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1.0 GENERELT 

Staten har utarbeidet «Etiske retningslinjer for statstjenesten» (2005). Disse er generelle 
og forutsetter at den enkelte ansatte plikter å utføre sine oppgaver og opptre utad på en 
etisk forsvarlig måte og slik at det ikke skader statens omdømme. «Etikk» kan kort forklares 
som «morallære», og «uetiske handlinger» innebærer handlinger som strider mot 
samfunnets moralnormer, for eksempel prinsipper om hva som oppfattes som rett og galt 
og regler for hvordan man skal oppføre seg. 

Med utgangspunkt i statens retningslinjer har AHO utarbeidet spesifikke retningslinjer. AHO 
har det overordnede ansvar for at all faglig virksomhet og administrasjon ved institusjonen 
foregår i samsvar med allment aksepterte etiske rammer og vitenskapelige metoder. 

2.0 LOJALITET 

2.1 Lydighetsplikt 

Ansatte i AHO plikter å følge de rettslige regler og etiske retningslinjer som gjelder for 
virksomheten, samt å etterkomme pålegg fra overordnete. Lydighetsplikten medfører ikke 
noen plikt til å følge pålegg om å gjøre noe ulovlig eller uetisk. 

Ansatte i AHO har en lojalitetsplikt som innebærer at ansatte må opptre i samsvar med 
AHOs interesser 

AHO skal på sin side sikre at de tilsattes interesse blir ivaretatt så langt dette er mulig. 
Ledelsen har et særlig ansvar for å bidra til beskyttelse av ansatte som avdekker og 
rapporterer kritikkverdige forhold 

Ansatte ved AHO har rett til å fremme nødvendige motforstillinger før en beslutning tas, 
slik at saksbehandlingen kan skje med et mest mulig fullstendig bilde av de hensyn og 
verdier som gjør seg gjeldende. Etter at beslutningen er tatt, følger det imidlertid klart av 
lydighetsplikten at beslutningen skal gjennomføres uavhengig av hvilke faglige og politiske 
oppfatninger de enkelte ansatte besitter. 

Ansatte i AHO skal ikke bistå overordnete med å gi uriktige eller villedende opplysninger til 
medier eller allmennheten. 

2.2 Rapporteringsplikt 

Ansatte i AHO plikter å melde fra til ledelsen om forhold han eller hun blir kjent med og 
som kan påføre AHO, ansatte eller omgivelsene tap eller skade, slik at det kan iverksettes 
tiltak med sikte på å unngå eller begrense tapet eller skaden. 

Ledelsen i AHO har et særlig ansvar for at ansatte som i god tro varsler om ulovlige eller 
uetiske forhold eller handlinger, eller begrunnet mistanke om slike, ikke blir utsatt for 
represalier 

For nærmere retningslinjer om varsling, vises til Varslingsrutiner ved AHO. 



2.3 Effektivitetsplikt 

Ansatte i AHO plikter å bruke og ta vare på statens ressurser på den mest rasjonelle og 
ressursvennlige måte og skal ikke misbruke eller sløse med statens midler. For å nå avtalte 
arbeidsmål på en god og effektiv måte, kreves det en avveiing mellom effektivitet, 
ressursbruk, kvalitet og god forvaltningsskikk. 

Her vises til Statens personalhåndbok, Økonomireglementet i staten og Retningslinjer for 
mål og resultatstyring i staten, samt til AHOs egne retningslinjer 

AHO er IA-bedrift, og vurderinger av effektivitet må omfatte intensjonene om 
inkluderende arbeidsliv. Ansatte, særlig ledere, har ansvar for å motvirke utstøting fra 
arbeidslivet og bygge helsefremmende arbeidsplasser 

3.0 ÅPENHET 

3.1 Offentlighet 

Det skal være åpenhet og innsyn i AHOs forvaltning, slik at allmennheten kan gjøre seg 
kjent med AHOs virksomhet og således kunne få innsikt i hvordan AHO skjøtter sine 
oppgaver. 

