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DEL I INNLEDNING

1

OM

1.1

Bakgrunnen for undersøkelsen

L.L.t

Brev 12. februar 2018 fra

PROSESSEN

Søgne kommune (heretter <kommunen> eller <oppdragsgiver>) ved gruppelederne mottok 12. februar

2018 et brev fra kommunens

Vedlagt brevet tra

følgende:

til ordfører

En e-post fra

f

ta

datert 30. januar

2018,
a

Et brev fra

til

og

datert 4. februar 2018,
a

til kontrollutvalgets mØte

Samt en tidslinje utarbeidet av
den 30. januar 2018.

Brevet med vedlegg ble lagt i posthyllen til gruppelederne i S6gne kommune. Dokumentene ble inngitt på
rødt papir, i den hensikt å unnta dokumentene fra offentligheten.
Brevet fra

ble behandlet i formannskapet 18. april 2018, og formannskapet fattet følgende

vedtak:
<Saken oversendes vi vorslingsmottok til uhildet organ slik at vi kon

få vurdert innholdet i tilsendte

brev i en fullstendig gronskning.>

Saken

ble behandlet i kommunestyremøtet 26. april 2018, der kommunestyret

opprettholdt

forma n ns ka pets vedta k:
<

1. Form o n nsko pe rs

ve dto

k

opp

rettho ldes

2. Granskningen gis en kostnodsromme inntil kr. 250 000. Revisjon bistår i prosessen og med
opplØlgning ov eksternt firma. Eventuell tilleggsbevilgning vurderes av formannskopet
3. Søken sendes tilbake til kommunestyret etter endt gronskning>
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L.2

Kluges forståelse av oppdraget

Kluges forståelse av oppdraget

er at vi skal undersøke innholdet/påstandene i brevene/e-postene fra
Oppsummert oppfatter vi at innholdet

i

de aktuelle brevene/e-posten reiser tre hovedspørsmål

1)

2l

har hatt et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i
Om
forbindelse med at et saksfremlegg til det ekstraordinære kommunestyremøtet L2. juni 2OL7 ble
trukket tilbake,
Om administrasjonen ved
har hatt et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i forbindelse med kontrollutvalgsmøtene 25.
I
septem be r 2017, 8. desem ber 2OI7 og 30. ja nua r 2018,

3) Om

i

arbeidsmiljøet/klimaet

administrasjonsavdelingen

er

uforsvarlig

og i strid med

arbeidsmiljølovens bestemmelser.
For ordens skyld nevnes at tidslinjen utarbeidet av

er behandlet i vår granskning

-

nevnt i punkt 1.1.1over, ikke direkte

på tross av at også dette dokumentet ble inngitt på rødt papir. Bakgrunnen

for dette er tredelt.
For det første er vedtaket i formannskapet formulert som at det skal gjØres en granskning av <<innholdet

i

tilsendte brev>>. Det er etter vårt syn unaturlig å tolke tidslinjen som et av disse brevene. For det andre er

det i beskrivelsen av oppdragsgivers behov i anbudskonkurransen uttalt at Kluge skal vurdere om det er
hold i <påstandene)) som fremkommer av vedlagte dokumenter. Selv om det er uenigheter rundt
fremstillingen i tidslinjen, anser vi ikke denne som en del av påstandene som skal granskes. For det tredje
har vi, i forbindelse med vår granskning, uansett foretatt en grundig gjennomgang av det vi mener er den
korrekte kronologien i saken. Noe ytterligere behov for å gå inn i tidslinjen utarbeidet til kontrollutvalget,
har etter vårt syn ikke vært nØdvendig.

1.3

Våre hovedfunn

-

konklusjoner

Våre konklusjoner på de tre hovedspørsmålene som er reist i punkt 1.1 over er følgende
a

Om behandlingen av
Det er etter vårt syn ingen tvil om at

var i en krevende

situasjon iforbindelse med at saksfremlegget til kommunestyret ble trukket, all den tid hun mottok

motstridende instrukser fra ordføreren og rådmannen. Vi har derfor forståelse for at hun følte
tilbakemeldingene som urettmessig kritikk, og at dette opplevdes ubehagelig,
Vi kan likevel ikke se at

I

i møtet med ordfører eller senere ble utsatt for en behandling i strid

med relevante bestemmelser i arbeidsmiljøloven. I vurderingen har vi særlig lagt vekt på at
forholdene ikke anses å være så alvorlige at de overstiger terskelen i arbeidsmiljøloven. Se
nærmere om vår vurdering i punkt 5.4.
Om møtene i kontrollutvalget i forbindelse med den såkalte <rarkivsaken>:

Vi har funnet det tilstrekkelig dokumentert at møtene i kontrollutvalget var krevende for de som
mØtte fra administrasjonen. Det fremstår å ha vært temperatur i møtene, og situasjonen ble til
tider tilspisset. Vi legger til grunn at administrasjonen ble gitt begrenset mulighet til å forklare seg,
og at møtene til tider fremstod som et avhør. Vi har, på bakgrunn av dette, forståelse for at
administrasjonsavdelingen ved
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!

tøtt" ubehag i møte med kontrollutvalget. Administrasjonen har i tre møter gjentatte ganger
forsøkt å forklare sin side av saken. Det fremstår for oss som at administrasjonen har blitt
u

rettmessig

m

isten ke liggjort.

Vi har likevel, under en viss tvil, kommet til at de personene som møtte fra administrasjonen ikke
ble utsatt for et uforsvarlig arbeidsmiljø eller en uheldig psykisk belastning i møtene. Se nærmere
om vår vurdering i punkt 6.3.
Om arbeidsmiljØet/klimaet i administrasjonsavdelingen:

a

Vedrørende arbeidsmiljøet i administrasjonsavdelingen generelt, er det av de involverte særlig
trukket frem tre forhold som eksempler på at personer i administrasjonsavdelingen er utsatt for et
uforsva rlig a rbeidsmilj6.

Verken enkeltvis eller samlet har vi funnet det tilstrekkelig dokumentert at personer i
administrasjonsavdelingen er utsatt for et uforsvarlig arbeidsmiljø eller en uheldig psykisk
belastning i tilknytning til det som har vært tema for denne granskningen. Se nærmere om vår
vurdering i punkt 7.3.

t.4

Søgne kommunes engasjement av Kluge

i håndteringen av saken og etter en anbudskonkurranse, å engasjere
(heretter
Kluge Advokatfirma AS
<Kluge>) for å bistå. Tor Ole Holbek fra Agder Kommunerevisjon lKS, og
BØrre Andreassen, økonomisjef i Søgne kommune, har vært Kluges kontaktpersoner i forbindelse med
undersøkelsen. I konkurransegrunnlagets punkt L.2, <Beskrivelse av oppdragsgivers behov)), fremkommer

SØgne kommune valgte, som ledd

følgende:

<Oppdrogsgiver har behov for en juridisk vurdering av vedlogte dokumenter. For å skaffe et mest
mulig fullstendig og korrekt bilde ov hva som hor skjedd vil granskningen ho til formål å gi
oppdragsgiver svor

på om det foreliqqer hold i påstondene som fremkommer av vedloqte

dokumenter> (vår understrekning)
Oppstartsmøte ble avholdt 27. juni 2018. Kluge ble gitt i oppdrag å foreta en objektiv undersøkelse og
vurdering av de fremsatte påstandene i brevet fra
m/vedlegg.

1.5

Kluges forståelse av oppdraget

1.5.1

Kluges mandat

Basert på samtalen med oppdragsgiver 27. juni 2018, samt konkurransegrunnlagets punkt 1.2, oppfattet
Kluge mandatet for oppdraget slik:
Kluge skal gjennomfpre en undersøkelse for å klarlegge påstandene i brevet fra

samt de vedlagte dokumentene. Det er kun de aktuelle brevene/dokumentene som skal
unders6kes, slik at undersøkelsen skal avgrenses mot eventuelle andre hendelser i Søgne
kommune. Sentrale forhold som bør gjennomføres og søkes avklart i undersøkelsen er bl.a.
a

Starte faktainnhentingen umiddelbart, herunder å gjennomføre samtale(r) med varsler.

a

ldentifisere andre relevante personer, og gjennomføre samtaler med disse, i den grad
Kluge anser det nødvendig.
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1.5.3

til

Særlig om oversendelsese-post fra

til

Ett av dokumentene innsendt på <rødt papir> er en e-post fra
ordfører
datert 30. januar 2018. I
oversendte e-posten til

L2,

februar 2018, med følgende kommentar:
<Her er mailen som ble

sendttitf.

Vil somtidig bore nevne når det gjelder <lovbrudd>

vi har ikke problemøtisert ot ordføre,

ifarhold til arkiv.

ry-hentet

ut et Uo dokument de egentlig

ikke skulle håndtere, som det kom frem av rettsoken. lngen sommenheng for gvrig, og vi hor ikke
hott noe ønske om å problemotisere eller skope mer bølger enn nødvendig.
Men det er vel gjerne et lignende tilfelle, hvor de volgte ov hensyn til mennesket involvert og kanskje
ikke tenkte pd noe lovbrudd i da? Man tor valg der og do som man føler er riktig gjerne?
Hvo gjør det mer rett enn dette tilfellet?

mrna,
I

tillatelse til at e-posten til ordfører
datert 30. januar 2018,
ble lagt ved brevet til gruppelederne. !
var imidlertid ikke kjent med at også oversendelsese-posten
gjengitt over, datert 12. februar 2018, ble vedlagt,
Etter hva vi forstår gr

I

redegjorde ikke nærmere for denne e-posten i sin første samtale med oss, og den fremsto ikke

som en sentral del av saken for ham

posten fra

innholdet i innsendte brev

i

Ønsket imidlertid en presisering av påstandene i oversendelsesetill.Iuiste
til at Kluges oppdrag harvært å vurdere
en fullstendig granskning. Etter hennes oppfatning omfatter dette også

rrr I
har vist til at forholdet
til I
av 12. februar 2018. I
derfor må omtales og avklares i rapporten, blant annet for å ta stilling til og tilbakevise påstandene om
oversendelsese-posten
ulovligheter.
fores pprsel, konta ktet vi

På bakgrunn av

og ba om en presisering av

hvilket dokument og hvilken hendelse han viste til i oversendelsese-posten

I

har i sin tilbakemelding forklart at det ble vist til et dokument med navnet <Evaluering av fagleder

personal>. Dokumentet inneholdt en evaluering av

i

kommune,I

isøgne
forbindelse med forberedelsene

I

dokumentet, dette i
til rettssaken i
på instruks fra
Kristiansand tingrett. lnnsynsbegjæringen ble avslått av arkivet - ifølge
var
i
fra
innsyn,
sterkt
uenig
at
dokumentet
kunne
unntas
blant
annet fordi
I
dokumentet inneholdt en evaluering av I
arbeid og fordi I
uar. part i rettssaken. Ordføreren ble på
et tidspunkt involvert i saken, og videresendte dokumentet til kontrollutvalget - i mangel av andre formelle
begjærte høsten 2017 innsyn

varslingssystemer.

Avslaget ble senere en del av saken mot Søgne kommune, som ble behandlet i Kristiansand tingrett
desember 2017.-forklarte at han ble kjent med saken gjennom media. Han var ikke selv til stede
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(arkivsaken)) og etterfølgende prosess. Bakgrunnen for dette er trolig at brevet frr I
ble sendt
samme dag som brevet fra
imidlertid
forklart
at
brevet
utelukkende
ble
har
I
scndt som cn rcal<sjon på dcn bchandlingcn I
oc I
etter hennes syn fikk i etterkant av
rettssaken i Kristiansand tingrett 18. -22. desember 2017. Brevet ble ikke sendt inn på <rødt-papir>, og det
ligger således utenfor Kluges mandat å vurdere påstandene fremsatt i brevet.

1.5.5

Brudd på kommuneloven og arkivloven

Som nevnt skal Kluge lkke foreta en ny vurdering av lovligheten av at rådmannen instruerte
om å trekke et saksfremlegg fra ordfører til et ekstraordinært
kommunestyremøte den 12. juni 20L7. Kluge skal heller ikke vurdere lovligheten av at et notat vedrørende
håndtering av ovennevnte sak først ble arkivført, for deretter å blifjernet midlertidig fra arkivet.
Dette er hendelser som allerede er vurdert av både kontrollutvalget i Søgne kommune og av fylkesmannen

i Aust- og Vest-Agder. Vi inntar for

oversiktens skyld kontrollutvalgets vurdering, samt Fylkesmannens

uttalelser om lovlighetsspørsmålet.

Kontrollutvalget behandlet saken 26. september, 8. desember og 30. januar 201-8. Kontrollutvalget

ga

følgende uttalelse til kommunestyret 30. januar 201-8:
<

Ko

ntroll utva I gets utta

I el s

e til ko m m u nestyreti

Kontrollutvolget hor ovdekket lovbrudd iforhold til bestemmelsene i kommuneloven og arkivloven

itilknytting til denne soken.
Kontrollutvalget slår fast ot ordfører kan være soksbehondler
egne soksfremlegg og innstillinger.

for kommunestyret og legge frem

Rådmonnen hor både rett og plikt til å knytte merknoder til ordførers innstilling. Dette md komme

i form ov tilleggsbemerkning til saken. Hverken rådmonn eller ordfører kan trekke tilbake en
sak/saksfremlegg når den er sendt ut til organet. Det er bore orgonet selv som kon bestemme ot
sqken skol trekkes, utsettes eller behondles.
forbindelse med registrering ov ordførers kritikk ov håndteringen ov innkolling til møte L2.06.17,
ble nototet først registrert korrekt ov orkivet, for så senere å bli tott ut av soken ov ondre i
I

administrasjonen. Begrunnelsen fro rådmann for d sette dokumentet som utgått er etter
kontrollutvolgets oppfatning ikke gyldig begrunnelse, og det kan konstateres brudd pd lover og
rutiner i den sommenheng.
Kontrollutvalget mener det er kritikkverdig ot dnsvor, rollefordeling og behov for kommunikasjon
ikke synes klort for odministrosjonen både med hensyn til saksbehandling og innkallinger til møter,
og ved håndtering ov dokumenter.
Kontrollutvolget anmoder kommunestyret om å sette i verk tiltok.>
Den 15. februar 2018 ble saken behandlet i kommunestyret. Kontrollutvalgets uttalelse ble gjennomgått,
og kommunestyret fattet vedtak om å ta saken til orientering.
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Den 6. mars 2018 sendte elleve av kommunestyrets representanter et krav om lovlighetskontroll av
kommunestyrevedtak 6. mars; KPS 22/18 Soksfremlegg - melding om vedtok i sak L/18, oppfølgning av
innkommet varsel- sletting i arkivet> - til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder.
Fylkesmannen behandlet kravet om lovlighetskontroll, og fremla sin uttalelse 30. mai 20L8. Av uttalelsen
fremgår blant annet f6lgende:
<Etter Fylkesmannens syn fremstår innstillingen

fro kontrollutvalgssekretariotet som

solid foglig

fundert og dersom flertallet i kommunestyret var uenig i de føglige stondpunktene som der
fremkommer, måtte mon ho gjort dette klort og presisert hvorfor. I det følgende legges det derfor
til grunn ot vedtoket ikke bygger på en forutsetning om ot flertallet i kommunestyret er foglig uenig
i den utredningen som er gjort ov kontrollutvolgssekretariatet.>
t...1

til grunn at selv om klagerne har rett i øt det er begått en
soksbehandlingsfeil ved behondlingen ov soken, må denne dnses avhjulpet gjennom
klagebehøndlingen. Vifinner heller ikke grunnlag for å underkjenne skjønnsutøvelsen som er gjort i
<Fylkesmannen legger etter dette

saken. Klogen kon derfor ikke tos tilfølge.
Fylkesmonnen anbefoler likevel at mon følger opp kontrollutvalgssekretariotets onbefaling om ot

rddmqnn og ordfører avklorer roller, onsvar og samarbeid ved fremleggelse ov saker til politisk
behondting. Somt ot man i denne forbindelse tar som utgongspunkt ot soksfremlegg som er sott på
dogsordenen til kommunestyret eller utvalg, ikke kan trekkes tilboke av ondre enn kommunestyret
eller utvalget selv.>

1.6

Organisering og gjennomtøring av undersøkelsen

1.5.1

Kluges arbeidsgruppe

Undersøkelsen har vært utfØrt av Kluge under ledelse av advokat Anders Stenbrenden og advokat Halvor
Haneborg Finne. Advokat Finne og advokatfullmektig Andrea

L.6.2

Valg av metode

-

F.

Amundsen har hovedsakelig utfØrt arbeidet.

faktaundersøkelse

til

blant annet å ha et omfang som tilsier at undersøkelsene bør gjennomføres iht.
metodikken som gjerne omtales som en <faktaundersøkelse>. Dette er en fremgangsmåte som bl.a.

