
Ærlig 
Verdigrunnlaget for forsvarssektoren sier: 
 

«Det spilles med ærlige motiver» 

Refleksjonstema: 
 

• Hva legger du i at det skal spilles med «ærlige motiver»? 
 

De etiske retningslinjene for statstjenesten understreker en aktiv opplysningsplikt og sier: 

«Staten har en aktiv opplysningsplikt. Statsansatte skal alltid gi korrekte og 
tilstrekkelige opplysninger, enten det er til andre myndigheter, selskaper, 
organisasjoner eller innbyggere. I noen sammenhenger vil dette innebære 

at man uoppfordret skal gi nødvendige opplysninger av betydning for 
behandling av saken».  

Refleksjonstema: 
• Sammenlign de to sitatene over og vurder om det siste bare utfyller det første, eller 

om det sier noe mer? 
• Pek på noen mekanismer som hemmer etterlevelsen av de to nevnte sitater. 
• Har du noen gang opplevd at du burde, men ikke har etterfulgt kravet om å gi 

tilstrekkelige opplysninger i en sak? I så fall, hva ble utfallet og hvordan føltes det for 
deg? 

• Har du noen gang følt det vanskelig å la være å «vri litt på sannheten» i jobb 
sammenheng? 
 

I kommentarene til den aktive opplysningsplikt sies det:  

«Den aktive opplysningsplikten tar sikte på å støtte opp om innbyggernes 
demokratiske deltakelse, så vel som å imøtekomme ulike gruppers behov 

for informasjon om deres plikter, rettigheter og muligheter. Informasjonen 
må være både korrekt og tilstrekkelig. Dette innebærer at vesentlige 

opplysninger ikke må holdes tilbake, verken av bekvemmelighetshensyn 
eller av andre grunner.  

Verken administrativt eller politisk overordnete skal instruere eller 
oppfordre underordnete til å gi feilaktige eller villedende opplysninger. Det 

er en rett, og i noen tilfelle følger det også av lojalitetsplikten, at den 
underordnete skal gjøre den overordnete oppmerksom på dette. I noen 

tilfeller kan det være riktig for statsansatte å gå utenfor virksomheten med 
sin kunnskap eller mistanke om uriktige eller villedende opplysninger som 

har blitt gitt. Se for øvrig pkt. 2.2 om rapportering og 3.4 om varsling.» 

      (Etiske retningslinjer for statstjenesten pkt 3.2) 