Nærmere bestemt gjelder dette: 

AHO skal vise åpenhet både utad og innad og mot andre statsinstitusjoner, jf. 
offentlighetsloven § 2. Ikke bare bestemmelsens ordlyd, men formålet med bestemmelsen 
må etterleves. 

”§2 Lovens hovedregel: Forvaltningens saksdokumenter er offentlige så langt det ikke er 
gjort unntak i lov eller i medhold av lov. Enhver kan hos vedkommende forvaltningsorgan 
kreve å få gjøre seg kjent med det offentlige innholdet av dokumenter i en bestemt sak. 
Det samme gjelder journal og lignende register og møtekart til folkevalgte organer i 
kommuner og fylkeskommuner. Forvaltningsorganet skal føre journal etter bestemmelsene 
i arkivloven med forskrifter. Forvaltningsorganet skal vurdere om dokumentet likevel bør 
gjøres kjent helt eller delvis, selv om det etter bestemmelser i loven kan uttas fra 
offentlighet” 

Unntak for § 2 kan gjøres i henhold til § 4 Utsatt offentlighet i særlige tilfeller, § 5 Unntak 
for interne dokumenter, § 5a Unntak for opplysninger undergitt lovbestemt taushetsplikt 
og § 6 Unntak på grunn av dokumentets innhold. 

For AHO gjelder generelle unntak fra offentlighet: Alle arbeidsdokumenter, foreløpige 
utkast osv 

AHO har en aktiv opplysningsplikt. Ansatte i AHO skal alltid gi korrekte og tilstrekkelige 
opplysninger, enten det er til andre myndigheter, selskaper, organisasjoner eler 
innbyggere. I noen sammenhenger vil dette innebære at man uoppfordret skal gi 
nødvendige opplysninger av betydning for behandling av saken. 

3.3 Ansattes ytringsfrihet 



Ansatte i AHO har en grunnleggende rett til å ytre seg kritisk om statens virksomhet og alle 
andre forhold. 

Ledelsen ved AHO skal legge til rette for en kultur på arbeidsplassen som sikrer at relevant 
informasjon – herunder kritiske ytringer – når fram til relevant internt nivå og en kultur som 
sikrer bred aksept for at ansatte deltar i den offentlige debatt innenfor rammene av et 
romslig lojalitetsbegrep 

For ansatte ved AHO, er det å bidra til samfunnsdebatten, komme med sakkyndige 
uttalelser osv, en del av arbeidsoppgavene. Selv om ansatte i AHO også har en 
lojalitetsplikt, er det en del av deres arbeidsoppgaver å bidra til kritisk debatt. De ansatte 
har dessuten i kraft av sin stilling forsknings- og formidlingsplikt, og har dermed rett og 
plikt til å gjøre forskningsresultatene kjent også dersom de strider mot vedtatt politikk 

Stillingen eller posisjonen til den i AHO som uttaler seg, vil være et moment i vurderingen 
av om en ytring er å anse for brudd på lojalitetsplikten til AHO. Jo mer ledende stilling 
vedkommende har, jo strengere vil lojalitetsplikten være. Dersom den som uttaler seg, 
naturlig vil kunne oppfattes som en representant for AHO, er det viktig å presisere at 
uttalelsen står for egen regning 

Tillitsvalgte står i en særlig stilling i og med at de skal ivareta arbeidstakernes interesser. 
Dette kan tilsi at det skal mer til før uttalelsene til en tillitsvalgt anses å bryte med 
lojalitetsplikten i de tilfellene vedkommende opptrer som tillitsvalgt. 

3.4 Varsling om kritikkverdige forhold 

Ansatte i AHO må kunne varsle om kritikkverdige forhold, jf Varslingsrutiner ved AHO. Før 
varsling skjer offentlig, bør forholdet være forsøkt tatt opp internt. 

