Lojal
Fra Forsvarssektorens verdigrunnlag:
«Det er lojalitet til det overordnede oppdraget, som skal utføres i tråd med den
best tilgjengelige praksis, faglige anbefalinger og juridiske forpliktelser. Lojalitet
handler også om å spille på lag. Samtidig forstås lojalitet ikke som blind lydighet.
Det betyr at en plikt til å følge pålegg og ordre ikke innebærer en plikt til å gjøre
noe ulovlig eller uetisk.»
Refleksjonstema:



Har du i din yrkeskarriere opplevd tilfeller der du burde sagt fra, men ikke gjorde det?
Hva kan du som leder eller ansatt gjøre for å sikre en lojal ytringskultur som bidrar til gode
beslutninger og forhindrer at beslutninger av skadelig karakter ikke blir gjennomført?

Forsvarets verdigrunnlag fortsetter slik:
«Forsvarets personell skal vise respekt for beslutninger og oppdrag. Når en
beslutning er tatt og et oppdrag er gitt, forholder vi oss lojalt til beslutningen og
utfører oppdraget etter beste evne. I beslutningsprosesser knyttet til virksomheten
i fred, har vi en frihet til å gjøre vårt syn kjent innad i Forsvaret. Som
samfunnsborgere har vi også rett til å delta i forsvars- og samfunnsdebatten. Når
vi kommuniserer utad, er det imidlertid viktig at vi respekterer konfidensialitet av
hensyn til sikkerheten og Forsvarets integritet. Respekten for beslutninger og
oppdrag sikres også ved at overordnede aktivt lytter til råd og innspill som
kommer fra underordnede og fra andre deler av organisasjonen».
Refleksjonstema;




Se for deg at det er tatt en beslutning som medfører at du blir nødt til å lære deg noe
nytt, at ressursene til å gjøre de samme oppgaver som tidligere ikke lenger er tilgjengelig,
og at du selv mener at organisasjonen kan fortsette å levere sikkerhet like godt som
tidligere. Hvordan vil på best mulig måte opptre lojalt i en slik situasjon?
Lojalitetsplikten har også en ytre grense, kan du tenke deg beslutninger som enten er?:
o en som du har en åpenbar plikt til å opptre lojalt overfor,
o en som er på grensen for hva man bør etterkomme og
o en som du helt klart ikke har er pliktig til å følge?