Saken er vurdert

anbefa les av Arbeidstilsynet.

er å kartlegge faktum, og å foreta en vurdering av de påståtte
kritikkverdige forholdene i dokumentene. Kluge har i undersøkelsen bedt om, og fått tilsendt, relevant
Hovedhensikten med undersøkelsen

dokumentasjon fra varsler og øvrige involverte. Det er også gjennomført kartleggingssamtaler med alle
personer vi har ansett relevante å snakke med.
Undersøkelsen stiller krav

til god og forsvarlig

saksbehandling, og

vi har

bestrebet oss på å ivareta

rettssikkerheten til alle impliserte fullt ut. Hensyn til de berørte er særlig viktig, da undersøkelsen innebærer

vurderinger

av om det foreligger

kritikkverdige forhold og/eller brudd

på

arbeidsmiljøloven.

Kontradiksjonsprinsippet er ivaretatt i relevante trinn i prosessen.

Vå

r ref. : 3 17095-007\3060886\v1

side 11 av 53

foreliggende rapport har vi besvart mandatet og foretatt en vurdering av påstandene fremsatt i de aktuelle
dokumentene. Dette innebærer både en klarlegging av hvilket faktum som skal legges til grunn og om de
I

forholdene vi har funnet bevist innebærer brudd på regler
interne regler/retningslinjer.

1.6.3

i arbeidsmiljøloven og eventuelle

relevante

Undersøkelsens omfang

Arbeidet har pågått i perioden 27. juni til 12. november 2018. Arbeidet omfatter dokumentgjennomgang,

intervjuer med involverte, referatskriving, kontradiksjonsrunder, utsendelse

av utkast

til

faktumfremstilling, besvarelse av henvendelser fra de involverte, samt rettslige vurderinger.

L.6.4

Kluges habilitet og uavhengighet

lforbindelse med at Kluge innga tilbud ianskaffelsen, og etter at Kluge vant konkurransen, ble det gjort en
konkret vurdering av Kluges habilitet, interessekonflikt og uavhengighet. Vifant ingen forhold som etter vår
vurdering tilsa at det forelå inhabilitet, interessekonflikt eller at vi ikke var tilstrekkelig uavhengige av Søgne
kommune eller andre involverte,

Vi nevner i denne forbindelse at Kluge tidligere har bistått

SØgne kommune med gjennomføring av

undersøkelse knyttet til varsler fremsatt mot rådmannen. At Kluge tidligere har bistått i forbindelse med et

varsel mot rådmannen i Søgne kommune, innebærer etter vår vurdering ikke inhabilitet, interessekonflikt
eller at vi har en tilknytning til kommunen som svekker vår uavhengighet,

1.6.5

Gjennomføring av samtaler

Kluge har som ledd i undersøkelsen hatt samtaler med 15 personer. Alle samtalene har vært basert på

frivillighet. Samtlige som harvært intervjuet har blitt gjort kjent med at det ikke vil bli gitt innsyn i referatene
fra samtalene. Alle er videre orientert om at den endelige rapporten er oppdragsgivers eiendom, og at det
vil kunne være grunnlag for innsyn i rapporten etter overlevering. Endelig ble alle informert om
kontradiksjonsprosessen i forbindelse med undersøkelsen, jf. punkt 1.6.6.
Det er gjennomfprt samtaler med
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Det er gjennomført to samtaler med ordfører

I

Kluge har dessuten vært

i kontakt

og

men hun ønsket ikke å delta

med

i

undersøkelsen.

Det er skrevet referater fra alle samtaler. Samtaleobjektene har fått anledning

til å gjennomgå,

kommentere og supplere referatene. Disse er deretter endret i tråd med samtaleobjektenes ønsker, slik at
det foreligger <omforente> og fullstendige referater fra samtlige samtaler.

1.6.6

Kontradiksjon

Kontradiksjon har blitt gjennomført ved at de involverte har blitt forelagt og fått kommentere påstander

i

saken som omhandler dem selv, som er relevant for vår vurdering.
De personene som er direkte omtalt i rapporten har også

fått lese, kommentere og supplere et utkast til

beskrivelsen av de faktiske situasjonene hvor vedkommende er omtalt. Noen av samtaleobjektene leverte

skriftlige kommentarer til utkastet. Kommentarene medførte at vi på enkelte punkter bearbeidet og
justerte faktumfremstillingen. Den siste, justerte fremstillingen har intervjuobjektene ikke fått lese.
Bakgrunnen er at vi nødvendigvis på et tidspunkt måtte avslutte prosessen med kontradiksjon, for å unngå
at enhver justering av faktum skulle medføre nye runder med gjennomlesning og eventuelt nye justeringer,
som ville resultere i et behov for en ytterligere gjennomlesning, osv.

t.7

Prinsippene for vurderingen av de faktiske forhold i saken

1.7.1

Utgangspunktet om vurdering av bevis

I de fleste slike undersøkelser vil det være uenighet blant de involverte om hva som faktisk har skjedd. Det
er også tilfellet i denne undersøkelsen. Vi har derfor måttet ta stilling til hvordan vi skal vurdere slike
situasjoner, dvs. at vi må foreta såkalt <bevisbedømmelse>.

Bevisbedømmelsen reiser to hovedspørsmål

1) Hvem har ansvaret for å bevise de faktiske forhold (bevisbyrde)
2) Hvor <sterkt> må de faktiske forhold bevises (beviskrav)
Anne Robberstadl forklarer innholdet og sammenhengen mellom begrepene slik:
<Torstein Eckhoff kritiserte uttrykket <bevisbyrde> og innførte begrepet <tvilsrisiko>. Hon mente qt

det ikke vdr grunn til å sondre mellom spørsmålet om hvem som hor bevisbyrden, og spørsmålet
om hvilken bevisstyrke som kreves. (... )
Jeg tror det er lettere å forstå bevisspørsmålene hvis en holder fost ved den eldre oppfotningen,
hvoretter spørsmålet om hvem som må bevise noe, bgr holdes adskilt fro spørsmålet om hvor sterkt
det må bevises. Det første (hvem) kan da kalles <bevisbyrde>, det andre (styrken) kon kalles
<beviskrav>.>

1

Anne Robberstad, Sivilprosess, Oslo 2009, s.243-244

Vår ref

.

:

317095-007\3060886\v1

side 13 av 53

Med <beviskrav)) menes altså krav til sannsynlighet for at noe faktisk har skjedd. Eller sagt på en annen
måte; hvor sannsynlig det må være at en hendelse har funnet sted for at vi skal anse det som bevist at
hendelsen faktisk har skjedd.
Vi skal kort redegjøre for bevisbyrde og beviskravspørsmål i varslingssaker nedenfor

1.7,2

Det generelle utgangspunktet

-

beviskrav

Det generelle utgangspunktet når man vurderer bevis i sivile saker er å benytte et prinsipp om såkalt
<alminnelig sannsynlighetsovervekt>. Dette innebærer i korthet at det som fremstår som rnesf sonnsynlig
skal legges til grunn. Hvis det fremstår som 51 % sannsynlig at noe har skjedd, legges dette m.a.o. til grunn
som bevist. Vi har fulgt dette prinsippet i vår undersøkelse.

t.7.3

Det generelle utgangspunktet

-

bevisbyrden

Et annet spørsmål er hvem som har den såkalte <bevisbyrden> i saken. Begrepet <bevisbyrde> refererer

til

hvilken av partene i en tvist det vil <gd ut overD hvis det er grunn til å tvile på hva som er riktig faktum. Eller
sagt på en annen måte, dersom vi etter å ha vurdert bevisene konkluderer med at det hersker absolutt tvil
om hva som har skjedd

-

den ene påstanden fremstår som like sannsynlig som den andre

-

hvem skaltvilen

da gå ut over?

Det er et alminnelig utgangspunkt i sivile saker at den som hevder at en rettsstiftende eller rettsendrende

hendelse har funnet sted, har bevisbyrden for dette. 2 Dette innebærer at dersom det etter
bevisvurderingen hersker absolutt tvil om den rettsstiftende handling har funnet sted, må vi legge til grunn
at handlingene ikke har skjedd.

Jf. eksempelvis Jens Edvin SkoghØy: Tvisteløsning, 2. utg. s. 879. Dette er også generelt lagt til grunn i
forbindelse med spørsmål om trakassering i arbeidsforhold - det er den som hevder at trakassering har funnet
sted som har bevisbyrden for dette, jf. bl.a. Fougner/Holo m.fl.: Arbeidsmiljøloven med kommentarer, 2. utg. s
2

189.
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DEL II DE RETTSLIGE UTGANGSPUNKTENE

2

KORT OM VARSLING

2.L

Om retten til å varsle om kritikkverdige forhold ivirksomheten

Arbeidstakeren er gitt en lovfestet rett til å varsle om kritikkverdige forhold ivirksomheten. Det fremgår av

aml.52A-Lat:
<(L) Arbeidstaker har

rett til å varsle om kritikkverdige forhold i orbeidsgivers virksomhet. lnnleid

arbeidstoker har ogsd rett til å vorsle om kritikkverdige forhold ivirksomheten til innleier.
(2) Arbeidstokers fremgangsmåte ved vorslingen skal være forsvorlig. Arbeidstoker har uonsett

til å varsle i somsvor med vorslingsplikt eller virksomhetens rutiner

rett

for vorsling. Det samme gjelder

vorsling til tilsynsmyndigheter eller ondre offentlige myndigheter.
(3) Arbeidsgiver har bevisbyrden

for at vorsling har skjedd i strid med denne bestemmelsen.>

Grunnvilkåret i 5 2 A-1- er at varsling gjelder <kritikkverdige forhold i virksomheten>. Arbeidsmiljøloven S 2
A-1 (2) krever at <fremgongsmåte ved vorslingen skol være forsvorlrg>. Dette innebærer bl.a. at varselet
skjer gjennom de riktige kanalene, og under hensyn til arbeidstakers interesser.

2.2

Søgne kommunes varslingsrutiner

SØgne kommune vedtok nye varslingsrutiner 15. februar 2018, Kommunens regler knyttet

til

mobbing,

trakassering mv, er også inntatt i kommunens HMS-håndbok. For fullstendighetens skyld inntar vi utdrag

fra HMS-håndbok for Søgne kommune om varsling av kritikkverdige forhold:

fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Alle ansotte hør rett til å vorsle
uten å være redd for gjengjeldelse, for eksempel iform ov utfrysning eller degradering.
<Å varsle er å si

Arbeidsmiljøloven slår fast at arbeidstoker hor rett til å varsle om kritikkverdige forhold i
virksomheten, se kopittel 2 A. Varsling. Det stilles krav om ot virksomheten skol ho en rutine for
varsling som en del av det systematiske HMS-orbeidet. Vorslingsrutinen skol være skriftlig og
inneholde oppfordring til å vorsle om kritikkverdige forhold, fremgangsmåte for varsling, og
fremgongsmåte far mottok, hehandling og oppfølging av varslingen. Loven slår også fost ot det er
forbudt med gjengjeldelse mot onsotte som vorsler.
Når en onsatt oppdoger kritikkverdige forhold på arbeidspløssen, må han eller hun vurdere: Skaljeg
fra og vet hvem mon kan kontakte.

si ifro? Do er det viktig at vedkommende kjenner til retten til å si
Like viktig er det ot meldingen blir

tott imot og håndtert ordentlig.

Kritikkverdige forhold er forhold i strid med lov eller etiske normer, for eksempel

c
c
c
o
o

svikt i sikkerhetsrutiner

arbeidsforhold i strid med orbeidsmiljølovens krav
uforsvorligsoksbehandling
korrupsjon eller ondre økonomiske misligheter
mobbing og trøkossering
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dårlig orbeidsmiljø
a

fore for posienters liv og helse>

Teksten er, etter vår vurdering, i samsvar med reguleringen i arbeidsmiljøloven

2.3

Er de innsendte brevene et varsel i arbeidsmiljølovens forstand?

Den l-2. februar 2018 overleverte
et brev, med vedlegg, til gruppelederne i Søgne
kommune. Brevet ble levert i forkant av kommunestyremøtet 1-5. februar, der kontrollutvalgets uttalelse
om brudd på kommuneloven og arkivloven skulle behandles. Brevet ble ikke vedlagt offisielle sakslister. Det
ble lagt direkte i posthyllen til gruppelederne i kommunestyret.
Fylkesmannen har i sin vurdering av 30. mai 2018 konkludert med at denne fremgangsmåten i liten grad

harmoniserer med kommunelovens systemer og forutsetninger, Fylkesmannen konkluderte slik:
<SIik Fylkesmonnen vurderer soken,

er det på den bakgrunn som er beskrevet ovenfor mest

nærliggende d se det som en soksbehondlingsfeil ot det ble distribuert dokumenter av relevans
soken,

ov

frø

for

sentrale personer i odministrosjonen, utenom de offisiette konolene, og bore tit enkelte

medlemmene

i

kommunestyret, tilsyneløtende også uten formell godkjenning fra

administrosjonssjefen. De nevnte forholdene skaper en klor usikkerhet rundt hva slags informosjon
de enkelte representantene sott på ved behondlingen ov saken L5.02.L8. På tidspunktet for
vedtoket vor det heller ingen form for kvolitetssikring ov opplysningene som ble formidlet, og det
kunne herske uklorhet rundt i hvitken ,otte]uttolte
seg. Fremgøngsmåten synes i Iiten grad
å harmonere med grunnleggende krav til forsvørlig soksbehondling i kommunal sektor. Det er
vonskelig d utelukke ot dette har hott betydning

for

sokens utfall,

jf. prinsippet i forvoltningsloven

g 4L. I denne forbindelse er det også ov betydning ot flertallets beslutning er knopt begrunnet, slik

ot det er vonskelig å vite hva som er vektlogt.>

Vi er enig i Fylkesmannens beskrivelse og vurdering av dette forholdet, Sett i lys av komrnuneloven og
kommunelovens systemer, er det grunn til å presisere rt I
fremgangsmåte neppe var i tråd med
kommuneloven. Fremgangsmåten fremstår av den grunn lite hensiktsmessig.
I Fylkesmannens vurdering fremgår det videre at:
<Så longt soken er opplyst

for Fylkesmannen, er det ingen holdepunkter for å kunne karakterisere
dette som en varslingssøk, og etter vår oppfotning hormonerer en slik fremgongsmdte for
formidling av opplysninger i liten grad med kommunelovens system

og

forutsetninger.>

Det er uklart om Fylkesmannen ved denne uttalelsen har tatt stilling til om brevene fra

er

å anse som et varsel, Kommuneloven inneholder ikke egne bestemmelser om varsling. Om en ytring skal
anses som et varsel må derfor ta utgangspunkt i arbeidsmiljølovens bestemmelser. Reglene er regulert

arbeidsmiljøloven kapittel 2 A. Etter arbeidsmiljØloven er et <yorsel> å si fra om <<kritikkverdig forhold>
virksomheten, på en <<forsvorlig> måte.

i
i

Etter hva vi kan se har ikke Fylkesmannen foretatt en vurdering av brevene til I
opp mot
arbeidsmiljøloven. Om en ytring er i strid med kommuneloven og/eller kommunelovens systemer er ikke i
seg selv avgjørende for vurderingen av om det er tale om en varsling i arbeidsmiljØlovens forstand. At
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kommunelovens bestemmelser er brutt kan imidlertid være et moment i vurderingen av om det er varslet
<forsvarlig>. Dette kommer vi nærmere tilbake til under punkt 2.4.

I vår vurdering av om brevene utgjør et varsel i arbeidsmiljølovens forstand, vil vi ta utgangspunkt
arbeidsmiljølovens bestemmelser. Etter vår vurdering er det arbeidsmiljøloven

-

og ikke kommuneloven

i

-

som setter rammene for hva som er å anse som en varsling.
Det fremgår av aml. S 2 A-1 at arbeidstaker har rett til å <varsle> om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers
virksomhet. Begrepet <å varsler eller <varslingD må forstås i vid betydning. I tråd med bestemmelsens
formål må det være tilstrekkelig at arbeidstaker har sagt fra, uansett om dette har vært gjort skriftlig eller
muntlig, skarpt og poengtert, eller mer avdempet og forsiktig. 3 Det fremgår av lovforarbeidene at

bestemmelsen omfatter både tilfeller hvor arbeidstaker gir opplysninger, dokumenter osv. til media, faglige

forum, tilsynsmyndigheter osv. utenfor virksomheten, ogtilfeller hvor arbeidstaker tar opp spørsmål
internt ivirksomheten, overfor kolleger, tillitsvalgte, representant for ledelsen osv., inkludert kritiske
ytringer som er en del av den alminnelige interne kommunikasjonen i virksomheten.a
Etter arbeidsmiljøloven gjelder retten til

varsle <kritikkverdig forhold> ivirksomheten. Med kritikkverdige
forhold menes ikke bare kriminelle forhold, men også mislighold av andre lovbestemte påbud ellerforbud,
å

samt brudd på virksomhetens etiske retningslinjer eller alminnelige etiske standarder som det er bred
tilslutning til i samfunnet. Et varsel kan således gjelde alt fra skadelige arbeidsmiljøkonflikter på den enkelte
arbeidsplass

til korrupsjonssaker og andre former for kritikkverdige forhold.