Prinsippene om åpenhet forutsetter at allmennheten får innsyn i kritikkverdige forhold. 
Dette innebærer for AHO at ansatte i noen tilfeller må kunne gi allmennheten faktiske 
opplysninger om kritikkverdige forhold 

Varsling må være motivert ut fra et ønske om å forbedre situasjonen på arbeidsplassen 
og/eller opplyse innbyggerne om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen 

For nærmere retningslinjer for varsling i AHO vises til Varslingsrutiner ved AHO. 

4.0 TILLIT TIL AHO 

4.1 Habilitet 

Ansatte i AHO skal ikke opptre på en måte som er egnet til å svekke tilliten til deres 
upartiskhet. 

De viktigste reglene for å sikre tilliten, er habilitetsreglene i forvaltningsloven § 6. I tillegg 
kommer regler om bierverv, karantenebestemmelser ved overgang til annen virksomhet 
og forbud mot gaver i tjenesten 

Den enkelte har selv ansvar for å opplyse om egen habilitet og tre til side når saken krever 
det. Enkelte rollekombinasjoner vil kunne føre til at det oppstår rollekonflikter, eller 



påstander om dette, og at det stilles spørsmål om uavhengighet og integritet, for 
eksempel når man sitter i styre eller råd mv. Det vil derfor være viktig å unngå 
rollekombinasjoner hvor man ofte vil måtte erklære seg inhabil 

4.2 Ekstraerverv og bierverv 

En ansatt i AHO kan ikke inneha ekstraverv og bierverv, styreverv eller annet lønnet 
oppdrag som er uforenlig med AHOs legitime interesser, eller er egnet til å svekke tilliten 
til AHO. 

For nærmere presisering se Retningslinjer for ekstraerverv. 

4.3 Overgang til annen virksomhet 

Når en ansatt i AHO går over til stillinger utenfor statsforvaltningen, er det viktig å sikre at 
tilliten til AHO ikke svekkes, eller at AHOs interesser i et forhandlings- eller 
samhandlingsforhold ikke blir skadelidende. 

Hensikten med regler om karantene og saksforbud er å medverke til at statsforvaltningen, 
herunder AHO, er nøytral og uavhengig i forhold til eksterne aktører og at AHOs ansatte 
opptrer objektivt og saklig og i samsvar med fastsatte regler og normer. Klausul om 
karantene- og /eller saksforbudsperiode kan følgelig bli vurdert innlagt i 
arbeidskontrakten. 

4.4 Kontakt med tidligere kollegaer 

Alle ansatte i AHO skal være varsomme med hvordan man behandler sensitive 
opplysninger. 

Tidligere kollegaer er kjent med saksfelt og problemstillinger i AHO, og følgelig må ansatte 
være spesielt bevisst hvilke opplysninger man deler med disse. Spesielt viktige er dette når 
tidligere kollegaer har gått over til annen virksomhet som står i et samhandlings- eller 
forhandlingsforhold til AHO 

4.5 Mottak av gaver og andre forhold 

Ansatte i AHO skal ikke, verken for seg selv eller andre, ta imot – eller legge til rette for å 
motta – gaver, reiser, hotellopphold, bevertning, rabatter, lån eller andre ytelser eller 
fordeler som er egnet til, eller som av giveren er ment, å påvirke deres tjenestehandlinger. 

Ansatte i AHO må ikke bruke sin stilling til å skaffe seg selv eller andre en uberettiget 
fordel. Dette gjelder også i tilfeller hvor disse fordelene ikke vil påvirke deres 
tjenestehandlinger 

Forbudet mot gaver gjelder også for AHOs ansatte på tjenestereise eller oppdrag i 
utlandet med mindre særskilte kulturelle forhold eller andre hensyn gjør at avslag kan 
virke fornærmende på giver, og således skade AHOs og /eller statens interesser. 
Mottakelse av slike gaver eller ytelser, må imidlertid overlates til AHOs  ledelse/overordnet 
myndighet ved hjemkomst 



Penger, eller verdier som kan sidestilles med penger, for eksempel lån, rabatter mv, må 
aldri mottas, uansett hva som måtte være skikk i vedkommende land 

