
Startbilde  

Kommunestyret  – 30.08.2017   

 Rådmann Erik Kjeldstadli, Bærum kommune 

Etikk, antikorrupsjon og internkontroll 



Den grunnleggende styringen avgjørende 
 

§ 76.Kommunestyrets og fylkestingets tilsynsansvar. 

« Kommunestyret og fylkestinget har det øverste tilsyn med den 
kommunale og fylkeskommunale forvaltning, og kan forlange enhver 
sak lagt fram for seg til orientering eller avgjørelse…» 
 
§ 23.Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet., pkt 2 

« …..Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives 
i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at 

den er gjenstand for betryggende kontroll.» 



Systematisk og helhetlig (ikke uttømmende) 

 
Styringssystem: 
•Handlingsprogram 

•  Årsbudsjett/4-årig økonomiplan  
•Årsmelding/rapport 
•Økonomimeldinger 
•Virksomhetsanalyser 
•Behovsanalyser  
•Meldinger 
•LDIP   

 

     

      Styringsverktøy 
• Økonomistyring 
• Investeringsreglement 
• Prosjektmetodikk 
• Digitale systemer 
• Anskaffelse/innkjøpsreglement  
• Rutiner og retningslinjer  
• Eiendomstrategi 

 

 

«Holde orden i eget hus» 



Helhetlig fokus 
• Et helhetlig fokus på etikk, antikorrupsjon og internkontroll.  

 

• Etikk er vårt kompass  

 

• Vår internkontroll = kjente regler + kontrolltiltak  

 

• Integrert i kommunens ordinære styringssystem. 



Hvordan følger vi opp? 



Internkontroll og risikostyring 
 

 

• Målstyring  

• Delegasjon 

• Internkontroll  

• Kvalitetssystem  

• Risikovurderinger 

• Beredskap  

• Informasjonssikkerhet 



Innbyggerdialog og 
medvirkning 
 
Åpen og imøtekommende kommune. 
God kommunikasjon i aktuelle saker  
Muligheter til å bli hørt 
Nye virkemidler – tjenestedesign og brukerreise 
Innovasjon og digitalisering  
 

Vår visjon: Sammen skaper vi fremtiden   
 



 Etikk i Bærum 



E-læring i etikk 



Leksjoner i alle tema i etisk standard 



Etisk refleksjon som verktøy 
 

• Helsefremmede arbeidsplasser. 
 
• Evne til å håndtere etiske problemstillinger. 
 
• Etablert 30 nye etikkrefleksjonsgrupper. 
 
• Samarbeidsprosjekt med eksterne krefter  

 

• Overordnet verdigruppe 

 



Etikk og samfunnsansvar 
• Leverandører og partnere: 
    respektere grunnleggende krav til menneske- 
    rettigheter, arbeidsrettigheter og miljø. 
 
• Etiske kriterier i forvaltningen av forvaltningsfondet. 
 
• Anskaffelsesstrategi - vektlegger samfunnsansvar, 

etiske og sosiale krav. 
 

• Medlem av Initiativ for etisk handel. 
 

• Klimaklok kommune – Klimastrategi 2030. 



Antikorrupsjonsarbeid 
 
 

• Overordnet risikovurdering 
• Delegasjon av myndighet . 
• Lederavtaler og resultatoppfølging 
• De gode rutinene. 
• KS-nettverk for forebygging av korrupsjon og misligheter. 
• Medlem i Transparency International Norge. 



Varsling - kritikkverdige forhold 
• Håndbok for varsling  

 
• E- læring med tema kritikkverdige forhold til alle ansatte, påminnelse 

om varsling også i flere andre etikkleksjoner. 
 
 
 
 
 

• Informasjon på ansattportalens hovedside om varsling. 
 
• Varslingsordningen er til vurdering i 2017. 

 



Ny personvernlovgivning 
 
• Personvernombud – BK har dette. 
 
• Nytt regelverk:  
   alle systemer med personopplysninger. 
 
• Personvernerklæring vil bli oppdatert 
 
• E-læring i ny personvernlovgivning 
 



Ekstern kontroll 
Forvaltningsrevisjoner. 
Regnskapsrevisjon. 
Kontrollutvalget. 
Tilsyn – arbeidstilsyn, fylkesmannen, 
helsetilsynet, mattilsynet, datatilsynet 
m.fl. 
Branntilsyn og el-tilsyn. 
 

Rapporter brukes som grunnlag for 
internt forbedringsarbeid.  



Vår egen bevissthet avgjør 
 

•Holde den etiske bevisstheten høyt 
• Felles ansvar leder og medarbeidere  

• Individuelt ansvar 
•Ha den med i hverdagen 
• Se seg selv med utenfra 

•Budstikka-testen  



Har rådmannen god internkontroll? 
• Systematisk arbeid og gode rutiner utvikles kontinuerlig 
  
• Dette blir vi aldri gode nok på :  
• Utvikle system og holde opp bevissthet. 
• Dele og lære – samarbeide internt og eksternt.  
• Nøkkelen til god internkontroll, risikostyring og 

antikorrupsjonsarbeid ligger i våre holdninger og handlinger. 

 

 