Arbeidsmiljølovens regler omfatter i prinsippet alle kritikkverdige forhold, uavhengig av alvorlighetsgrad
eller type forhold, og uansett på hvilken måte det blir sagt fra
I

-

innenfor rammene av forsvarlighetskravet,

forarbeidene til varslingsreglene fremgår følgende om begrepet <kritikkverdige forhold>
<Begrepet kritikkverdige forhold

gjelder

for det første opplysninger om kriminelle (dvs.

stroffesonksjonerte) forhold og mislighold ov ondre lovbestemte påbud eller forbud. Det somme
gjelder brudd med virksomhetens etiske retningslinjer. Her bør det imidlertid være tole om rutiner
som er tydelig uttalte og som er nedfelt i skriftlige dokumenter som er gjort kjent for onsotte og
ledelse. I tillegg omfattes olminnelige etiske stondorder som det er bred tilslutning til i somfunnet.
Hva som er kritikkverdig bør Iortolkes i lys av ot forholdene normolt bør ho en viss ollmenn interesse

før arbeidstaker kon gå ut med dem. Forhold som arbeidstoker mener er kritikkverdige
politisk eller etisk overbevisning omfottes dermed ikke ov bestemmelsen.>5

ut

fra egen

På bakgrunn av dette er bestemmelsen således ment å ha et bredt virkeområde. Varlingsutvalget, som avga

sin utredning tidligere i år, skriver eksempelvis at <fv]orsling er det å slå olorm om en situasjon, rope varsku

eller ropportere om et forhold som mon hor blitt oppmerksom på. Det dreier seg om en person som hor
opplevd eller blitt kjent med et kritikkverdig forhold innod i en virksomhet eller en orgonisasjon og gitt
beskjed til noen øndre om dette forholdet - forutsetningsvis med håp om å få slutt på eller en bedring ov
det kritikkverdige forholdeD.6 Varslingsreglene er preseptoriske, slik at en avtale som går ut på at den
aktuelle ytringen rkke skal omfattes av lovens varslingsbestemmelser, ikke er rettslig bindende. Hvorvidt en
Arbeidsmiljølovens kommentarutgave (arbeidsrett.no), 5 2 A-1
Ot.prp. nr.84 (2005-2006) s. 51
s
Ot.prp. nr, 84 ( 2005-2005) s. 51
3

a

6

Nou 2018:6, s.23
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arbeidstaker skal ha status som <varsler>, er følgelig ikke noe som kan reguleres ved avtale. Det avgj6rende

er ytringens innhold. Videre vil både den som direkte varsler og andre arbeidstakere som bidrar til
va

rslingen, være bes kyttet av varsli ngsregle ne.

I denne

et brev, med vedlegg, i posthyllen til gruppelederne i Søgne
kommune. Gruppelederne er valgte representanter fra de ulike partene. Brevene ble levert i posthyllen til
Bjørn Egeli (AP), EgilTerkelsen (FRP), Tom Erik Løchen (H), Torfinn Kleivset (KRF), Yngvar Monstad (MGP),
saken leverte

Bjarne Berntsen Lieng (SP), Per KjØr (SV), Arild Ernst Berge og Jan Stubstad (uavh.). Brevene ble levert 15.
februar, iforkant av et kommunestyremøte samme dag.
Brevene rettet seg i stor grad mot behandlingen personer i administrasjonen angivelig var utsatt for av
ordføreren og i møter i kontrollutvatget. I
var utvilsomt av den oppfatning at de ansatte var utsatt
for en uheldig og kritikkverdig behandling, noe som også fremkommer utvetydig i hans samtaler med oss.
Slik det fremgår ovenfor stilles det ikke strenge krav

til hva som er å anse som et varsel i arbeidsmiljølovens

forstand. For at noe skal anses som et varsel er det tilstrekkelig at arbeidstaker har sagt fra om et
kritikkverdig forhold, enten internt eller eksternt. Å levere et skriftlig brev i posthyllen tilgruppelederne i
kommunen er derfor etter vårt syn å anse som en varsling. Brevet, og de vedlagte dokumentene, er etter
overbevisning ytringer om <kritikkverdige forhold> i SØgne kommune, som ikke bare gjelder ham
I

selu.

f

brev må dermed etter vårt syn regnes som en <varsling>

i

lovens forstand, jf.

arbeidsmiljøloven $ 2 A-L.

2.4

Er varselet

tr"

I

fremsatt på en forsvarlig måte?

En sentral begrensning i retten til å varsle er at arbeidstakers fremgangsmåte ved varsling må være
<forsvarlig>. Forsvarlighetskravet er hjemlet i arbeidsmiljøloven $ 2 A-L annet ledd. Dette innebærer bl.a.
at varselet skal leveres gjennom de riktige kanalene, og under hensyn til arbeidstakers interesser.
Departementet har uttalt at arbeidstaker som utgangspunkt alltid har retf til
knytter seglil hvordon det skal skje.7
I

å

varsle, men at kravet i stedet

forarbeidene til varslingsreglene er det gitt enkelte f1ringer for hvordan begrepene er

å

forstå:

<Bestemmelsen vil omfatte så vel ekstern som intern vorsling. Med ekstern vorsling menes uttolelser,

opplysninger, dokumenter osv. som gis til media, faglige forum, tilsynsmyndigheter osv. utenfor
virksomheten. Med intern varsling menes tilfeller der orbeidstoker sier fra til kolleger, verneombud,

tillitsvalgte, representant for ledelsen eller ondre i virksomheten. Kritiske ytringer som er en del ov
den olminnelige interne kommunikosjonen i virksomheten skal også regnes som vorsling iforhold

til

bestemmelsen.>8

Arbeidsmiljøloven 5 2 A-1 definerer ikke hva som er å anse som en forsvorlig varsling, men angir at en

i

til

interne varslingsrutiner alltid vil være forsvarlig. Det samme vil gjelde der en
arbeidstaker varsler til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter. Det følger av forarbeidene
at det skal <<svært mye tilfor øt en skql kunne si ot orbeidstakers fremgongsmåte ikke er forsvorlig>>.s Det er
videre uttalt at arbeidstaker <må ha en vid skjønnsmorgin med hensyn til valg ov fremgongsmåte. Hvis
varsling

henhold

7

Ot.prp.nr. 84 (2005-2006) s. 38
Ot.prp.nr. 34 (2005-2006) s. 37
s
Ot.prp.nr. 34 (2005-2006) s. 51
8
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orbeidstakeren vorslet i aktsom god tro for å få rettet opp forhold hon eller hun mente vor kritikkverdige,
må dette tillegges meget stor vekt>.1o
Kravet om forsvarlig fremgangsmåte stiller ikke bare krav til måten det varsles på, men også til grunnlaget
for varslingen. Det må foreligge et forsvarlig grunnlag, hvilket innebærer at arbeidstaker må være i aktsom
god tro med hensyn til sannheten i det som blir lagt frem i forbindelse med varslingen. Vurderingen av
arbeidstakers forhold vil måtte skje ut fra den oppfatning som arbeidstakeren - ut fra sine forutsetningerhadde grunn til å anta på det tidspunkt da arbeidstakeren sa fra om forholdet, selv om informasjonen i
ettertid viser seg ikke å være korrekt. Kravet om forsvarlig varsling er videre utdypet slik:
<Poenget er ot orbeidstoker ikke skal gå ut med grunnløse eller svakt funderte påstander. Kravet
om forsvorlig grunnlog relaterer seg for det første til riktigheten av foktiske opplysninger. For det
andre omfotter det vurderinger og slutninger som arbeidstoker gir uttrykk for og som er utledet ov

for eksempel hvorvidt forholdene er lovstridige. Det vil ikke være
avgjørende om arbeidstoker i etterkant viser seg å to feil. Det ovgjørende vil være hvo denne
orbeidstakeren hadde rimelig grunn til å tro ut fro sin posisjon og kompetonse og med de
de foktiske opplysningene,

opplysninger som vor tilgjengelige på det tidspunktet da varslingen skjedde. Hvor streng aktsomhet
som kreves bør avhenge blont onnet ov orbeidstakerens stilling og foglige kompetonse, tidsospektet
og hvo slags opplysninger det er tale om. Det kon ikke stilles for strenge krav til arbeidstokers
aktsomhet.>11

I denne saken ble varselet sendt til enkelte medlemmer av kommunestyret i SØgne kommune. Det er
dermed etter vårt syn tale om en ekstern varsling. Om brevene fra
er å anse som et
<forsvarligr varsel vil derfor avhenge av en konkret og skjønnsmessig helhetsvurdering. I en slik vurdering
vil relevante momenter være om arbeidstaker var i aktsom god tro om opplysningenes riktighet, hvem det
ble sagt fra til og hvordan, hva slags opplysninger det er tale om, ytringens skadepotensiale og
opplysningenes allmenninteresse.12
I

tillegg til disse momentene kan det etter omstendighetene være grunn til å legge vekt på varslerens motiv,

arbeidstakers stilling, hvilken form varslingen har og om varslingen fremstår som

et hensiktsmessig

virkemiddelfor å bringe de kritikkverdige forholdene til opphør. Det skal som nevnt ikke stilles strenge krav

til arbeidstakerens fremgangsmåte, og det gjelder en vid skjønnsmargin med hensyn til valg av denne.13

Ir"ndte

som nevntsitt brev av 12.februar20lstilgruppelecJerne iS6gne kommune. Varselet rettet

seg i stor grad mot behandlingen som personer i administrasjonen angivelig var utsatt for av ordføreren og

i møter i kontrollutvatget.

f

var utvilsomt av den oppfatning at de ansatte var utsatt for uheldig og

kritikkverdig behandling. Ettersom ordføreren er kommunes øverste politiske leder, anså
nØdvendig å orientere medlemmene av kommunestyret.

virkemiddelfor

rorlfremsto

I

O"a

dette som et hensiktsmessig

til opphør, Brevet ble sendt på rødt papir, i den hensikt
å unnta dokumentet fra offentlighet. Det var dermed atOrif
intensjon at dette skulle formidles til
å bringe de kritikkverdige forholdene

andre enn medlemmene av kommunestyret.

10

Ot.prp.nr. 84 (2005-2006) s. 39
Ot. prp. nr.84 (2005-2006) s. 51
12
Ot.prp. nr.84 (2005-2006) s. 51
13
Ot.prp. nr.84 (2005-2006) s. 51
11

Vå

r ref . : 317095-007\3060886\v1

side 19 av 53

Spørsmålet blir om
vurderingen

.t I

I

har varslet <forsvarlig>. Som tidligere nevnt er det av betydning for denne
fremgangsmåte er i strid med kravene i kommuneloven. Fremgangsmåten var

etter vårt syn utvilsomt lite hensiktsmessig sett opp mot kommunelovens system, slik fylkesmannen også
har konkludert med. Det betyr imidlertid ikke at varslet nØdvendigvis er uforsvarlig etter arbeidsmiljøloven.
Arbeidstaker skal ilegges en vid skjønnsmargin med hensyn tilvalg av fremgangsmåte, og at det skal mye til
før denne vil anses uforsvarlig.
Etter vår vurdering har

varslet på en <forsvarlig> måte. I denne vurderingen har vi særlig
lagt vekt på at varselet ble holdt innad i kommunen. I
leverte varselet i posthyllen til gruppelederne

i kommunestyret. Gruppelederne er ikke ansatt i kommunen og det er dermed ikke varslet internt. Likevel
vil en slik varsling være nært knyttet til det som anses som en intern varsling - som alltid vil være forsvarlig.
Videre er det av sentral betydning at varselet omhandlet kommunes øverste politiske leder, og medlemmer
av kommunes kontrollutvalg. Politikere er ikke underlagt arbeidsmiljøloven. Søgne kommune har dermed
verken styringsrett eller instruksjonsmyndighet overfor medlemmer av politiske organ. En intern varsling,
innad i kommunen, må for I
derfor ha fremstått som lite hensiktsmessig. Selv kommunens øverste

administrative leder har ingen instruksjonsrett overfor kommunestyrets medlemmer. Det er etter vår
vurdering derfor vanskelig å se for seg alternative fremgangsmåter. Å varsle til gruppelederne fremstår
etter vår vurdering som en forsvarlig fremgangsmåte for å bringe de angivelig kritikkverdige forholdene til
opphør.
Brevene ble videre inngitt på <rødt papir> iden hensikt å unnta dokumentene fra offentligheten. Ettervår

vurdering finnes det ingen holdepunkter for å tro ut
personer enn medlemmene av kommunestyret.

I

Videre har vi lagt vekt på at det fremstår klart at
opplysningenes

riktighet.Iurr

hadde

til

hensikt å spre varselet

til

andre

i

aktsom god tro med hensyn til
av den oppfatning at de ansatte var utsatt for uheldig og kritikkverdig

I

var

behandling av ordføreren og medlemmer i kontrollutvalget. Om innholdet i påstandene medfører riktighet,

er i denne sammenheng uten betydning.

I

varslet om behandlingen av

og andre medlemmer i administrasjonen. Det er ingen grunn til å tro rt
fremme egne interesser, eller for å skade andres.

I

distribuerte brevene for

å

På bakgrunn av dette er vår vurdering at brevene fra f
anses som et forsvarlig varsel som omhandlet
påståtte kritikkverdige forhold i virksomheten, jf. aml. 5 2 A-1.

3

KRAVETTIL ET FULLT FORSVARLIG ARBEIDSMIUØ OE TONEUD MOTTRAKASSERING OG ANNEN
UTILBøRLIG ADFERD

3.1

Kravet

til fullt forsvarlig arbeidsmiljø

Arbeidsmiljølovens (<aml.>) formålsbestemmelse i S 1-l fastslår at loven skal sikre et arbeidsmiljø som gir
grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon som gir full trygghet mot fysiske og
psykiske skadevirkninger. Dette er utdypet og presisert i aml. 5 4-L, som bl.a. fastslår at <Arbeidsmiljøet i
virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet

som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og psykiske helse og velferd.>
For så vidt gjelder ivaretakelsen av det psykososiale arbeidsmiljøet, som vår sak gjelder, er den generelle

bestemmelsen i aml. $ 4-L presisert i aml. $ 4-3.
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3.2

Vern mot mobbing og trakassering

Aml. $ 4-3 (3) fastslår at arbeidstaker <ikke skql utsettes for trakossering eller onnen utilbørlig opptreden>t.
Verken begrepet <trakassering> eller <utilbørlig opptreden> er nærmere definert i loven, og forarbeidene

gir begrenset veiledning om hva som faller inn under bestemmelsen.
I juridisk teori er det lagt

til grunn at

<Bestemmelsen omfatter olle former for trøkassering og onnen
utilbørlig opptreden. Trokassering kommer til uttrykk på forskjellige måter i ulike miljøer og til forskjellige
tider. De viktigste kjennetegnene ved trakossering er ot otferden er uønsket, uoppfordret og ensidig, gjentar
seg og er av en viss vorighet>.ra

Trakassering kan forekomme gjennom

ord, handlinger eller unnlatelser og mer indirekte gjennom

organisatorisk utstøtelse.1s Alle former for uheldig behandling som kan medføre psykiske belastninger vil

etter omstendighetene kunne innebære trakassering. Forutsetningen
gjentagende og at den har et visst alvor, jf. nærmere nedenfor.

er imidlertid normalt at den er

til hensikt eller formål

å trakassere arbeidstaker, er ikke

Om arbeidsgiver gjennom sine handlinger hadde

avgjørende for om det foreligger trakassering. Også uaktsom trakassering rammes av bestemmelsen, Det
avgjørende er som utgangpunkt om handlingene oppfattes som krenkende.16 I helhetsvurderingen av om
en handling skal karakteriseres som trakassering vil formålet med handlingen likevel ha betydning.lT

Ved bedømmelsen av om en handling innebærer trakassering må det tas utgangspunkt i en objektiv
vurdering av om handlingene eller unnlatelsene kan karakteriseres som trakassering. Forbudet i aml. 5 4-3
vil derfor normalt først være overtrådt når det foreligger objektivt konstaterbare forhold som en fornuftig
arbeidstaker ville oppfattet som belastende.

Selv handlinger som objektivt sett ikke kan karakteriseres som trakassering, kan imidlertid etter
omstendighetene innebære trakassering dersom arbeidstaker har personlighetstrekk som gjør ham særlig
sensitiv.ls For at slike handlinger skal utgjøre trakassering er det imidlertid en forutsetning at arbeidsgiver
er kjent med disse personlighetstrekkene.
lkke enhver form for uheldig eller urimelig opptreden overfor en arbeidstaker innebærer trakassering eller

utilbørlig opptreden.
For det første må den l<ritikkverdige atferden normalt være av en viss alvorlighetsgrad. Hvor denne
tålegrensen går, vil kunne variere med arheidstakers stilling, og til en viss grad også med den generelle
omga ngstonen i virksomheten.
For det andre kreves det normalt en viss varighet/gjentakende handlinger for at man kan sies å ha overtrådt

grensen for det som kan karakteriseres som trakassering. En enkeltstående konfliktepisode vil normalt ligge

utenfor tra kasserings begrepet.

1a

Se

eksempelvis Stueland m.fl.: Arbeidsmiljøloven, kommentarer og praksis, 2. utg. s. !76.

