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Hvorfor etiske retningslinjer
Etikk handler om hva som er rett eller galt, og i mange situasjoner i hverdagen er vi nødt
til å stille oss akkurat det spørsmålet:
Hva er rett og hva er galt?
Dette gjelder også for tillitsvalgte og medlemmer i politiske partier. Men det er ikke nok å
kunne skille mellom rett og galt, men en må også ha mot til å velge det rette. Ikke bare i
partipolitiske situasjoner, men også når det gjelder privat adferd. Når vi «stikker hodet
fram» og blir talsmenn for et parti, blir vi en offentlig person og et forbilde. At partiene
stiller krav om en viss etisk standard må derfor være både ønskverdig og akseptert.
Etiske retningslinjer markerer dermed partiets krav til sine medarbeidere om etisk adferd i
sammenheng med utøvelse av vervet som tillitsvalgt og som representant for de verdier
partiet står for. Retningslinjene er imidlertid ikke verdt papiret de er skrevet på om de ikke
blir etterlevd. Det viktige er at de utvikler holdninger som de tillitsvalgte bærer med seg i
det daglige, politiske arbeidet, og som velgerne kan kjenne oss igjen i, offentlig som
privat.
Hva som er rett og hva som er galt forandrer seg over tid og fra kultur til kultur. Basis er
likevel hvilke verdier vi bygger virksomheten på. Og her er det viktig at vi har klart
definerte verdier med en felles forståelse av hva de innebærer. I Pensjonistpartiet har en
bestemt at vi skal basere oss på «et kristent verdigrunnlag, norsk kultur og rettstatens
prinsipper». Vi har konkretisert dette til de absolutte verdiene
Ansvar – Respekt – Redelighet
De etterfølgende etiske retningslinjene bygger på disse tre verdiene, og veiledningen tar
sikte på å være til hjelp når vi havner i vanskelige situasjoner. For de vil komme. Da er
det viktig at vi står godt rustet til å velge riktig, at det praktiseres åpenhet i behandlingen
av saker som er oppe til behandling, at det vises raushet i møtet mellom menneskene i
organisasjonen og at det vises lojalitet mot partiets programmer og vedtekter

Akershus januar 2018
Ole Kr. Fiksdal
Leder i PPA
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Etiske retningslinjer for Pensjonistpartiet
01
Omfang
De etiske retningslinjene gjelder Pensjonistpartiets tillitsvalgte i interne styrer, råd og utvalg
samt våre folkevalgte på alle nivåer.
02
Holdninger
Pensjonistpartiet har komprimert verdiomfanget i følgende kjerneverdier: Ansvar, respekt og
redelighet. Dette skal gjenspeiles i våre etiske holdninger innad i partiet så vel som i vårt møte
med velgere og samarbeid med andre i politiske råd og utvalg.
03
Åpenhet og raushet
Åpenhet og raushet skal prege partiets organisatoriske ledd og skal gå som en rød tråd
gjennom alt det arbeidet vi gjør for å fremme partiets politikk.
04
Lojalitet
Tillitsvalgte og folkevalgte i Pensjonistpartiet skal være forpliktet på og lojale til partiets
vedtekter, partiets prinsipp- og handlingsprogram og vedtak fattet i formelle organ.
a

Vedtektene og Prinsipp og handlingsprogrammet
Vi forutsetter at tillitsvalgte/folkevalgte i alle sammenhenger arbeider aktivt for å få
gjennomslag for partiets prinsipper og politikk og at dette skjer i tråd med
retningslinjene i vedtektene.

b

Vedtak
Tillitsvalgte/folkevalgte plikter å følge opp vedtak som er fattet i formelle organ.
Ved uenighet skal saken tas opp med nærmeste overordnede organ eller det
organet som har fattet vedtaket.

c

Organisasjonen
Lojalitet går både oppover, nedover og til siden i organisasjonen. Tillitsvalgte/
folkevalgte må ikke prøve å skade partiet eller personer i partiet ved å sile eller
fortie opplysninger, misbruke fortrolige opplysninger, ha «eksklusive» relasjoner til
enkelte, misbruke den posisjonen en har til maktmisbruk eller annen upassende /
krenkende adferd.
Justert ved landsmøtevedtak mai 2018

d

Taushetsplikt
Tillitsvalgte og folkevalgte har taushetsplikt om fortrolig informasjon i partiet som
de får kjennskap til i egenskap av at de innehar et verv.

05
Privat
Som «synlige» enkeltpersoner vil vi alltid bli forbundet med Pensjonistpartiet. T&F har derfor
ansvar for å etterleve de etiske normene partiet står for. Dette gjelder også i private forhold.
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