
KS inviterer til etikkmøte i Trondheim 28. april fra 10 - 14 

Til ordførere, kommunedirektører og kontrollutvalgsledere i Trøndelag 
Kommunesektorens etikkutvalg inviterer fylkeskommunen og kommunene i Trøndelag til møte om 
temaer knyttet til etikk og antikorrupsjon. Møtet avholdes på Scandic Nidelven 28. april 2022 fra kl. 
10 - 14. Her kan folkevalgte og administrative ledere i kommunene sammen diskutere viktige 
utfordringer knyttet til etikk og antikorrupsjon. Invitasjonen er rettet mot ordførere, 
kommunedirektørens ledergrupper og kontrollutvalgsledere. Møtet er også åpent for andre 
interesserte i kommunene/fylkeskommunen. 
 
Etikkutvalget er oppnevnt av KS hovedstyre og skal bidra til å styrke arbeidet med etikk og 
antikorrupsjon i kommunene.   
 
Programmet er laget på bakgrunn av innspill fra noen av dere. Arrangementet er gratis, men av 
hensyn til bevertning ber vi likevel at du melder deg på her:  
https://response.questback.com/ks/abuhjonvf3 
 
10:00    Velkommen til Trondheim   

Mona Berger, varaordfører i Trondheim 
 
10:15    Hva er etikkutvalgets oppgave og hvordan kan utvalget bidra i etikkarbeidet  

Tora Aasland, leder i Kommunesektorens etikkutvalg  
 

10:30     Inhabil – bare i kommunestyrets møte? 
Politikerne kan ha mange hatter, både i det profesjonelle og private. I kommunestyret gjelder regler 
for habilitet, det samme ved beslutninger i forvaltningen. Men hvordan praktiseres spørsmål om 
habilitet utenfor møterommet? 

               
Kort innledning ved: 
Mona Berger, varaordfører i Trondheim 
Trond Steinvik, kommunedirektør i Overhalla  
  

11:30     Lunsj 
 
12:15     Vekstkommunen: «Storkapitalen får det som de vil» 

I en vekstkommune skal folkevalgte håndtere kommunens rolle som samfunnsutvikler oppimot store 
aktører i næringslivet, med bruk av skjønn, og innenfor rammen av lover og reguleringer. 
 
Hvilke etiske dilemmaer kan oppstå her? Hvordan f.eks. håndtere pengesterke aktører på en måte som 
ikke truer tilliten innbyggerne har til at kommunen og folkevalgte ivaretar fellesskapets interesser på 
en likeverdig og upartisk måte? 

 
Korte innledninger ved:  
Trond Hoseth, ordfører i Malvik   
Jan Grønningen, leder kontrollutvalget Trøndelag 
 

13:00     Omstillingskommunen: dilemmaer i kommunens møte med næringslivet  
Når hjørnesteinsbedriften legges ned og lokalsamfunnet står foran større omstillinger har kommunen 
en viktig rolle. Den skal være næringsvennlig og delta i konkurransesituasjon, og samtidig ivareta 
fellesskapets interesser, åpenhet og offentlighet. Hvordan balansere dilemmaer som kan oppstå? 

 
Korte innledninger ved: 
Kjersti Kjenes, ordfører i Meråker 
Tbc 
 
Åpen diskusjon og innspill til etikkutvalget følger etter hvert tema  

https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ks.no%2Ffagomrader%2Fdemokrati-og-styring%2Fetikk%2Fdette-er-etikkutvalget%2F&data=04%7C01%7CTorbjorn.Berglann%40konsek.no%7C8976e5816ec747f97d9808da00093b02%7Cc946a0e87d744a94ba5c9ee62f5491b7%7C0%7C0%7C637822336895559482%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=N5o1h71poelkRyTnD%2BlU62fNm3SysmTFPLSXVx7Jnrk%3D&reserved=0
https://eur04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fresponse.questback.com%2Fks%2Fabuhjonvf3&data=04%7C01%7CTorbjorn.Berglann%40konsek.no%7C8976e5816ec747f97d9808da00093b02%7Cc946a0e87d744a94ba5c9ee62f5491b7%7C0%7C0%7C637822336895559482%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=LikEg2EyeWvQ8VM9wzQNmOAjGvCX8LUV5%2BmtZxUYWXI%3D&reserved=0


 
14:00     Slutt  
  
  

 
På vegne av etikkutvalget 
 
Med vennlig hilsen 
 
Lise Spikkeland 
Spesialrådgiver, KS 
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