1s

http://www3.a rbeidsrett.noldxp/content / aml / 4/ 4/ #itOO694O
16
Stueland m.fl.:Arbeidsmiljøloven, kommentarer og praksis, 2. utg. s. 176.
17
Jf. Rt. 1997 s.786 på s.792.
18

Jf. forutsetningsvis Rt. 2004 s. 1844, premiss 44, samt Stueland m.fl.
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For det tredje er det normalt en forutsetning for at det skalforeligge trakassering at det er en ubalanse i
styrkeforholdet mellom partene. Selv om trakassering ikke trenger å skje fra en overordnet, vil man ofte
være utenfor definisjonen dersom to ansatte på omtrent samme nivå i virksomheten kommer i konflikt.ls
Trakassering kan prinsipielt sett også forekomme fra en underordnet, rettet mot en overordnet.20 Det skal

imidlertid mer til for at slike handlinger kan karakteriseres som trakassering.

3.3

Relevante spesifikke krav

til arbeidsmiljøet

Arbeidsmiljøloven oppstiller også

mer spesifikke regler som angir rammene for opptreden

på

arbeidsplassen. Det fremgår bl.a. av aml. 5 4-1 (2) annet punktum at arbeidets organisering, tilrettelegging
og ledelse, arbeidstidsordninger, 16nnssystemer, herunder bruk av prestasjonslønn, teknologi mv. skalvære

slik at arbeidstakerne ikke utsettes for

<<uheldige

fysiske eller psykiske belastningerr>, og slik at

sikkerhetshensyn ivaretas.
Denne bestemmelsen innebærer at arbeidsgiver skal ta i bruk de virkemidler som er nødvendige innenfor

rammene av styringsretten for å tilrettelegge arbeidet slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige
psykiske belastninger. Bestemmelsen favner imidlertid generelt, og det sentrale vurderingstemaet er om
den dokumenterte belastning må anses for å være <<uheldig>> i det konkrete arbeidsforholdet. Videre er det

et vilkår at den aktuelle arbeidstaker rent subjektivt opplever forholdet belastende. Som det fremgår av
lovteksten, vil ledelse kunne utøves på en slik måte at dette utgjør en uheldig psykisk belastning, Begrepet

tatt inn i lovteksten ved sist lovrevisjon, og det fremgår
(Ot.prp.nr.49
(2004-2005) kapittel 25 (merknader til 4-L)):
forarbeidene
<ledelse>> ble

" I ondre punktum nevnes, i tillegg til

i

den forbindelse f6lgende av

fostsott i orbeidsmiljøloven 5 12 nr.L (her
vises til tilsvarende bestemmelse i tidligere arbeidsmiljølov), også ledelse. Formålet med å to inn
dette begrepet er kun å tydeliggjøre det nokså selvsogte i at hvordqn orbeid og orbeidstokere blir
de

faktorer som

er

ledet, etter omstendighetene er en viktig orbeidsmiljgfaktor. Endringen ontos ikke å innebære noen

realitetsendring i forhold til dogens generelle krav til forsvorlig tilrettelegging av orbeidet. De
foktorer som nevnes i bestemmelsen er for gvrig ikke uttømmende, jf . "mv." til slutt i oppregningen."
Arbeidstakere har følgelig et krav på vern mot å bli utsatt for en rekke ulike former for psykiske belastninger,
Vernet omfatter videre både opptreden fra arbeidsgiver, arbeidstakere og <andre>. Sistnevnte er presisert
slik i noten til aml.

S

4-3 (4) i Rettsdata2l:

<Bestemmelsen presiserer ot krøvettilfulltforsvarlig orbeidsmiljø også omfotter forholdettil ondre,
det vil si ikke bore internt i virksomheten. Med ondre forstds olle som kan representere en risiko for

orbeidstakeren, f.eks. kunder, klienter, brukere, posienter osv. Hvilke tiltok som eventuelt skol
iverksettes må vurderes konkret i det enkelte tilfelle. Lovfororbeidene nevner opplæringstiltak,
orgonisatoriske tiltok eller bruk ov sikkerhetsutstyr som eksempler. Departementet presiserer at
vurderingen ov

i

hvilken grad det er mulig å legge

til rette, må relotere seg til den

risiko som

foreligger. At det skol tilrettelegges så longt som mulig innebærer imidlertid ikke noen plikt til å

1s

http://www3.arbeidsrett. noldxp/content/aml/ 4/ 4/ #IIO06940
s.786.
21
Norsk lovkommentar: Rune Ytre-Arna (26.05.2015)
20Jf. Rt. L997
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iverksette et høyere sikkerhetsnivå enn det som følger ov en slik konkret risikovurdering, jf. Ot.prp.
49 kop. 25 s. 307-308.>

3.4

Varsel mot personer som er valgt eller oppnevnt til et politisk verv

virksomhet som sysselsetter arbeidstakere, og er derfor omfattet av
arbeidsmiljøloven og dens generelle krav til arbeidsmiljø, jf . aml. S I-2. Søgne har en lovfestet plikt til å
sørge for at bestemmelser gitt i eller i medhold av loven blir overholdt, jf. aml. $ 2-L. Når det gjelder
arbeidsmiljøet konkret, uttrykker Fougner/Holo det slik:
SØgne kommune

er en

arbeidsgiveren ved den øverste ledelsen hor plikt
virksomhet slik at lovens mål om et fullt forsvarlig orbeidsmiljø blir oppnådd.>

<Utgongspunktet er

ot

til å orgonisere

sin

Arbeidsgiver har følgelig plikt til å sikre at alle ansatte har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, jf. aml. 5 4-1
Det fremgår av arbeidsmiljøloven 5 1-8 at med arbeidstakere menes enhver som utfører arbeid i en annens

tjeneste. Det avgrenses her mot personer som er valgt eller oppnevnt til et verv - f.eks. et politisk verv i
kommunen. Medlemmer av kommunestyret, kontrollutvalg og ordfører er således typiske eksempler på
personersom ikkevilregnessomarbeidstakereetteraml.st-8."Somfølgeavatslikepersonerikkeregnes
som arbeidstaker, er de heller ikke bundet av arbeidsmiljølovens bestemmelser. Søgne kommune har
dermed verken styringsrett eller instruksjonsmyndighet overfor medlemmer av politiske organ. I denne
saken medfører det at vi ikke kan vurdere hvorvidt adferden/opptreden til enkelte politikere anses å være
i strid med aml. $ 4-1, jf. S 4-3.
Ovennevnte overstyrer imidlertid ikke den plikten arbeidsgiver har til å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljØ

for sine ansatte, samt arbeidsgivers plikt til å håndtere eventuelle varsler i relasjon til dette. Selv

om

medlemmene av politiske organ ikke er underlagt arbeidsmiljøloven, har de ansatte i kommunen likefullt
krav på et forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidsgiver har en plikt til å vurdere om ansatte i kommunen har blitt
utsatt for et uforsvarlig arbeidsmiljø, eller en uheldig psykisk belastning

-

uavhengig av hvem som eventuelt

har utsatt de for slik behandling.

I

lys av dette skal det ikke vurderes hvorvidt politikere

i

kommunen har opptrådt

i

strid

med

arbeidsmiljøloven. Vår oppgave er som tidligere nevnt utelukkende å vurdere om det er hold i påstandene
som fremkommer av dokumentene som skalgranskes, herunder også om enkelte ansatte i Søgne kommune

har blitt utsatt for et uforsvarlig arbeidsmiljø eller andre brudd på arbeidsmiljøloven, mv.

22

Ot.prp nr.49 (2004-2005)

Vå

r ref . : 3 17095-007\3060886\v1

s. 73

side 23 av 53

DEL IIIGENERELT OM SøGNE KOMMUNE

4

ORGANISERING I SøGNE KOMMUNE

4.L

Politisk og administrativ enhet

Søgne kommune ligger i Vest-Agder, og grenser mot bykommunene Mandal i vest og Kristiansand

i

øst,

samt mot Songdalen i nord og Marnardal i nordvest. I kommunen jobber omkring 850 ansatte fordelt

på

616 årsverk.

Kommunestyret er kommunens øverste organ, og treffer vedtak i saker på vegne av kommunen

-

så langt

ikke annet følger av lov. Kommunestyret velges direkte av kommunens innbyggere hvert fjerde år. I Søgne

kommune består kommunestyret av

til

sammen 27 folkevalgte representanter

fra partiene

Hqyre,

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk venstreparti, Miljøpartiet
de gr6nne og Venstre. Hvert parti velger 6n representant som partiets gruppeleder. I Søgne kommune ble
Bjørn Engeli (AP), EgilTerkelsen (FRP), Tom Erik Løchen (H), Torfinn Kleivset (KRF), Yngvar Monstad (MGP),
Bjarne Berntsen Lieng (SP), Per Kjør (SV) og Arild Ernst Berge (V) valgt som gruppeledere i perioden 2015-

2019.
Formannskapet

er kommunes nest øverste politiske organ, og består av et utvalg av kommunestyrets

medlemmer. Formannskapet skal bestå av minst fem medlemmer, deriblant ordføreren og varaordf6reren.

Formannskapet velges

blant kommunestyrets medlemmer ved flertallsvalg. Av

kommunestyrets
medlemmer i Søgne kommune er ni representanter valgt ut til å sitte i formannskapet. For perioden 20152019 ble Astrid Margrethe Hilde (AP), Bjørn Egeli (AP), Aril Ernst Berge (V), Aslaug Bakke (AP), EgelTerkelsen
(FRP), Tom Erik Løchen (H), Jack Andersen (H), Torfinn Kleivset (KRF) og Per Kjær (SV) valgt

av formannskapet. Formannskapet forbereder saker

til medlemmer

for kommunestyret og har fått delegert myndighet til

ta avgjørelser i enkelte saker. I Søgne kommune skal formannskapet blant annet behandle økonomiplan,
budsjett og forslag til skattevedtak,før disse sakene legges fram for kommunestyret til endelig diskusjon og

å

vedtak.

et av medlemmene i formannskapet til å bli kommunes ordfører. Ordfører er
kommunens øverste politiske leder, og normalt kommunens representant både innad og utad. Som
ordfører har vedkommende ansvar for å være mØteleder både i kommunestyret og formannskapet,
Kommunestyret velger

herunder ansvaret for sakslisten, innkallingen til møter og at møter awikles i tråd med formelle regler. Ved
stemmelikhet har ordføreren dobbeltstemme. Ordføreren har også møte- og talerett i alle andre
kommunale organ. Astrid Margrethe Hilde (AP) ble valgt til ordfører i Søgne kommune i perioden 20152019.
Et annet sentralt organ i kommunen er kontrollutvalget. Kontrollutvalget fører tilsyn og har som formål

å

forebygge og avdekke mulige misligheter og uheldige forhold i kommunen, Kommunens kontrollutvalg skal

føre løpende tilsyn med <den kommunale [..,] forvaltningD, jf. kommuneloven $ 77. Det innebærer at
utvalget skal føre tilsyn med både folkevalgte organers- og administrasjonens virksomhet. Kontrollutvalget
har et vidt mandat, og kan i prinsippet ta opp ethvert forhold ved den kommunale virksomheten - såfremt
det kan defineres som <kontroll og tilsynr. Kontrollutvalget kan som et ledd i sine undersøkelser, uten
hinder av taushetsplikt, kreve enhver opplysning, redegjørelse, eller ethvert dokument, og foreta de
undersøkelser som det finner nødvendig for å gjennomføre oppgavene. Kontrollutvalget utfører sin
myndighet på vegne av kommunestyret. Utvalget har ingen vedtaksmyndighet, men rapporterer til
kommunestyret og kan gi anbefalinger om tiltak. Det er også kommunestyret som velger kontrollutvalgets
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medlemmer. Frem til 1. mars 2018 bestod kontrollutvalget i Søgne kommune av leder Jan Stubstad (uavh.),
nestleder Peder Johan Pedersen (SV), Reidun Westergren (H), Roar Tufteland (KRF) og Marianne Bakke

Meiholt (AP). 1. mars 2018 besluttet medlemmene av kontrollutvalget - enstemmig - å trekke seg fra sine
verv i kontrollutvalget. Nytt kontrollutvalg ble valgt 25. april 2018. Kontrollutvalget består per l-. september
2018 av leder Helge Andersen (H), Per Gunnar Salomonsen (SV), Torunn Verdal (KRF), Charlotte Søyland
Simonsen (FRP) og Audun Øvrebø (AP).

Rådmannen

er kommunens øverste administrative

leder, og bindeleddet mellom

kommunens

administrasjon og det politiske systemet. Rådmannen er også leder av den administrative ledergruppen.

det overordnede ansvaret for

kommunens administrative drift og
utviklingsoppgaver. Ledergruppen har et felles ansvar for helheten i kommunen, likevel slik at oppgavene
er fordelt på a nsvarsområder/sektorer.
Rådmannens ledergruppe har

januar 2011 vært organisert med fem sektorer under rådmannen: Helse- og
omsorgssektoren, oppvekstsektoren, teknisk sektor, administrasjon og Økonomi. Administrasjons- og
økonomiavdelingen yter støttetjenester til de øvrige sektorene. Hver sektor har en kommunalsjef eller
organisasjonssjef som inngår i rådmannens ledergruppe. Kommunalsjefene har som hovedregel det
overordnede ansvaret for sektorens oppgaver.
SØgne kommune har siden

1.,

Kim Høyer Holum tiltrådte stilling som rådmann i Søgne kommune 1. april 2008. Som rådmann er Høver
Holum leder av den administrative ledergruppen, som per. L. januar 2018 bestod av Gustav Skretting
(organisasjonssjef administrasjonsavdelingen), Torkjell Tofte (kommunalsjef for teknisk sektor), Svein
Resset (kommunalsjef for helse- og omsorgsektoren), Jon Wergeland (kommunalsjef for oppvekstsektoren)

og Bqrre Andreassen (økonomisjef).23

Rådmann
Kim Høyer Holum

Ad

Organisasjonssjef
ministrasjonsavdelingen

@konomisjef
Økonomiavdelingen

Gustav Skretting

4.2

Børre Andreassen

Kommunalsjef Helseog omsorg

Kommunalsjef
Oppvekst

Kommunalsjef
Teknisk

Svein Resset

Jon Wergeland

Torkjell Tofte

Administrasjonsavdelingen

En av sektorene i rådmannens ledergruppe er administrasjonsavdelingen, Administrasjonsavdelingen yter

interne stØttefunksjoner som l6nn, arkiv, personal, lT-tjenester, samt har det overordnede ansvaret for
tjenester som retter seg mot publikum, herunder bibliotek og servicetorg.

23
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Gustav Skretting var organisasjonssjef for administrasjonsavdelingen fra L. oktober 2016 og frem

gikk av med pensjon

1-.

til han

juni 2018. Som organisasjonssjef hadde Skretting det overordnede ansvaret for

-

sammen med de andre kommunalsjefene. Skretting hadde
også lederansvar for avdelingsleder Dag Morten Frantzen, samt lønn, personal og politisk sekretariat. Dag
avdelingen og satt i rådmannens ledergruppe

Morten Frantzen hadde hovedansvaret for bibliotek og servicetorg, samt

IKT og arkiv.

Dag Morten Frantzen overtok som konstituert organisasjonssjef 1. juni 2018.
I perioden fra 1. oktober 20t6

til

L.

juni 2018 var administrasjonsavdelingen organisert slik:
Organisasjonssjef
Gustav Skretting

Avdelingsleder
Dag

Servicetorg

Morten Frantzen

Bibliotek
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Forutsatt at Stortinget vedtok kommunesammenslåing, Ønsket Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
innkalle Søgne, Kristiansand og Songdalen til et felles kommunestyremøte for å begynne arbeidet med
implementere Stortingets vedtak. Møtet skulle avholdes tirsdag 20. juni kl, 15.00.

å
å

I Fylkesmannens innkalling var det forutsatt at de tre kommunestyrene i forkant av fellesmØtet hadde
avklart hva som skulle vedtas, og sørge for å ha flertallet i kommunestyrene bak seg. For å imøtekomme
Fylkesmannens henstilling skulle de tre kommunene møtes til et forhandlingsmøte, der kommunenes
forhandlingsutvalg skulle delta. Siden Søgne kommune ikke ville foreta seg noe i saken om
kommunesammenslåing før etter stortingsvedtaket 8. juni, ble møtet iforhandlingsutvalget lagt tiltirsdag
L3. juni kl. L3,00.

Før møtel 13. juni 2017 måtte Søgne kommune bestemme hvilke personer som skulle delta
forhandlingsLrtvalget på vegne av kommunen, samt avklare deres mandat. Ordfører

derfor til et ekstraordinært kommunestyremøte den 12.

in n ka

i

lte

juni kl. 17.30.

