
Kopi: 'Lise Spikkeland'
Emne: SV: KOMMUNAL ETIKK

Til Pål Mitsem, 

Takk for ditt  svar. Jeg forstår at du kanskje hadde andre forventninger til hva Kommunesektorens etikkutvalg har 
mandat og kompetanse til å gjøre, men jeg håper at mitt svar med nærmere utdyping på KS’ webside kan gi deg riktig 
informasjon. Jeg vil utdype det litt her. 

Kommunesektorens etikkutvalg er ikke en del av det ordinære forvaltningssystemet. Utvalget har hverken kompetanse, 
myndighet eller mandat til å gå inn i de kommunale eller fylkeskommunale enkeltsaker. Utvalget kan ikke innta rollen 
som påtalemyndighet eller forvaltningsombud eller statsforvalter. Utvalget har en rådgivende rolle, og som det står i 
mandatet: «Ha dialog med kommuner og fylkeskommuner og bidra til høy bevissthet og refleksjon om 
forvaltningsetiske spørsmål».  Utvalget har mange virkemidler for å gjøre denne jobben, både skriftlige og muntlige. Jeg 
anbefaler sterkt utvalgets dilemmasamling, se nettsiden. 

Utvalget reiser derfor rundt i kommuner og fylkeskommuner (har vært både i Stavanger spesielt og i  Rogaland åpent for 
alle kommunene ). Det har dessverre ikke blitt så mye reising nå i disse COVID-19-tidene, men vi vil selvsagt ta det opp 
igjen. Utvalgets inntrykk er at kommunene setter pris på å få drøftet etiske spørsmål. I disse møtene inviteres det til 
dialog, både om etikk generelt, om etikk i kommunene spesielt, og om erfaringer som er hentet både fra kommuner, 
fylkeskommuner, kommunale virksomheter. Det var slike erfaringer og dilemmaer jeg hadde som utgangspunkt i mitt 
intervju med Aftenposten i forbindelse med Nittedal-saken. Dette intervjuet finnes fremdeles på nett, og er et godt 
eksempel på min rolle som utvalgets leder: å formidle erfaringer og gi råd. 

Det er selvsagt etiske dimensjoner i de fleste saker og på de fleste områder. Men de konkrete spørsmålene du reiser 
angående Stavanger kommune, er klart juridiske og forvaltningsmessige, uansett hva man måtte mene om holdningene 
bak. Og det er kommunens ansvar, både å skaffe nødvendig  juridisk kompetanse, og å fatte de beslutningene som 
måtte være nødvendige for å komme videre.  

Det er fint at du engasjerer deg! Vanskelige saker og avveininger må tåle offentlighet og debatt. 

Avslutningsvis svar på dine to spørsmål: 

1. Selvsagt helt greit! 
2. Etikkutvalget tar opp, drøfter og gir råd i etiske spørsmål. Ikke i juridiske eller forvaltningsmessige.  

 

Med hilsen 

Tora Aasland 

Leder av Kommunesektorens etikkutvalg 

 

 


