
 
 
 

Etikk- og Taushetserklæring 
 
1. Formål og prinsipper 

Skrivelyst er en frivillig organisasjon som driftes med grunnprinsippene: inkluderende, 
inspirerende, uavhengig og kreativitetsskapende. Denne erklæringen skal gjelde alle 
frivillige, tillitsvalgte, arrangører og styremedlemmer i Skrivelyst. Alle som handler på 
veiene av Skrivelyst skal alltid rette seg etter nasjonal lovgivning, og skal ikke opptre 
på en måte som kan skade Skrivelyst sine interesser eller omdømme. 

2. Respekt for medmennesker og individualitet 
Alle som utfører oppgaver for Skrivelyst skal utøve respekt for alle mennesker, uten 
forskjellsbehandling og/eller diskriminering. Ingen skal opptre på slik måte at det kan 
anses som mobbing, misbruk, diskriminering eller utnyttelse av en eller flere 
personer. Det skal også utøves respekt for enkeltindividets individualitet og måten 
oppgaver gjøres på. 

3. Økonomisk ansvarlighet 
Alle midler den enkelte forvalter for organisasjonen skal brukes til det beste formålet - 
og i tråd med budsjettet. Det skal utvises ansvarlighet ved slik forvaltning og alle 
Skrivelysts eiendeler skal behandles med stor forsiktighet.  

4. Personlig integritet 
Alt arbeid for Skrivelyst skal utføres med personlig integritet uten uærlige og 
uredelige hensikter. Alle frivillige, tillitsvalgte, arrangører og/eller styremedlemmer 
skal avstå fra handlinger som kan minne om favorisering, vennetjenester og 
bestikkelser. Ingen skal tilegne seg personlige fordeler fra Skrivelysts ressurser, 
verken økonomisk, eller med andre eiendeler. Ingen kan godta gaver for over 500kr 
som privatperson.  

5. Innkjøp og forretningsforbindelser 
Ingen kan forplikte Skrivelyst økonomisk uten å ha fått fullmakt til dette, og alle 
involvert i innkjøp av varer og tjenester på veiene av Skrivelyst skal være kjent med 
gjeldende reglement for innkjøp, samt budsjett.  

6. Politisk nøytralitet 
Ingen forbundet med Skrivelyst skal gi offentlig uttryk for meninger eller ta del i 
aktiviteter som kan sette Skrivelyst i negativt lys. Det skal heller ikke oppstå 
situasjoner der organisasjonen, sommerleiren eller andre utvidelser av 
organisasjonen settes i et lys hvor Skrivelyst ses på som noe annet enn upartisk og 
nøytral. 

7. Taushetsplikt 
All fortrolig og følsom informasjon skal behandles med aller største forsiktighet. Alle 
forbundet med Skrivelyst som kommer i kontakt med slik informasjon har plikt å 
hindre at disse opplysningene blir gitt videre, og hindre at de blir gjort kjent for 
uvedkommende. Denne taushetsplikten gjelder også etter at arbeidet med/for 
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Skrivelyst er avsluttet. Brudd på denne plikten kan føre til et erstatnings- og 
straffeansvar. Informasjon (skriv, fotografier, videopptak osv.) som har vært produsert 
i forbindelse med Skrivelyst, må ikke publiseres i andre sammenhenger uten av dette 
på forhånd er godkjent.  

8. Sikkerhet 
Alle i kontakt med Skrivelyst, og som handler på oppdrag fra Skrivelyst er ikke tillatt å 
ta med, eller oppbevare skytevåpen, ammunisjon eller andre våpenliknende 
gjenstander av noe slag. Alle i tjeneste for Skrivelyst skal være fri for påvirkning av 
rusmidler, også alkohol.  

9. Forbud mot seksuell utnyttelse 
Ingen i kontakt med Skrivelyst skal utøve noen form for seksuell utnyttelse. Det er 
ikke tillatt å produsere, skaffe, distribuere eller bruke pornografisk materiale i 
Skrivelysts tid og oppdrag. Dette gjelder også å lese/surfe på pornografiske 
internettsider, oppslagstavler, skrive pornografi, samt sende pornografiske 
poster/bilder.  

10. Personlig ansvar 
På oppdrag fra Skrivelyst skal alle bidra til å bygge en organisasjon som ivaretar 
Skrivelysts formål og prinsipper. Dette skal gjøres på alle nivåer, fra frivillige og 
arrangører, til styret i organisasjonen. Kritikkverdige forhold skal taes opp ned 
nærmeste leder, eller tillitsvalgt. Alle har et personlig ansvar for å følge de gitte etiske 
reglene, og brudd på disse kan medføre konsekvenser for arbeid med og for 
Skrivelyst.  
 
 
 

 
Bekreftelse: 
 
Jeg _______________________________ bekrefter herved å ha lest og forstått innholdet i 
etikk- og taushetserklæringen for Skrivelyst. Jeg er også kjent med min plikt til å hindre at 
fortrolige opplysninger som blir gitt gjennom arbeid for Skrivelyst blir kjent for 
uvedkommende, og at taushetsplikten også gjelder etter at arbeidet er avsluttet. 
 
 
 
 
 
 
____________________ _____________________________________ 

- Sted / Dato - - Underskrift -  
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