
Øyer kommune 
 

 

 

MØTEINNKALLING 
Partssammensatt utvalg 

 

Møtested: Rådhuset - møterom Lågen 
Møtedato: 12.03.2019 Tid: 08:30 - 09:00 

Habilitet og interessekonflikter: 
Et medlem skal i god tid før møtet ta opp spørsmål om egen habilitet med organets leder, 
leder kaller eventuelt inn varamedlem. 
 
Eventuelt forfall meldes til tlf 61101008/97712820 eller til laila.odden@oyer.kommune.no 
 
Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. 
 
 

SAKSLISTE 
 
Saksnr. Arkivsaksnr.     
  Tittel 

 
  

1/19 19/476     
  ETISKE RETNINGSLINJER FOR TILSATTE OG FOLKEVALGTE I ØYER 

KOMMUNE  
  

 
 
 
 
Faste saker i partssammensatt utvalg: 

 Nytt fra arbeidstakerorganisasjonene 
 Digitalisering og aktuelle organisasjonsutviklingsprosjekter 
 Integrering og likestilling 

 
 
 
Brit K. Lundgård 
Leder 
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ETISKE RETNINGSLINJER FOR TILSATTE OG FOLKEVALGTE I ØYER KOMMUNE 
 
 
Saksbehandler:  Annikken Reitan Borgestrand Arkiv:   
Arkivsaksnr.: 19/476     
 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
1/19 Partssammensatt utvalg 12.03.2019 
 
 
Vedlegg: 
Etiske retningslinjer for tilsatte og folkevalgte i Øyer kommune 
 
Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
Øyer kommunes arbeidsgiverstrategi 
 
Sammendrag: 
Etiske retningslinjer for folkevalgte og tilsatte i Øyer kommune legges frem for 
kommunestyret til behandling. 
 
Saksutredning: 
Etiske retningslinjer er et vedlegg til Øyer kommunes arbeidsgiverstrategi. Retningslinjene er 
utarbeidet av en arbeidsgruppe bestående av Lars Høglien, tjenesteleder Aurvoll skole, Kåre 
Nordby, hovedtillitsvalgt for Delta og Annikken Reitan Borgestrand, kommunalsjef. Gruppa 
har hatt to møter. Retningslinjene har i tillegg vært tema på to møter i saksutvalget for 
politisk organisering, der det blant annet ble bestemt at det skulle jobbes videre med felles 
retningslinjer for folkevalgte og ansatte. 
 
Vurdering: 
Etisk kvalitet på tjenesteyting og myndighetsøvelse er en forutsetning for at innbyggerne skal 
ha tillit til kommunen.  Etiske retningslinjer for Øyer kommune er av overordnet karakter og 
er ikke detaljerte regler. De er ment til å være generelle rettesnorer som igjen krever 
refleksjon av den enkelte ansatte og er et viktig dokument å få på plass som en del av 
arbeidsgiverstrategien. 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 
Kommunestyret vedtar Etiske retningslinjer for tilsatte og folkevalgte i Øyer kommune. 
 
 
 
Ådne Bakke Annikken Reitan Borgestrand 
Rådmann  
 