I noen sammenhenger kan AHO motta invitasjoner til for eksempel kulturarrangementer 
fra leverandører eller fra parter som er i søknads- eller forhandlingsprosesser med AHO. 
Det bør i hvert enkelt tilfelle nøye vurderes om AHO bør ta imot slike invitasjoner. Alle 
utgifter i forbindelse med slike invitasjoner bør, dersom invitasjonene aksepteres, som 
hovedregel dekkes av AHO. Invitasjoner fra statlig eide virksomheter og private 
virksomheter bør behandles likt 

Brudd på korrupsjonsbestemmelsene kan medføre påtale og straff, jj. Straffeloven §§ 276 
a-c 

4.6 Tilbud om gaver og andre fordeler 

Ansatte i AHO skal ikke, som en del av sin tjenesteutøvelse, gi eller tilby gaver eller andre 
fordeler som er egnet til, eller som er ment å påvirke mottakerens tjenestehandlinger, for 
eksempel i forbindelse med kontraktsforhandlinger eller lignende 

AHOs ansatte vil kunne bidra til korrupsjon dersom de i kraft av sin stilling tilbyr noen en 
slik gave eller fordel. Uansett om tilbudet påvirker råd eller beslutninger, vil selv det 
forholdet at en ansatt i AHO har forsøkt å påvirke andre, svekke tilliten til AHO. Dette er 
uforenlig med gjeldende normer og god forvaltningsskikk 

5.0 FAGLIG UAVHENGIGHET OG OBJEKTIVITET 

5.1 Faglig uavhengighet 

Prinsippet om faglig uavhengighet betyr at AHOs ansatte skal legge sine faglige 
kunnskaper og sitt faglige skjønn til grunn gjennom hele tjenesteutøvelsen. 

 Nærmere bestemt gjelder dette: 

Forskningsetikk skal vektlegges i AHOs organiserte forskeropplæring 

Ledelsen har ansvar for nødvendig opplæring og veiledning i etikk knyttet til faglig 
virksomhet og administrasjon. 

Det er den faglige kunnskapen og det faglige skjønnet som skal være utgangspunktet for 
AHOs arbeid. 

Prinsippet om faglig uavhengighet innebærer ikke noen rett til å ignorere standpunkter, 
beslutninger, praksis mv som ledelsen fastholder etter at ansatte har fått gitt uttrykk for 
betenkeligheter, med mindre det skulle dreie seg om ulovlige eller uetiske beslutninger mv. 

I tilfelle hvor en ansatts faglig velbegrunnete forslag til løsning av en sak blir tilsidesatt til 
fordel for en løsning som vedkommende mener er faglig uholdbar eller dårlig, har 
vedkommende rett til å få sitt syn gjort kjent i saken 

Den enkelte faglærer har ansvar for at undervisning og studentarbeider skjer i samsvar 
med forskningsetiske prinsipper. Dette inkluderer fokus på plagiat og eksamensfusk. 



Faglige veiledere både for masteroppgaver og doktoravhandlinger har ansvar for at 
arbeidet skjer i samsvar med allment aksepterte vitenskapeloge metoder og etiske 
rammer. 

Studenter og ansatte som fatter mistanke om brudd på vitenskapelig praksis eller 
forskningsetiske prinsipper har plikt til å ta dette opp med sin nærmeste overordnede / 
faglærer eller rektor. Rektor skal alltid informeres ved mistanke om brudd. 

Rektor har ansvar for oppfølging ved mistanke om brudd på etiske retningslinjer 

Ved mistanke om brudd på etiske retningslinjer skal det legges vekt på hensynet til 
rettsikkerhet for mistenkte. 

Det skal være størst mulig åpenhet om saker knyttet til brudd på etiske retningslinjer 

For å sikre reproduserbarhet av vitenskapelige data skal nødvendig råmateriale 
oppbevares etter at FoU-prosjekter (inkl. doktorgradsprosjekter) er avsluttet. Den enkelte 
prosjektleder har ansvar for å stille de rådata til disposisjon for arkivering som 
forskningssekretariatet mener er nødvendig. Forskningssekretariatet har ansvar for 
arkiveringen. 
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