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Etiske grunnregler for forsvarssektoren
OMDØMME OG TROVERDIGHET
Alle ansatte plikter å utføre sine oppgaver og opptre utad på en etisk forsvarlig måte slik at det
bidrar positivt til forsvarssektorens omdømme og troverdighet i samfunnet.
ÅPENHET
Alle har et felles ansvar for å skape et godt arbeidsmiljø, og utvikle en kultur preget av åpenhet
og integritet. Et arbeidsmiljø preget av åpenhet er en viktig forutsetning for god etisk atferd.
Det skal være åpenhet og innsyn i forvaltningen, slik at allmennheten kan gjøre seg kjent med
forsvarssektorens virksomhet. Ansatte skal gi korrekte opplysninger til andre myndigheter,
selskaper, organisasjoner eller innbyggere.
YTRINGSFRIHET
Ansatte har som alle andre en grunnleggende rett til å delta i den offentlige debatt, også om
forsvarssektorens virksomhet.
Den enkelte har ansvar for at ytringer ikke kommer i konflikt med lojalitets- og taushetsplikten.
Taushetsplikten gjelder også etter at vedkommende har avsluttet tjenesten eller arbeidet.
LOJALITET
Ansatte plikter å sette seg inn i og følge gjeldende rettsregler og etiske retningslinjer.
Det hører med til lojalitetsplikten at den ansatte legger et forsvarlig faglig skjønn til grunn i
utøvelse av tjenesten. Ansatte har et ansvar for å gjøre seg kjent med politiske, fagmilitære og
andre beslutninger og føringer innen sitt fagområde, og skal utføre sine arbeidsoppgaver i tråd
med disse.
Ansatte har også rett til å si fra om kritikkverdige forhold uten at det får negative konsekvenser.
Plikt til å følge pålegg og ordre innebærer ikke plikt om å gjøre noe ulovlig eller uetisk.
HABILITET
Ansatte skal opptre på en slik måte at det ikke kan sås tvil om deres upartiskhet.
Ansatte skal ikke sette seg selv i en situasjon som er egnet til å påvirke deres
tjenestehandlinger. Ansatte må ikke ta del i saker der en selv eller nærstående har personlige
eller økonomiske særinteresser.
LEDELSE OG ANSVAR
Det er den enkeltes ansvar å etterleve de etiske grunnreglene. Sjefer har et særlig ansvar som
kulturbærere og rollemodeller. Sjefer har også ansvar for at den enkelte medarbeider har
kjennskap til de spesifikke etiske retningslinjer som finnes i etatene, og til å reagere ved brudd
på disse.