Ordføreren informerte i e-post 5. juni 2017

og rådmannen

om at hun, under forutsetning av at Stortinget vedtok sammenslåing av de tre
kommunene, Ønsket å innkalle til et ekstraordinært kommunestyremøte L2. juni. Ordføreren utarbeidet på
bakgrunn av fylkesmannens brev en e-post med emne <lnnkalling til ekstraordinært kommunestyre

12.06.t7 kl.L7:30>, og oversendte denne til
og rådmannen. I e-posten
informerte ordføreren om at innkallingen til møtet skulle sendes ut til medlemmene av kommunestyret
senest dagen etter, tirsdag 6. juni. Det var viktig at innkallingen ble sendt ut denne dagen, for å overholde
fristen for innka lling.
utarbeidet på bakgrunn av e-posten fra ordføreren en
møteinnkalling, en saksliste og et saksfremlegg, <PS 52L7 Kommunesammenslåing K3 - Forhandlingsutvalg
og mandat> (heretter <sak om kommunesammenslåing> eller <sak K3>), I
mente saksfremlegget fra
ordfører måtte godkjennes av rådmannen, og sendte derfor saksfremlegget til rådmannen for godkjenning.
Den aktuelle dagen var rådmannen og ordføreren på kurs. Rådmannen svarte derfor ikke på henvendelsen

fral.

var usikker på om rådmannen hadde tilgang til kommunens saksbehandlingssystem
utenfor kontoret. Hun publiserte derfor saksfremlegget på politikernes iPad og kommunens hjemmeside 6.
juni 2OI7 , uten rådmannens godkjennelse, for å overholde fristen fra ordføreren.
Dert 7. jurri ga rådrrrarrrrerr beskjed

Lil
om vente med å publisere saksfremlegget i
påvente av at Stortinget hadde behandlet saken om kommunesammenslåingen, og fordi det måtte gjøres

noen små endringer i saksfremlegget. Rådmannen begrunnet dette med at selv
kommunesammenslåingen trolig ville blivedtatt, var det

til

-

av ulike

om

grunner- likevel en viss spenning knyttet

prosessen. Rådmannen har forklart at han var redd for at enkelte kommunestyremedlemmer ville
oppleve saksfremlegget som en provokasjon, ettersom kommunesammenslåingen ikke var endelig vedtatt
av Stortinget. Rådmannen var på dette tidspunktet ikke kjent med at saksfremlegget alt var publisert.

I

informerte rådmannen om at saksfremlegget var sendt ut. Rådmannen reagerte ifølge !
meo
forståelse, og viste til at det naturligvis var rom for å gøre feil. På bakgrunn av ovennevnte og i samråd med
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juridisk rådgiver og I,

bestemte rådmannen seg for at
saksfremlegget i påvente av Stortingets behandling 8. juni.

skulle trekke tilbake

har forklart at hun opplevde hendelsen helt uproblematisk, og sendte umiddelbart

ut en e-post til kommunestyrets medlemmer der hun informerte om at saksfremlegget ble trukket tilbake
i påvente av Stortingsbehandlingen. Møteinnkallingen og sakslisten ble imidlertid ikke trukket, kun
saksfremleggeg (PS 5217 Kommunesammenslåing K3 - Forhandlingsutvalg og mandat>. Ordføreren ble
orientert samtidig som de 6vrige medlemmene av kommunestyret.

Stortinget vedtok sammenslåing av kommunene Søgne, Kristiansand og Songdalen 8. juni 20L7.27
Saksfremlegget, med enkelte mindre endringer, ble deretter publisert på nytt 9. juni.
Det ekstraordinære kommunestyremøtet ble avholdt 12. juni 2Ot7.l kommunestyremøtet bemerket
at saksfremlegget ble publisert etter fristen på 7 dager, og at partiene ikke
varaordfører
hadde hatt anledning til å behandle saken i gruppemøter. Ordføreren har forklart at hun, til tross for at hun
selv mente noe annet, forsøkte å forsvare administrasjonen imøtet. Hun redegjorde for at fristen for
innkallingen var overholdt etter ordinære fristberegningsregler. Både møteinnkalling og saksliste var
publisert den 6. juni, mens saksfremlegget altså ble publisert noe senere i påvente av Stortingets behandling.
Ordføreren har videre forklart at hun i realiteten var svært kritisk til at saksfremlegget var trukket tilbake
uten hennes godkjennelse, I innkallingen til kommunestyremøtet var det uttrykkelig tatt forbehold om at

Stortinget vedtok kommunesammenslåing, Hun anså det derfor helt uproblematisk

å

sende ut

saksfremlegget før endelig vedtak i Stortinget forelå. Ordføreren reagerte også på at hun ikke ble informert

om at saksfremlegget ble trukket tilbake

-

verken fra

eller rådmannen. Det

var hun som hadde ansvar for saksliste og innkalling. Hun reagerte på at rådmannen
saksfremlegget

-

-

ved å trekke

blandet seg inn i ordførerens ansvarsoppgaver,

Rådmannen har på sin side vist til at saksfremlegget ble trukket tilbake i påvente av Stortingets behandling

av kommunesammenslåingen. Rådmannen oppfattet at dette var i tråd med hvordan ordføreren

og

formannskapet hadde ønsket det. Han orienterte derfor ikke ordføreren om dette før saksfremlegget ble

trukket.
For ordføreren var det viktig å gitilbakemelding om at dette (trekking av saksfremlegg) ikke måtte skje igjen.

Spesielt viktig var det

å påse at saksliste og innkalling til de forestående møtene i forbindelse

med

kommunesammenslåingen ble håndtert korrekt. Hun tok derfor opp sin misnøye med det som hendte med

til

møtet den 1.2. juni med
dokumentene)) som skal <granskes> omhandler behandlingen av
innkallingen

Et av punktene i de <røde
i forbindelse

med denne tilbakemeldingen.

5.2

Rettslig problemstilling

er utsatt for
Det relevante rettslige spørsmålet er, slik vi ser det, hvorvidt
trakassering eller annen utilbørlig opptreden etter aml. S 4-3 (3), eller en uheldig psykisk belastning, jf. aml.
S 4-1 (1), i forbindelse med at saksfremlegget til det ekstraordinære kommunestyremøtet 12. juni 2017 ble
trukket. Vi har redegjort for bestemmelsene generelt i pkt. 3 ovenfor, og viser til fremstillingen der.

27
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til også her å påpeke at Kluge ikke skal foreta en ny vurdering av lovligheten av at rådmannen
instruerte
om å trekke saksfremlegget. Dette forholdet er allerede vurdert av
både kontrollutvalget i Søgne kommune, og av fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Både kontrollutvalget

Vi finner grunn

og

Fylkesmannen konkluderte med

at verken

rådmannen eller ordføreren kan trekke tilbake en
sak/saksfremlegg når den er sendt ut til organet, Denne konklusjonen er så vidt vi kan se ikke bestridt fra
noen i administrasjonen, iforbindelse med våre samtaler.

5.3

De faktiske forhold

Ordføreren tok ved to anledninger opp at hun anså det uheldig at saksfremlegget til kommunestyremøtet
12.

juni ble trukket tilbake.
ble første gang orientert om dette i et møte 13. juni 2017.I

møtet deltok ordføreren,
det, først gitt etter

.,I

I

oe

Tilbakemeldingen ble, slik vi har forstått
forlot møtet. ordføreren har forklart at hun, blant annet gjennom sin

langvarige ledererfaring, har erfart at man ikke bør stille ansatte i forlegenhet overfor kollegaer når man
påpeker eventuelle feil eller gir anmodninger om forbedringspunkter,
Ordføreren har videre forklart at hun ga tilbakemelding om at situasjonen som hadde oppstått før det
ekstraordinære kommunestyremøtet var uheldig, og at hun forventet at slike forhold ville bli fulgt opp på
en annen måte ifremtiden. ordføreren understreket at hun aldri kjeftet på

I

eller oppførte seg ufint.

Det var en kort og grei beskjed, som ble sagt på en direkte, men ordentlig måte.

har på sin side forklart at hun reagerte kraftig på ordførerens opptreden i møtet.I
opplevde
at ordføreren hadde en aggressiv tone, og at møtet bar preg av å være et avhør. Hun mente at hun ikke ble

I

gitt noen mulighet til å forklare seg. Ordf6reren ønsket å vite hvem som hadde instruert henne til å trekke
saksfremlegget, uten ordførerens godkjennelse. ltred hØy stemme skal ordføreren, if6lge I,
ha sagt
<dette gjør du aldri igjen>.

reagerte så sterkt på ordførerens opptreden, at hun samme dag tok opp
Hun var fortvilet over måten ordføreren hadde behandlet henne
på, og reagerte med vantro og sinne.
har forklart at hun ble så preget av
hendelsen med sin leder,

hendelsen at hun senere på dagen måtte gå hjem fra jobb.
Senere sanlme cJag, rJen 13. juni 2017, sendl.e ordføreren en e-post til

til saksfremlegg til

I,

rned rådmannen i kopi.

E-

møtene den 20, juni 2017.1 e-posten omtaler hun også
juni,
innkallingen til møtet den 12.
og gir en ytterligere tilbakemelding på forholdet. Ordføreren har forklart
at hensikten med e-posten først og fremst var å sikre at innkallingen til nytt møte ble riktig. Også for møtene
20. juni 20L7 forelå et utkast til saksfremlegg som ikke rådmannen selv hadde forfattet/godkjent, og
posten inneholdt et utkast

ordføreren ville forsikre seg om at det samme ikke ville gjenta seg. I e-posten fremkom f6lgende:
<<Hei

Her er utkost til soksfremlegg frø Kristionsond. Noen
å bytte navn her. Jeg hor avtott

medlotf

få endringer må til, men stort sett er det kun
er klart, så ser

sender over det de hor når dette

vi resultotet etter forhandlingene i dø9.
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Do forventer

jeg ot soksfremlegget, i oppdatert versjon, kommer ut senest i morgen tidlig som

vedlegg til innkollingen som sendes i dag.

leg merket meg ot soksfremlegget til møtet i går, som ble sent ut fredog 9, ble trukket fra den første
innkollingen den 6. juni. Dette uten ot jeg på forhånd var forespurt eller informert. Dette selv om
det, etter min vurdering, vorfullt mulig å sende utfremlegget med forbehold om stortingets vedtok.
Dette vor ovgjørelse jeg ikke vor informert om. Når dette forholdet likevel i ettertid blir brukt som

så tett
ry|Jer
som det synes å være nå, må det være opplogt ot det er grunner til å stille spørsmål ved denne
politisk orgumentfor ulovlig innkalling, og samarbeidet mellom rådmonn

fremgongsmåten. Siden ordfører er onsvorlig for saksliste og innkolling, skolslike saksfremlegg som
trekkes, informeres om i forkont.

leg håper ot dette i fremtiden blir fulgt opp på en onnen måte.>
har forklart at hun reagerte på innholdet i e-posten. Hun opplevde det som en
urettmessig kritikk mot henne. f
hadde kun forsøkte å løse en situasjon hvor hun hadde fått
motstridende instrukser fra ordføreren og rådmannen.
Samme dag som I
mottok e-posten fra ordføreren, den 13. juni, sendte ordføreren e-posten til
postmottak for arkivering. Det var
som mottok e-posten og arkiverte
den i saksmappen <K3>. Dokumentet ble unntatt offentlighet etter offentleglova (offl,) $ L4, som følge av
at dokumentet ble ansett å være utarbeidet for kommunens interne saksforberedelse.

I

oppdaget noe senere denne arkiveringen. Hun ønsket ikke at e-posten, som hun mente inneholdt

kritikk rettet mot henne, skulle arkiveres på sak. Hun var bekymret for at pressen skulle be om innsyn i
dokumentet, og mente at kommunen vanskelig kunne begrunne unntak fra innsyn med hjemmel offl. 5 1"4,
Av denne grunn var hun redd for at det nå var <hennes tur> til å bli hengt ut i media.

lposten fra ordføreren ble derfor satt som <utgått> i kommunens arkivsystem den 16
juni 20L7. Vi kommer nærmere tilbake til bakgrunnen for at e-posten ble satt som <utgått> i punkt 6 under

5.4

Vår vurdering

Vi skal, som nevnt, ikke ta stilling

til lovligheten av at rådmannen instruerte

om å trekke saksfremlegget til det ekstraordinære kommunestyremøtet L2. juni 2017. Spørsmålet i denne
sammenheng blir om

I

i dette konkrete

tilfellet har blitt utsatt for et uforsvarlig arbeidsmiljø eller en

uheldig psykisk belastning.
Det er (naturligvis) Uare

I

og ordføreren som har forklart seg om hendelsesforløpet i mØtet 13. juni,

først
to har imidlertid forklart seg ulikt om opplevelsen av samtalen. Vi har oppfattet det slik at I
og fremst har reagert på måten og formen tilbakemeldingene fra ordføreren ble gitt i møtet, mer enn selve
tilbakemeldingen. ordføreren har på sin side vist til at hun aldri kjeftet på I,
eller på annen måte
opptrådte ufint.
De

Det finnes ikke dokumenter som beviser eller belyser hendelsesforløpet. Vi har kun forklaringene til
ordføreren og f
å bygge på. Som tidligere nevnt er det et alminnelig utgangspunkt i sivile saker at den
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som hevder at en hendelse har funnet sted, har bevisbyrden for dette.28 Dette innebærer at dersom det

etter bevisvurderingen hersker absolutt tvil om handling har funnet sted, må vi legge til grunn

at

handlingene ikke har skjedd.

ldet vi ikke har andre bevis enn forklaringene til I
og ordføreren, og vi heller ikke har holdepunkter
for å legge en av forklaringen til grunn fremfor den andre, er det ikke mulig for oss å ta nærmere standpunkt

til om ordføreren burde

ha opptrådt annerledes i møtet. Vi har av samme grunn heller ikke grunnlag for å

vurdere nærmere anførslene om at ordføreren hadde en aggressiv tone, eller hvorvidt møtet fremstod som
et avhør.
Basert på de forklaringene som foreligger anser vi det tilstrekkelig bevist at ordfører

ga

tilbakemelding om at situasjonen som hadde oppstått før det ekstraordinære kommunestyremøtet 12. juni
2OI7 var uheldig. Vi legger også til grunn at hun forventet at slike forhold ville bli fulgt opp på en annen
måte ifremtiden. Ettervårvurdering fremstår det tilstrekkelig sannsynliggjort at dette ble sagt på en tydelig
og direkte måte.

først om

I,

ved en slik behandling, ble utsatt for et uforsvarlig arbeidsmiljØ. Vi vurderer
ble utsatt for trakassering eller annen utilbørlig opptreden etter aml. S 4-3 (3).

Spørsmålet blir om

I

Som nevnt over

i punkt

3.2 vil ikke enhver ubehagelig og vanskelig situasjon, eller uheldig opptreden,

uforsvarlig arbeidsmiljø i form av trakassering etter aml. $ 4-3 (3).
Forutsetningen er normalt at situasjonen er gjentagende, og at den er av et visst alvor. Hvor denne
tålegrensen går, vil kunne variere med arbeidstakers stilling, og til en viss grad også med den generelle
medføre

at det foreligger et

omgangstonen i virksomheten.

Vi betviler ikke at I

f6lte situasjonen som vanskelig, særlig ettersom hun ikke kjente seg igjen i
kritikken som hun mente hle rettet mot henne. Det er ubestriclt at I
var i en krevende situasjon, all
den tid hun mottok motstridende instrukser fra ordføreren og rådmannen. Vi har derfor forståelse for at
hun følte tilbakemeldingene som urettmessig kritikk, og at dette opplevdes ubehagelig,

Vi kan likevel ikke se at

I

i det aktuelle møtet ble utsatt for en behandling i strid med aml. 5 4-3 (3).

Forholdene kan ikke anses å være så alvorlige at de overstiger terskelen i denne bestemmelsen. Selv om
det her er grunn til å bemerke at ordføreren, som øverste politiske leder, må være særlig oppmerksom på
sin opptreden overfor en ansatt i kommunen, er det etter vår vurdering ikke holdepunkter for at hun
opptrådte på en måte som innebar at I
ble trakassert. Det må være adgang for ordføreren å gi konkete
tilbakemeldinger på forhold hun mener er håndtert på en uheldig måte, og som ordfører i fremtiden
forventer at blir fulgt opp annerledes.

Arbeidstakere har som tidligere nevnt også et krav på vern mot å bli utsatt for uheldige psykiske
belastninger, jf. aml. $4-1 (2). Vernet omfatter både opptreden fra arbeidsgiver, arbeidstakere og <andrer,
herunder politikere. Bestemmelsen favner generelt. Et sentralt vurderingstema er om den dokumenterte
belastning må anses for å være <<uheldig>> i det konkrete arbeidsforholdet. Terskelen for å konstatere brudd
på denne bestemmelsen er antatt å være noe lavere enn etter S 4-3 (3). Likevel er vi av den oppfatning at

Jf. eksempelvis Jens Edvin Skoghgty: TvistelØsning, 2. utg. s. 879. Dette er også generelt lagt til grunn i
forbindelse med spørsmål om trakassering i arbeidsforhold - det er den som hevder at trakassering har funnet
sted som har bevisbyrden for dette, jf. bl.a. Fougner/Holo m.fl.: Arbeidsmiljøloven med kommentarer, 2. utg. s.
28

189.
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6.2

De faktiske forholdene

Arkivsaken ble første gang behandlet i kontrollutvalget 26, september 20t7. Til stede i møtet var
medlemmene av kontrollutvalget, og blant annet
rådmann
På forespørselfra rådmann
og ordf6rer
besluttet kontrollutvalget å lukke møtet under behandlingen av deler av saken. Behandlingen
I
i kontrollutvalget rettet seg i hovedsak mot to forhold:

I

I

a

Om rådmannen hadde adgang til å instruere
til et ekstraordinært kommunestyremøte den 12. juni 2017, og

a

Lovligheten av at notatet vedrørende håndtering av ovennevnte sak først ble arkivført, for deretter
å bli satt som <utgått> i arkivet.

om å trekke et saksfremlegg

møtet gjennomgikk kontrollutvalgets sekretær og kontrollutvalgets leder dokumentene som hadde

kommet inn fra ordføreren ie-post 4. juli2Ot7, og som var bakgrunnen for behandlingen i kontrollutvalget.
Administrasjonen v/rådmannen ble deretter gitt anledning til å redegjørefor saken.
Medlemmene av kontrollutvalget gjennomgikk saken og kom enstemmig til at kontrollutvalget 6nsket å ta
saken til behandling, Det ble derfor besluttet at saken skulle følges opp ikontrollutvalget.
I forkant av møtet hadde Agder og Telemark kontrollutvalgssekretariat behandlet saken og kommet frem

til at saken i hovedsak rettet seg mot to nevnte forhold. Sekretariatet vurderte det slik at bakgrunnen for
saken i stor grad var mangel på kommunikasjon mellom rådmann ogordfører. De la frem et forslag om at

kontrollutvalget skulle ta saken til orientering.
Neste møte

i kontrollutvalget ble avholdt 8. desember 20t7.

Også

i dette møtet var medlemmene

av

kontrollutvalget, samt
rådmann
og ordfører
til stede. Kontrollutvalget hadde i forkant innhentet en
tidslinje over saken iht. arkivloggen (oversikt over saksfremlegg/innkalling - når dette ble utarbeidet og
publisert) fra rådmannen. I møtet foretok administrasjonen en kronologisk gjennomgang av saken basert
på tidslinlen. Kontrollutvalget fant imidlertid tidslinjen og saksfremstillingen mangelfull, og saken ble
enstemmig sendt tilbake til administrasjonen for ytterligere forberedelse.
Kontrollutvalgsmøtet den 30. januar 2018 hadde samme deltakere som tidligere. I tillegg møtte
Dette var tilfeldig. Årsaken til at hun var til stede var en annen sak som skulle
behandles.

Administrasjonen hadde i forkant av møtet utarbeidet en ny tidslinje over hendelsesforløpet.
En

sentral del av de (røde dokumentene)) som skal <granskes> omhandler behandlingen administrasjonen,

u"d

I,

I

fikk i disse møtene. Administrasionen, u"d I,I
oc I,
og
og politikerne, ved ordføreren, I
og f,
svært ulike oppfatninger av hvordan

disse møtene forløp

(heretter samlet omtalt som <administrasjonenr), har forklart at de i
samtlige møter forsøkte å forklare at saksfremlegget ble trukket tilbake i påvente av at Stortinget vedtok
sammenslåing av kommunene Kristiansand, SØgne og Songdalen. Det lå ingen andre intensjoner bak
handlingen. Selv om kommunesammenslåingen trolig ville bli vedtatt, var det - av ulike grunner - likevel
og
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Hun mente imidlertid at dokumentet også ble slettet
for å skjule rådmannens innblanding i innkallingen til kommunestyremøtet 12. juni 20L7. Hun viste til at
rådmannen gjentatte ganger har blandet seg inn i, og trenert, politiske saker.
verne

ordføreren var også kritisk til rt I
ikke hadde informert henne om slettingen. Hun oc I
hadde vært på flere heldagskurs/ møter sammen i denne perioden. I
hadde verken sendt e-post,
SMS eller gjort andre forsØk på å kontakte henne. Ordføreren har derfor vanskelig for å tro at
administrasjonen forsøkte å få til et møte med henne for å avklare saken. Alt i alt fremsto forklaringene fra
administrasjonen, etter hennes oppfatning, som lite troverdige.
Ordføreren kjente seg heller ikke igjen i at kontrollutvalgets opptreden var ufin. Hun opplevde det som et
vanlig kontrollutvalgsmøte, Det ble stilt åpne og saklige spørsmål fra alle deltakerne i kontrollutvalget.
Problemet var imidlertid at forklaringen til administrasjonen endret seg underveis.

har forklart at kontrollutvalget rettet flere kritiske
spørsmål til administrasjonens forklaring. Blant annet ble det stilt spørsmål om hvorfor rådmannen ikke
kontaktet ordføreren i forkant av at saksfremlegget ble trukket. I
mente videre at rådmannen
forsøkte å vri seg unna ved å gi ulike forklaringer og unnskyldninger på hvorfor saksfremlegget ble trukket
tilbake.

I

mente det var ekstra kritikkverdig at administrasjonen slettet dokumentet fra arkivet uten

elterf.
eller relevant, etterf

informere verken
verken troverdig

å

Å komme meclen forklaring om <midlertidig sletting> var
syn. Dokumentet var allerede unntatt offentlighet.

I

viste til at en !
med flere års erfaring kjenner til at å sette sendte e-poster/ arkivverdige og
journalførte dokumenter til status <utgått> er ulovlig, og et brudd på arkivloven $ 9.

I

forklarte at kontrollutvalget er et kontroll- og tilsynsorgan, og at utvalgets arbeid om mulig ikke

skal påvirkes av følelser. Han har forståelse for at møtet ikke føltes hyggelig for verken rådmannen eller de

andre to som rådmannen hadde tatt meg seg i møtet. Kontrollutvalget stilte rådmannen direkte spørsmå1,
men på en tydelig og ryddig mate.

!

mener det er normalt å føle ubehag når man blir tatt i lovbrudd.

Kontrollutvalgets oppgave var å vurdere om administrasjonen hadde handlet i strid med relevante lover og
regler.

har forklart at han opplevde tonen

i

kontrollutvalgsmøtene som profesjonell, men direkte og tydelig.I
erkjenner at det ble temperatur
i møtet, og at situasjonen kunne fremstå som tilspisset. Han presiserte imidlertid at kontrollutvalget ikke

opptrådte ufint. Kontrollutvalget hadde til hensikt å kontrollere administrasjonens opptreden, og
konkluderte med at administrasjonen hadde opptrådt kritikkverdig og i strid med arkivloven og
kommunelov"n. I
har derfor forståelse for at møtet kunne oppfattes ubehagelig for rådmannen,

I

rtter

5.3

oc

f

I.

Han understreket at det er normalt å føle ubehag når egen håndtering blir kritisert.
syn skilte de

tre møtene seg ikke fra andre møter i kontrollutvalget.

Vår vurdering

Vi skal, som nevnt, ikke ta stilling

til lovligheten av at e-posten fra ordføreren til

ble satt som <utgått> i kommunens saksarkiv, Spørsmålet i denne sammenheng blir om administrasjonen
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og/eller

ved

I

annen utilbørlig opptreden, jf. aml.

i møtene i kontrollutvalget er utsatt for trakassering eller
5 4-3 (3), eller en uheldig psykisk belastning, jf. aml S 4-1 (2)

Det er gitt sprikende forklaringen på hvordan møtene i kontrollutvalget forløp. På den ene siden har
administrasjonen forklart at de i møtene ble krysseksaminert i timevis. De opplevde kontrollutvalget, og
særlig
som svært aggressiv i både tonefall og væremåte. De viste
videre til at de til stadighet ble møtt med mistenksomhet, avbrutt og avfeid. Politikerne, ved ordføreren,

I

og

i

I,

har hatt et annet syn på kontrollutvalgets opptreden. Etter deres vurdering var tonen

møtene profesjonell, men direkte og tydelig. De var alle av den oppfatning at kontrollutvalget ikke
opptrådte ufint.

tilfaktum. I vurderingen av hvilket faktum vi skal legge
til grunn for videre vurderinger, gjelder det et prinsipp om såkalt <alminnelig sannsynlighetsovervekt>.
Dette innebærer i korthet at det som fremstår som rnesf sønnsynlig skal legges til grunn. I denne saken har
det derfor vært nødvendig å se på andre forhold/uttalelser som ytterligere kan belyse
Det foreligger på bakgrunn av dette uenighet knyttet

kontrol lutva lgsmøtene.

Det finnes ingen dokumentasjon som viser kontrollutvalgets opptreden i møtene. Det finnes imidlertid
andre uttalelser som belyser forholdet. I vår vurdering av faktum har vi lagt særlig vekt på forklaringen til
Bakgrunnen for dette er at
<arkivsaken>.

sor

l

I

ikke selv var en del av den såkalte
(nøytral))
part i saken.
fremstår hun for oss som en mer

dette legger vi til grunn at møtene i kontrollutvalget var krevende. Det fremstår å ha vært
temperatur i møtet, og at situasjonen til tider ble tilspisset. Vi legger til grunn at administrasjonen ble gitt
begrenset mulighet til å forklare seg, og at møtene til tider fremstod som et avhør. Vi legger videre til grunn
at
opptrådte noe aggressivt i tonefall og væremåte. Denne forklaringen
På bakgrunn av

underbygges også

I

til dels av forklaringen til

har som nevnt forklart at det ble temperatur

i møtet, og at situasjonen

kunne fremstå som

tilspisset.

Vi har på bakgrunn av dette forståelse for at administrasjonsavdelingen ved

I

følte ubehag i møte med kontrollutvalget, Administrasjonen har i
tre møter gjentatte ganger forsøkt å forklare sin side av saken. Det fremstår for oss som om
administrasjonens opptreden i den aktuelle saken har blitt mistenkeliggjort uten at det er grunnlag for det
og rådmann

basert på sakens dokumenter og våre samtaler.
Spørsmålet blir som nevnt om administrasjonsavdelingen, ved de nevnte personer, ble utsatt

for

et

uforsvarlig arbeidsmiljø i forbindelse med møtene. Vi vurderer først om de ble utsatt for trakassering eller
annen utilbørlig opptreden i strid med aml.

Det er ikke avgjørende for vår vurdering

S

rt

4-3 (3).

I,

I

og

opplevde møtene som

ubehagelige og krevende. Forutsetningen er normalt at arbeidstakeren er utsatt for gjentatte handlinger,

og at handlingene har vært av et visst alvor. Hvor denne tålegrensen går, vil kunne variere med
vedkommendes stilling, i hvilken forbindelse den påståtte kritikkverdige oppførselen finner sted, og til en
viss grad også med den generelle omgangstonen ivirksomheten,
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I denne saken har vi kommet til at administrasjonen ikke ble utsatt for trakassering eller annen utilbørlig
opptreden etter aml. 5 4-3 (3). I vurderingen har vi særlig lagt vekt på at behandlingen fant sted i møter
med kontrollutvalget, som er kommunens øverste tilsynsorgan, I slike møter skal det etter vårt syn en del
mer til før man kan si at noen er utsatt for opptreden i strid med arbeidsmiljøloven, enn det som ville vært
tilfelle ved ordinære møter i virksomheten. Etter vår vurdering er det ikke dokumentert at kontrollutvalgets
opptreden har gått utover det som er akseptabel opptreden av et slikt kontroll- og tilsynsorgan. Det følger

av kontrollutvalgets mandat og funksjon at møter i dette organet kan bli både granskende, t6ffe og
ubehagelige. Det som tas opp og behandles i kontrollutvalg, enten dette er på kommunalt eller statlig nivå,
er gjennomgående forhold der det rettes kritikk. Kontrollutvalgets hensikt er blant annet å vurdere om
personer i kommunen har opptrådt kritikkverdig, og i strid med gjeldene lover og regler.
Administrasjonen har

i ettertid heller ikke bestridt at deler av deres håndtering

ikke var

i tråd

med

kommuneloven og arkivloven. Det var derfor naturlig at saken ble gransket inngående, og at det tiltider ble

rettet kritikk mot administrasjonens behandling av saken.

til arbeidstakernes stilling. Det kreves normalt mer for at en
leder skal utsettes for et uforsvarlig arbeidsmiljø, enn en ordinær ansatt. I kontrollutvalget var
I vurderingen er det også relevant å se hen

og rådmannen - altså
ministrasjonen representert ved
ledere på et hØyt nivå i kommunen. Personer med slike lederstillinger må utvilsomt tåle en tøffere
belastning og mer inngående/kritiske spørsmål enn andre ansatte i kommunen. Dette gjelder særlig
ettersom de i ettertid har sett at egen håndtering ikke har vært i tråd med relevante lover og regler.
ad

Arbeidstakere har, som tidligere nevnt, imidlertid også et krav på vern mot å bli utsatt for uheldige psykiske
belastninger, jf. aml.

S 4-1 (2). Vernet omfatter både opptreden fra arbeidsgiver, arbeidstakere og <andre>,
herunder politikere. Bestemmelsen favner generelt. Et sentralt vurderingstema er om den dokumenterte
belastning må anses for å være <<uheldig>> i det konkrete arbeidsforholdet. Terskelen for å konstatere brudd
på denne bestemmelsen er antatt å være noe lavere enn etter 5 4-3 (3). Vi har, riktignok under en viss tvil,
kommet til at det heller ikke er grunnlag for å konkludere med at møtene i kontrollutvalget innebar en slik
belastning for de ansatte at det foreligger et brudd på bestemmelsen. Bakgrunnen for vår konklusjon er i
stor grad den samme som under vurderingen av hvorvidt det forelå trakassering eller annen utilbørlig

opptreden.
Konklusjon: Det foreligger ikke dokumentasjon for at administrasjonen, ved

felter

er utsatt for et uforsvarlig arbeidsmiljø, eller en uheldig psykisk
belastning i forbindelse med kontrollutvalgsmøtene, jf. aml. kapittel 4.

7

ARBEI DSM I UøET I ADM I N ISTRASJONSAVDELI NGEN G EN ERELT

7.L

Rettslig problemstilling

Det relevante rettslige spørsmålet blir her om ansatte i administrasjonsavdelingen i Søgne kommune er
utsatt for et uforsvarlig arbeidsmiljø, jf. aml. kapittel 4. Vi har redegjort for bestemmelsene generelt i punkt
3 ovenfor, og viser til fremstillingen der.
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7.2
7.2.1

De faktiske

forhold

lnnledning

En annen del av brevene, slik vi leser det, knytter seg til arbeidsmiljøet i administrasjonsavdelingen mer
generelt. Etter samtalene med intervjuobjektene er vår vurdering at dette først og fremst omhandler

arbeidsmiljøet til de

I

skrivet rrr

Ifremgår

det blant annet at

jeg ser det har ordførers opptreden sommen med bl.a. leder ov kontrollutvolget, vært en stor
belastning i arbeidsmiljøet i odministrosjonsavdelingen. Ordfører hor også hatt nært samarbeid
med pressen og bidradd til å stresse onsatte. Bruk av media i denne sammenhengen, har gjennom
en lang periode vært et ytterligere stressmoment i ovdelingen, noe det har vært pekt på tidligere,
<Slik

uten øt det ser

uttil

d hjelpe.>

ytterligere utdypet dette. Vi har forstått det slik at det særlig er I
som hevdes å ha vært utsatt for et krevende arbeidsmiljø i lengre tid. Dette skyldes ifølge
blant annet ordførerens påståtte aggressive opptreden, hennes påståtte utskjelling av ansatte,
I
påståtte gjentatte anonyme innsynsbegjæringer, flere belastende medieoppslag, samt at ordføreren ikke
lytter til de ansatte,
I kartleggingssamtalene trrr

I

I

I

kun er ett eksempel på hvordan ordføreren behandler de ansatte på
avdelingen. Han har likevel vanskelig for å komme med konkrete eksempler på tilfeller der de ansatte har
blitt clårlig behandlet av ordføreren. Det er etter f
oppfatning ordførerens daglige opptreden og
mener

væremåte som er en stor belastning for de ansatte.Itorklarte også at den vedvarende maktkampen
mellom ordføreren og rådmannen har vært en stor belastning for flere ansatte i kommunen.

har forklart at også hun i lengre tid har reagert på behandlingen
I hennes brev av 4. februar 2018 fremgår blant annet følgende:

AV

fallfor meg er til tider veldig krevende å være en av medarbeiderne ved
Arbeidsdogen
er krevende, vi møter opp, står på og gjør en jobb så godt vi kon. Men
[...]
f
den kan bli uholdbor hvis ordføreren og enkelte politikere fortsott spiller på de strengene som det
<[...] Hverdogen i hvert

gjØres i dog.>

I

har blant annet reagert sterkt på at enkelte politikere gjentatte ganger har gått

kritisert

i tråd med

llou"n

Iforklarr.e

til media og

I

etler beste evne forsøker å arbeide
og interne retningslinjer. Likevel opplever de å bli mistenkeliggjort og at det sås tvil
ar.

de ansau.e

om hensikten bak utøvelsen av enkelte arbeidsoppgaver.
Også

har i samtaler med oss forklart at det i lengre tid har vært et

krevende arbeidsmiljø i administrasjonsavdelingen. Arbeidsmiljøutfordringene er etter hans oppfatning et
resultat av at det i lengre tid har vært et anspent forhold mellom rådmannen og ordføreren. Konflikten har
medført at ordføreren og andre politikere flere ganger har forsøkt å avsette rådmannen, blant annet ved å
kritisere ham og administrasjonens arbeid. Ordføreren har også aktivt sendt saker til kontrollutvalget, i
stedet for å forsøke å få til en dialog med ledere og ansatte i administrasjonen,

har forklart at det i lengre tid har vært et krevende
arbeidsmiljø i administrasjonsavdelingen i Søgne kommune, spesielt for de ansatte I.
oppførselen til

ordføreren og andre politikere har påvirket arbeidsmiljØet og arbeidshverdagen negativt.
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!forttarte

videre at det er vanskelig å komme med konkrete eksempler på tilfeller der hun eller andre
ansatte har blitt behandlet dårlig av ordføreren eller andre politikere. Det er ordførerens daglige opptreden
og væremåte som innebærer en stor belastning for de ansatte.

I

har dessuten forklart at hun blant

annet opplever at ordføreren leter etter feil de ansatte begår, og at hun har liten tillitt til administrasjonen.
har forklart at hun er enig i beskrivelsen av arbeidsmiljøet

gitt i brevet fra

ntir
!
ordføreren. De er redde for å gjøre feil, og spesielt engstelig
pressen. I
viste til at de ansatte I
flere ganger har

ordførerens opptreden har medført at de ansatte

engstelige når de

for at feilen skalvidereformidles til
blitt hengt ut i media, og gjort til syndebukker, i saker der de etter beste evne har forsøkt å gløre alt riktig,

har forklart at det i lengre tid har vært en konflikt mellom politisk og
administrativ ledelse, med ordfører og rådmannen i spissen. Rådmannen og ordf6reren har lenge hatt et
svært anspent forhold, som til tider har resultert i mistenkeligEløring. Forholdet har også medført at de
tillegger hverandre hensikter som det ikke nødvendigvis er grunnlag for.

I

tror mangelen på samarbeid mellom ordfører og rådmann i stor grad går utover de ansatte.

Uenighetene går på bekostning av arbeidet med å bygge en positiv utvikling og en god arbeidsplass for alle

ansatte i Søgne kommune.

opplyste på sin side at cle ansatte f
lenge har følt at orclføreren ikke har
tillitt til den jobben d" glør. Dette har medført at de er redde for å gløre feil, og spesielt engstelige for at
feilen skal videreformidles til media. oera

I

viste til at

J

flere ganger har blitt hengt ut i media,

selv om de ansatte kun har forsøkt å g1øre en god og samvittighetsfulljobb.

mente det var utfordrende å arbeide ror l.
Dette skyldes
imidlertid ikke ordføreren, men arbeidsmiljøet for de ansatte i administrasjonsavdelingen, som ikke var bra,
Hun viste spesielt til alle sykemeldingene, varslingssakene fra tidligere og nåværende ansatte i
administrasjonsavdelingen, den noe høye turnoveren og temaet for Parat-rettsaken i tingretten desember
2017.

I

torklarte at det i administrasjonsavdelingen siden 2oI4 har vært nærmere 30 varslingssaker, som
først og fremst har rettet seg mot ledelsen. Administrasjonsavdelingen har ca, 22-25 ansatte. Det er
avdekket brudd på arbeidsmiljøloven, og dokumentert en fryktkultur, jf. rapport fra Arbeidstilsynet datert
januar 2016. Dommen fra tingretten i februar 201-8 (<Paratsaken>), avdekket også brudd på
arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven for to ansatte i administrasjonsavdelingen.
Alle varslingene illustrerer at arbeidsmiljøet i administrasjonsavdelingen i Søgne kommune ikke har vært
forsvarlig. Sakene har generert en mengde avisartikler, innsynsbegjæringer og medført et stort trykk på
arkivtjenesten. Media har, så viOt

f

er kjent med, ikke omtalt arkivarene negativt, men manglende

arkivering er eksempelvis et tema som har fått negative presseoppslag. Presseoppslagene medførte også
at

I

tok kontakt med kommunen.

at hun ikke delte
oppfatning om ordførerens eller
politikernes oppførsel. Hun vet ikke hvem I
tenkte på, når hun skrev <enkelte politikere>.
positive
politikerne, og positive opplevelser og godt
med
fleste
har
opplevelser
de
aller
I
presiserte videre
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har videre kun hatt positive opplevelser når hun har vært i kontakt
I
med kontrol lutva lgets leder/kontrol lutva lgets nestleder.

samarbeid med ordfører"n.

rtter

f

oppfatning er det naturlig at enkelte ansatte har følt ubehag knyttet til denne prosessen.
journalført dokument fra arkivet er ulovlig. Dersom en arkivar har slettet et journalført dokument
fra arkivsystemet, for senere å bli oppdaget, vil det naturligvis føles ubehagelig å bli konfrontert med dette.
Å slette et

I

har forståelse for at ordføreren i denne konkrete saken ikke lenger hadde tillit til de ansatte som
slettet i arkivet og/eller trekker saksfremlegg uten å ta kontakt med ordfører i forkant av hendelsene.
forstår de som har uttrykt mistillit, og hun forstår de som føler ubehag. Hun mente likevel at det
I
til syvende og sist er tale om at (noen har begått lovbrudd> og at (noen er blitt tatt for det>.

har forklart at hun ikke kjenner seg igjen i at hun har bidratt til et dårlig
arbeidsmiljø i administrasjonsavdelingen, og viste blant annet til at arbeidsmiljøet i Søgne kommune var
utfordrende lenge før hun tiltrådte som ordfører.

Ordfører

I

u, imidlertid ikke uenig i at det er uheldig at hun som ordfører ikke har tillitt til rådmannen. Hun viste
også til at det naturligvis er beklagelig dersom dette går utover de ansatte i Søgne kommune. !
er. av
den oppfatning at situasjonen som kommunen er i, er noe kommunestyret må ta ansvar for. En ordfører
må forholde seg

til det til

enhver tid gjeldende flertallet

i

kommunestyret. Som ordfører har hun ikke

mulighet til å tre ut av rollen. Ettersom rådmannen heller ikke Ønsker å si opp sin stilling, er det opp til
flertallet i kommunestyret å ta ansvar for kommunens situasjon. Etter ordførerens syn er alle - uansett side

-

tapere slik situasjonen er nå,

Hun har videre presisert at påstanden om at hun kritiserer de ansatte i pressen ikke er riktig. En del av
ordf6rerens jobb er å snakke med media i saker som angår kommunen. Selv har hun generelt vært ordknapp
i sine uttalelser til pressen.

7.2.2

Konkreteeksempler

7.2.2.1 lnnledning
Flere av personene

vi har snakket med har gitt enkelte konkrete eksempler på tilfeller der de mener at

arkivmedarbeiderne har blitt utsatt for et uheldig arbeidsmiljø. Dette dreier seg først og fremst om følgende
tre påståtte hendelser:
a

Påstand om at ordføreren skal ha beskyldt de ansatte på arkiv for å ha laget en <hemmelig mappe))
på ordf6reren

a

Påstand om

at ordføreren ikke hadde tillit til de ansatte på arkiv ved opprettelsen av nytt

mobbeombud/elevombud i Søgne kommune
a

Påstand

om at ordføreren har

på

behandlet

en

kritikkverdig måte

7.2.2.2 <Hemmelig mappe)) på ordføreren
og

I

har særlig vist til en episode fra desember 201,6, der de oppfattet at de ansatte på arkivet ble
utsatt for et uforsvarlig arbeidsmiljø,
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I desember 2016 ble arkivet, ifølge de tre ovennevnte, beskyldt for å ha lagret en hemmelig mappe på
ordføreren. Mappen startet med ordførerens <huskeliste> til formannskapet, med kritikk rettet mot

rådmannen, og senere to anonyme brev som kommenterte ordførerens oppførsel i formannskapet. I
mappen samlet arkivet det som gjaldt konflikten mellom ordføreren og rådmannen/administrativ ledelse.
På

dette tidspunktet var konflikten mellom rådmannen og ordføreren ikke kjent i media
var derfor usikker på hvor hun skulle arkivere slike dokumenter, og opprettet derfor en

ny mappe som hun kalte <Arbeidsforhold ordfører - rådmann>. Mappenavnet ble dagen etter endret til
<Samarbeid rådmann og ordfører> og ble etter noen dager igjen endret til <Samarbeid ordfører ledergruppa>. Mappen ble opprettet med rådmannen som saksbehandler. Ordføreren hadde tilgang til
enkelte av journalpostene, Saksmappen og dokumentene sto i postjournalen, men var unntatt offentlighet.
Ordføreren ble på et tidspunkt informert om saksmappen, Hun reagerte da sterkt på at arkivet, etter hennes
oppfatning, hadde laget en <hemmelig> mappe på henne.
har presisert at det aldri var meningen at dette skulle være en hemmelig mappe. Det var

kun ment som en forelønig mappe, der dokumentene kunne oppbevares frem til de kunne flyttes til riktig
sak. Dette ble forklart til ordføreren, men arkivet ble, etter deres oppfatning, ikke trodd. I
viste til
at ordføreren kritiserte arkivets håndtering både i politiske møter og offentlig.

har forklart at mappen stort sett inneholdt dokumenter som
ordføreren var kjent med fra før, Flere av dokumentene var også brev til/fra henne selv. Dersom ordføreren
ønsket innsyn i dokumenter unntatt offentlighet, kunne arkivet gi ordf6reren lesetilgang.
Ordføreren har forklart at flere dokumenter ble arkivert i en mappe som hun ikke hadde tilgang til, og som
så ut

til

å være en <samlemappeD med saker på ordføreren. Flere av disse dokumentene var dokumenter

som normalt ville blitt arkivert under andre mapper. Hun viste blant annet til at det finnes en egen mappe

for ordførerens dialog med andre kommunestyremedlemmer og innbyggere, samt egen mappe for
innsynsbegjæringer etter offentleglova. Hun stilte derfor spørsmål ved motivet bak at disse dokumentene
ble lagret i en fellesmappe som hun ikke hadde tilgang til.

Ordføreren har videre erkjent at hun tok saken opp i et intervju med pressen. lntervjuet omhandlet
ordførerens arkivrutiner i forbindelse med en annen sak. Det var i denne saken rettet kritikk mot
ordførerens arkivering. Ordføreren forklarte at det i denne samtalen ble naturlig å orientere om den såkalte
<hemmelige mappen)). Hun erkjente at dette ikke nødvendigvis var riktig håndtering, dersom hennes
opptreden medførte utrygghet hos de arkivansatte, Ordføreren presiserte at hun i ettertid har hatt et mål
om å bli mer forsiktig i sine uttalelser om arkivet.

7.2.2.3 Opprettelse av nytt elevombud i Søgne kommune
har hevdet de ansatte på arkiv har blitt utsatt for et uforsvarlig
arbeidsmiljØ i forbindelse med opprettelse av nytt elevombud i Søgne kommune.
og

I september 2016 skulle kommunen

opprette et nytt elevombud/mobbeombud. Det ble i den forbindelse

stilt spørsmålved hvordan elevombudets dokumenter best skulle arkiveres i kommunens saksarkiv.
oc

og ansvarlig for sakssystemet

til

I

har forklart

kommunens arkivsystem. I denne saken ble imidlertid
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saksarkiv for elevombudet. I stedet kontaktet ordføreren kommuneadvokaten i Kristiansand og ba om en

vurdering av hvordan elevombudets saker best skulle arkiveres.
ordføreren ikke hadde tillit til henne, som systemansvarlig.

I

oppfattet dette som at

Ordføreren på sin side har forklart til at
ble holdt utenfor prosessen fordi hun ikke var
på dette tidspunktet. ordføreren hadde lØpende dialog med
I

Hun forklarte videre at SØgne kommune skulle få sitt første

I

uavhengige

elevombud/mobbeombud. Dette var også Norges første kommunale elevombud/mobbeombud. En viktig
del av opprettelsen var å legge til rette for kravet til uavhengighet. Kommunen måtte utarbeide et system

som innga tilstrekkelig tillit. Ordføreren samarbeidet tett med
Begge var imidlertid enige om at det var behov for en juridisk vurdering knyttet til hvordan de best mulig
skulle organisere sakshåndteringen. Dette var bakgrunnen for at de kontaktet kommuneadvokaten i
Kristiansand. Det skyldtes,ifølge ordf6reren, ikke at hun manglet tillit til de ansatte på arkiv.

7.2.2.4 Behandling av
har forklart at hun

i lengre tid har følt seg dårlig behandlet

ordføreren og andre politikere i Søgne kommune. I brevet fra

av

fremkommer det blant

annet følgende:

<Arkivet er ovhengig av

å ho direkte kontakt med saksbehondlere for å fd unnagjort

dagens

oppgover. Da må ordfører som saksbehandler ogsd kunne akseptere og rette seg etter dette og ikke

til nå er blitt publisert
i pressen utollige gqnger. Ordfører hor gitt klar beskjed om at hun ikke har tillitt til meg, og dette er
vonskelig å okseptere. Det er til tider utholdelig å være på jobb med slike personer rundt seg. Som
ordføreren og enkelte politikere gir tydelig uttrykk for, er målet å få bort rddmonnen. Hvor monge
hoder skal rulle med på veien? leg lurer på hvorfor de strever så med dette ved å ødelegge vår
utgi

oss (og nå særlig direkte på meg) som udugelige i offentlige møter som

orbeidsglede

for

oss

som gjerne vil være her? Jeg Ønsker svor, og regner med at dere kon

få til en

dialog, do jeg pr. i dag er dypt skuffet over ordførerens oppførsel og enkelte politikere som stadig
går til pressen og utsetter oss onsotte for ekstro stort press)).

har utdypet påstandene ibrevet ikartleggingssamtalen. Hun forklarte at den
utløsende årsaken til at hun sendte brevet til I
4. februar 2018,var at hun fikk beskjed
og I
AV
og
om at ordføreren ikke lenger hadde tillit
gitt uttrykk for
til henne og arbeidet hun utførte. ordføreren hadde angivelig isamtale r.d I
at det var enkelte oppgaver hun ikke ønsket

r,I

skulle utføre.

At ordføreren skal ha uttalt at hun ikke lenger hadde tillit til

I,

har også
bekreftet

og

i

samtaler med oss
har også pekt på et annet tilfelle der

og

ifølge

dem ble utsatt for et uforsvarlig arbeidsmiljø. Ordføreren sendte den l-9. januar 2018 en e-post til
postmottak, der hun ba om arkivering av en e-post fra henne til
og
<lnnkalling
kalt
til kommunestyre 25.01.2018,). E-posten skulle unntas offentlighet etter offl. S L4
behandlet saken, men var usikker på hvor dokumentet skulle arkiveres. Ettersom

dokumentet omhandlet

et

forestående kommunestyremøte, sendte
med spørsmål om saksnummer.
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hvor saken skulle arkiveres, og tok kontakt med
Sammen ble de enige
om at dokumentet burde arkiveres på sak 2Ot5/2719. De var imidlertid begge av den oppfatning at
om
dokumentet ikke kunne unntas fra offentlighet etter offl. 5 14. I
orienterte
januar
deres konklusjon i en e-post 23.
2018. I
videresendte e-posten til ordføreren - for
ordførerens godkjennelse. Ordføreren besvarte e-posten senere samme dag, der hun skrev (OK det er
fint.:)>
Dagen etter, den 24. januar 2018, skrev ordføreren en e-post til

I

med postmottak og

I

i kopi. Av e-posten fremkom følgende:
<Hei
Det er etter mitt skjønn helt vanlig å unnto soksforberedende intern kommunikosjon for offentlighet
etter offl. $ L4. Dog gnsker jeg å proktisere meroffentlighet så det er greit for meg ot denne mailen
ikke blir unntott offentlighet. Jeg vil imidlertid presisere ot det er den som sender soken til orkiv som

dokumenteier som selv skolvurdere unntaksbestemmelsene etter offentlighetsloven, slik jeg

Er det slik ot olle moil som sendes

til

Postmottak skol

til

vurdering

og deg? I sd foll vil jeg gjerne ha en begrunnelse

ser

det.

for orkiv

hos

for hvorfor dere ntener
qrkivansvarlig
dette er riktig fremgangsmåte. Jeg ber om at dere ber
om å kontokte meg personlig
dersom det er tvil om et dokument jeg sender til arkiv skol unntos eller ikke. Jeg ønsker qt jeg
kontaktes FøR det gjøres endringer

i

orkivføring ov status ifht offentlighetsloven ov ordførers

dokumenter sendt til ørkiv. Det er viktig for meg ot jeg selv står inne for de beslutninger som tos om
offentlighetsloven for mine egne dokumenter. Dette fordi det er jeg som må svore for og stå for evt
konsekvenser av en slik proksis.

Mvh
Ordfører>

har i samtaler med oss forklart at dette er et typisk eksempel på en fremgangsmåte fra
ordføreren som skaper utrygghet blant de ansatte. Arkivmedarbeiderne følger vanlige rutiner, men ender
opp med å få korreks fra ordfører, med leder av kontrollutvalget i kopi.

I

har også forklart at ordføreren tok opp denne hendelsen utenom sakskartet

i

kontrollutvalgsmøte 30. januar, og nevnte dette som et ytterligere eksempel på at administrasjonen om$ør
saker som ordføreren sender til arkivet.

-Ordføreren mener hun ikke har opptrådt på en måte som innebærer at
trrr blitt utsatt for et uforsvarlig arbeidsmiljø. Hun har heller aldri uttalt at hun ikke har tillit til
I
og

forklarte at dette bygger på en misforståelse fra

Ordføreren hadde

tidligere hatt erfaringer med at enkelte dokumenter i varslingssaker ble lekket til media og andre ansatte.
Hun visste imidlertid ikke hvem som sto bak. Blant annet fikk
tilgang til
varslingen frr
oe
som ble behandlet i Kristiansand tingrett før jul 2017. I

I

forbindelse med et innkommet varsel mot rådmannen ijanuar 2018, ønsket derfor ordføreren å ta ekstra
forhåndsregler for å unngå at varselet ble lekket. Dette var for å verne anonymiteten til varsleren. Hun
kontaktet derfor
og ba om ar kun I
og ordføreren skulle ha tilgang til
dokumentet i arkivet. Hun var klar på at hun ikke ønsket at noen andre skulle ha tilgang, inkludert de andre
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arkivarene. Ordføreren tror det er denne uttalelsen som har blitt tolket som at hun ikke hadde

ordføreren forklarte videre om den angivelige irettesettelsen ru
viste

til at hun ikke reagerte

pa

rt

I

I

om

hvor dokumentet skulle arkiveres. ordføreren reagerte derimot på at

problemstillingen

Ivar

-

ijanuar 2018. ordføreren

spurte

av om dokumentet skulle unntas offentlighet eller ikke, E-posten

tillit til

till

!

overprøvde hennes vurdering
omhandlet i hovedsak denne

om dokumentet skulle unntas offentlighet. Ordføreren var ikke enig i at e-posten til

en irettesettelse

7.3

Vår vurdering

7.3.L

Innledning

En del av skrivet

fr. I,

ruI,

slik

vi

leser det, knytter seg som nevnt

til

arbeidsmiljøet

i

administrasjonsavdelingen generelt. Etter samtalene med intervjuobjektene er vår vurdering at dette først
og fremst gjelder arbeidsmiljøet til de ansatte på arkiv. Påstandene om arbeidsmiljøet har til dels vært
fremsatt i relativt generelle vendinger, som det er vanskelig for oss å prøve holdbarheten av. I vår vurdering
har vi derfor først og fremst konsentrert oss om de konkrete påstandene som har fremkommet i samtalene

med oss. Vi skal i det følgende vurdere disse situasjonene.

7.3.2

<Hemmelig mappeD på ordfører

Vi legger til grunn at det i november 2018 ble opprettet en mappe i kommunens saksarkiv med navnet
<samarbeid rådmann og ordfører>. Mappen inneholdt dokumenter som gjaldt den pågående konflikten
mellom ordføreren og rådmannen/administrativ ledelse. Vi legger videre til grunn som tilstrekkelig bevist
at dokumentene ble lagret i denne mappen i påvente av en avklaring av hvilke sak-/personalmappe
dokumentene skulle arkiveres i. Det er etter vårt syn ingen holdepunkter for å tro at arkivet hadde andre
hensikter bak opprettelsen av mappen. Det fremstår derfor uheldig at arkivets håndtering ble kritisert
offentlig. Så vidt viforstår har ordføreren også selv erkjent dette i samtaler med oss.
Selv om det fremstår som en uheldig håndtering, er det etter vårt syn ikke tilstrekkelig dokumentert, eller

holdepunkter for, at de ansatte etter en objektiv vurdering ble utsatt for et uforsvarlig arbeidsmiljø. I
vurderingen har vi særlig lagt vekt på at vi ikke har funnet bevist at ordføreren i andre tilfeller har gått til
media og kritisert arkivets håndtering offentlig. For oss fremstår dette dermed som en enkeltstående
hendelse, Videre er vi av den oppfatningen at hendelsen ikke overskrider grensen for hva som vil medføre
et uforsvarlig arbeidsmiljø, eller anses som en uheldig psykisk belastning.
Konklusjon: Det er ikke grunnlag for å hevde at de ansatte på arkiv ved opprettelsen av en <hemmelig
mappe)) har blitt utsatt for et uforsvarlig arbeidsmiljø, eller en uheldig psykisk belastning, jf. aml. kapittel 4.

7.3.3

Opprettelseavnyttelevombud/mobbeombud

Vi legger til grunn at Søgne kommune i september 20L6 opprettet et nytt elevombud. Ordføreren kontaktet
i den forbindelse kommuneadvokaten i Kristiansand, for å be om en vurdering av hvordan elevombudets
saker skulle arkiveres i sakssystemet. Dette ble gjort i et forsøk på å sikre ombudets uavhengighet. Etter vår

vurdering kan dette fremstå som en uvanlig fremgangsmåte. Det normale ville vært

rt I

ble involvert i prosessen
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Ordførerens opptreden i denne saken innebærer imidlertid ikke at det er grunnlag for å hevde at hun
manglet tillit til de ansatte på arkiv. Etter vårt syn bærer ordførerens opptreden først og fremst preg av

å

være et ønske om å ivareta ombudets uavhengighet og troverdighet. Det fremstår for oss som at
opprettelse av elevombudet reiste flere prinsipielle spørsmå1, herunder spørsmål om arkivering av
ombudets dokumenthåndtering. Ombudet skulle være uavhengig, og svare direkte til politisk ledelse. Vi
legger til grunn at det var viktig for ordføreren å sikre tilstrekkelig uavhengighet og konfidensialitet i dette
arbeidet. Ordføreren hadde i den forbindelse en tett dialog med
Etter vår vurdering
er det naturlig at ordføreren i en sak som denne, der det ikke fantes tidligere praksis på kommunalt nivå,
Det fremstår heller ikke unaturlig at ordføreren og I
ønsket et samarbeid med
rettet en henvendelse til kommuneadvokaten i Kristiansand, med spørsmål om en juridisk vurdering.
tolket det slik at ordføreren ikke hadde tillit til henne som
systemansvarlig, finner vi ingen objektive holdepunkter for at ordføreren hadde andre hensikter enn å få
Selv om vi kan ha forståelser for at

en faglig god vurdering av arkivrutinene

til Norges første kommunale elevombud. Det er etter vår vurdering

heller ikke bevismessig grunnlag for at
eller andre på arkivet, ble utsatt for et uforsvarlig
arbeidsmiljø. Det er tale om en enkeltstående hendelse, som ligger langt under det som objektivt sett vil
anses å medføre et uforsvarlig arbeidsmiljø, eller anses som en uheldig psykisk belastning.
Konklusjon: Det er ikke grunnlag for å hevde at de ansatte på arkiv har blitt utsatt for et uforsvarlig
arbeidsmiljø i forbindelse med opprettelsen av nytt elevombud, jf. aml. kapittel4,

7.3.4

Behandling av

Vi går så over

til vurdering av hvorvidt

har blitt utsatt for et

uforsvarlig arbeidsmiljø, eller en uheldig psykisk belastning.

Vi behandler først spørsmålet

or f

ble utsatt for et uforsvarlig arbeidsmiljø da ordføreren
angivelig uttalte at hun ikke lenger hadde tillitt til I.
Vi legger til grunn at den påståtte uttalelsen
kom i forbindelse med et varsel mot rådmannen ijanuar 2018. Ordføreren ønsket å verne om varslerens
identitet, ved kun å gi ordfgreren og
tilgang til varselet i arkivet. Vi legger til grunn at
ordføreren i den forbindelse presiserte

overforf

at heller ikke de ansatte på arkiv skulle ha tilgang

tildette.
Slikviser det, er det ikke tilstrekkelig holdepunkterfor å legge tilgrunn at ordføreren direkte har uttalt at
personlig. Vi kan heller ikke se at det er kritikkverdig av ordføreren å be
hun ikke hadde tillit till
om at det kun skulle være henne og arkivleder som skulle ha tilgang til det konkrete varselet, i den
situasjonen ordføreren har beskrevet, På denne bakgrunn er det etter vårt syn heller ikke grunnlag for å si
har blitt utsatt for uforsvarlig arbeidsmiljø eller en uheldig psykisk belastning etter aml.
ra I
kapittel 4.

Vi går så over til å behandle spørsmålet om

har blitt utsatt for et uforsvarlig
arbeidsmiljø eller en uheldig psykisk belastning iforbindelse med ordførerens tilbakemelding ijanuar 20L8,

Vi legger til grunn at ordføreren den 19. januar 2018 sendte en e-post til postmottak - for arkivering.
- som senere kontaktet I
videresendte e-posten til
- for å avklare hvilken sak dokumentet skulle arkiveres i I
og I
besvarte spørsmålet
I
om hvilken saksmappe e-posten skulle arkiveres i. De tok imidlertid også stilling til spørsmålet om
ga en forholdsvis klar beskjed om
offentlighet. Vi legger til grunn at ordføreren i e-post til
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naturlig valg av ordføreren. Vi finner ingen objektive holdepunkter for at ordføreren hadde andre hensikter
enn å få en faglig god vurdering av arkivrutinene til Norges første kommunale elevombud.
Vi har videre påpekt at hendelsene knyttet til

virker å bygge på en

misforståelse. Selv om det muligens kan ha blitt oppfattet som en lite tillitsskapende handling, medførte
den ikke at
ble utsatt for et arbeidsmiljø i strid med arbeidsmiljøloven. Som påpekt i

punkt 7.3.4 kan vi heller ikke se at
ble utsatt for et uforsvarlig arbeidsmiljø ved
tilbakemeldingen fra ordføreren i e-post av 24. januar 20t8. E-posten fremstår som en saklig, men direkte
tilbakemelding

till

leder, om at dokumenteier selv skalvurdere unntaksbestemmelsene etter

offentleglova.
Etter å ha vurdert handlingene under ett, er vi av den oppfatning at hendelsene samlet sett ikke tilsier at
de ansatte

!

har blitt utsatt for et arbeidsmiljø i strid med loven. I denne sammenheng leggervi særlig

vekt på at handlingene virker å være separate forhold, som retter seg mot ulike personer i arkivet og på
ulike tidspunkt. Enkelte av handlingene faller etter vårt syn også klart utenfor hva som anses å medføre et
uforsvarlig arbeidsmiljø, og har derfor ingen nevneverdig vekt i vurderingen. De resterende handlingene er
også innenfor akseptable rammer. Dette gjelder selv om vi har forståelse for at enkelte hendelser har vært
uheldige, og det til tider har blitt rettet urettmessig kritikk mot ansatte i administrasjonsavdelingen.
Konklusjon: Det er ikke grunnlag for å hevde at personer i administrasjonsavdelingen har blitt utsatt for et
uforsvarlig arbeidsmiljø, eller en uheldig psykisk belastning, verken enkeltvis eller samlet.
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DEL

V I.ÆRINGSPUNKTER OG REFLEKSJONER

8

REFLEKSJONER OG VÅRE RÅD FOR VEIEN VTDERE

8.1

Refleksjoner

Undersøkelsen som er gjort i Søgne kommune, basert på det oppdraget Kluge ble gitt i anbudskonkurransen,

har slik vi ser det synliggjort store utfordringer

i

samarbeidet mellom ordføreren og rådmannen

i

l<ommunen. Selv om vi i vår undersøkelse ikke har funnet det bevist at ansatte i administrasjonsavdeling er

utsatt for brudd på arbeidsmiljøloven i de konkrete hendelsene som har vært en del av granskningen, er
det ettervårt syn grunn tilå reflektere noe over bakgrunnen for at saken har blitt såpass omfattende, og
særlig hvorfor et i utgangspunktet svært begrenset sakskompleks har eskalert til en stØrre granskningssak.

lngen vi har snakket med

i våre kartleggingssamtaler har lagt skjul på at

samarbeidsklimaet mellom

ordføreren og rådmannen påvirker arbeidsmiljøet i kommunen, og da særlig for de ansatte på rådhuset. Vi
mener, basert på samtaler med en rekke personer, at det er grunnlag for å konkludere med at det vanskelige
klimaet mellom kommunens øverste politiske leder og den øverste administrative leder, påvirker de ansatte
i administrasjonsavdelingen på en svært negativ måte. Det er grunn

til

å

tro at mange ansatte ofte føler de

blir satt i en <skvis>, der det gis motstridende beskjeder som forårsaker usikkerhet med hensyn til hvem
man skal forholde seg til. Slik usikkerhet, sammenholdt med et generelt stort medietrykk i Søgne kommune
de siste årene, har ført

til at det tiltider

har vært et arbeidsmilj6 på rådhuset som neppe alltid har vært

forsvarlig.
Vi understreker at det for oss verken har vært mulig, eller et må1, å finne ut hvem som har ansvaret for at
samarbeidet mellom ordføreren og rådmannen er såpass dårlig som det faktisk er. Her er meningene svært
sprikende hos de vi har snakket med. Etter vårt syn har begge parter uansett et ansvar for å løse situasjonen

- til fordel for de ansatte på rådhuset og i kommunen

ellers.

vi har snakket med forteller også om at de opplever å bli mistenkeliggjort ved utfØrelsen av sine

Flere

arbeidsoppgaver. Det stilles av og til spørsmålved om avgjØrelser som tas i realiteten gjøres for å <beskytte>

rådmannen eller ordføreren.

I

vår undersøkelse har vi ikke klart å finne at ansatte i administrasjonen (eller

andre) har utført oppgaver med slike baktanker, Vi opplever generelt at de ansatte i
administrasjonsavdelingen forsøker å gjøre en god jobb, og forholde seg til lov- og regelverk, uten hensyn
til konflikten mellom rådmannen og ordf6reren. At det kan gjøres feil både med hensyn til håndtering av
dokumenter og i andre sammenhenger, er ikke det samme som at dette gjøres etter ordre, og/eller for
bes

å

kytte/dekke over lovbrudd.

Samarbeidsklima mellom rådmannen og ordf6reren har også påvirket denne konkrete undersøkelsen, som
har blitt uvanlig krevende. Flere av personene vi har hatt samtaler med har hatt et uttalt ønske om å granske

langt mer enn vi mener det er grunnlag for i lys av det oppdraget som ble gitt oss i anbudskonkurransen.
Det har historisk sett vært en rekke varslingssaker og arbeidsmiljøundersøkelser i Søgne kommune, som vi
ikke har ansett det naturlig eller riktig å gå inn i. Dette ville, slik vi ser det, åpnet opp igjen allerede avsluttede

saker, og fullstendig sprengt rammene for oppdraget. Vi har som nevnt utelukkende undersøkt om det er

hold i de påstandene som fremkom av dokumentene vedlagt anbudskonkurransen. Vår avgrensning av
oppdraget - som vi altså mener er helt i tråd med bestillingen fra oppdragsgiver - har førl til reaksjoner.
Slik vi ser det, speiler reaksjonene også i noen grad den mistenkeliggjøringen som er redegjort for i avsnittet
over, der det både direkte og indirekte er stilt spørsmål ved om Kluges avgrensning av oppdraget har andre

hensikter enn å svare objektivt og konkret på det oppdraget som er gitt oss.
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8.2

Råd for veien videre

Slik vi ser det, bØr rådmannen og ordføreren avklare rollefordelingen seg imellom på en bedre måte enn

i

dag. Det kan for oss se ut som det er noe usikkerhet knyttet til hvem som har ansvaret for hva, og hvor
grensen mellom politisk og administrativ ledelse går. Episoden med trekking av saksfremlegg til
kommunestyre er etf eksempel på dette, men vårt inntrykk er at rådmannen og ordføreren generelt har
noe ulike oppfatninger av hverandres roller.

Videre mener vi personkjemien mellom ordføreren og rådmannen er nødt til å bedres dersom oppgavene

i fremtiden skal kunne

til det

beste for kommunens innbyggere.
gjenopprette
Rådmannen og ordføreren virker, slik vi ser det, ikke selv i stand til å
tilliten og et akseptabelt

Søgne kommune står overfor

løses

samarbeidsklima, og trenger etter vårt syn hjelp til det. Det bØr i den forbindelse avholdes dialogmøter, der
det engasjeres eksterne profesjonelle aktører som begge parter kan ha tillit til.
Fokus i disse dialogmøtene bør, slik vi ser det, ikke være historiske og avsluttede saker, men snarere hva

som kan gjøres for at partene ikke igjen kommer i situasjoner der det mistenkes at man motarbeider
hverandre. Det er etter vårt syn altså lite hensiktsmessig å fokusere på tidligere uenigheter, For å komme
et skritt videre, og for å unngå fremtidige skadelige saker, er man snarere nødt til å se fremover. Kun på
denne måten kan samarbeidsutfordringene mellom politisk og administrativ ledelse løses. Et akseptabelt
samarbeidsklima mener vi er helt avgjørende - både for at de ansatte på rådhuset (igjen) skal oppleve en
forutsigbar og god arbeidshverdag, og for at kommunens oppgaver skal kunne løses effektivt frem mot
kommunesammenslåingen i 2020.

*rk*
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