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1. Innledning 

I september 2021 ble Advokatfirmaet Wiersholm AS ("Wiersholm") engasjert av Vestfold og Telemark 
fylkeskommune ("Fylkeskommunen" eller "VTFK") som eksternt varslingsutvalg ("Utvalget"). Utvalget fikk 
4. oktober 2021 mandat til å undersøke Fylkeshovedverneombudets varsel av 15. juli 2021. I denne 
rapporten undersøkes Fylkeshovedverneombudets varsel om "uforsvarlig arbeidsmiljø", "uetisk lederskap, 
myndighetsmisbruk og maktmisbruk" og "brudd på personopplysningssikkerheten". Rapporten inneholder 
en gjennomgang av funn, vurderinger, samt anbefalinger og læringspunkter. 

2. Sammenfatning og konklusjoner 

2.1 Innledning 
Fylkeshovedverneombudets varsel av 15. juli er et lovlig "varsel" i arbeidsmiljølovens forstand. Varselet må 
regnes som alvorlig og velbegrunnet. Varselet om uforsvarlig arbeidsmiljø er riktig, men gjelder deler av 
sentraladministrasjonen og ikke hele Fylkeskommunen. Situasjonen i ØSE' og denne sektorens 
overgripende funksjon står helt sentralt. 

Varselet om uakseptabel ledelse, misvisende informasjon og mangel på åpenhet i prosessen knyttet til 
utarbeidelsen og bruken av Konsulentselskapets rapport, er riktig. Det foreligger brudd på alminnelige 
lojalitetsprinsipper og reglene knyttet til arkivering, journalføring og offentliggjøring av saksdokumenter, slik 
at også anklagen om myndighetsmisbruk er riktig. Denne del av varselet representerer noe nytt i offentlig 
norsk forvaltning. At det er arbeidsmiljøutfordringer på en arbeidsplass er ikke uvanlig og ligger innenfor det 
alle arbeidsgivere må ta høyde for. At ledelsen beskyldes for å manipulere de ansatte og opptre uetisk, er 
derimot veldig alvorlig og ligger langt utenfor det påregnelige. 

Varselet om brudd på personopplysningsreglene er riktig i den forstand at ansatte følte seg overvåket og 
pålagt munnkurv om et forhold som angikk dem selv, samtidig som saken ble diskutert i offentligheten. Det 
foreligger neppe lovbrudd, men arbeidsgivers håndtering av situasjonen overfor den enkelte var lite 
skjønnsom og bidro til å gjøre en allerede vanskelig situasjon enda vanskeligere. 

Den utløsende årsaken til varslet var arbeidsgivers gjennomføring av prosessen som ledet frem til 
oppsigelsen av Leder 5. Denne oppsigelsen må sees i sammenheng med prosessen som ledet frem til 
Leder 9s avgang. Leder 5 var Leder 9s nærmeste medarbeider, og de hadde begge sektorovergripende 
ansvar som gjorde dem begge utsatt for kritikk da samhandlingen mellom sektorene ble vanskelig. 

Selv om varselet samlet sett handler om noe ekstraordinært og alvorlig knyttet til de verdier norsk offentlig 
forvaltning bygger på, handler de underliggende problemene som utløste varselet samtidig om noe 
ordinært. Det å bytte ut ledere kan være følsomt og ubehagelig, men det hører til hverdagens problemer. 
At håndteringen av slike problemer skulle utløse en så alvorlig tillitskrise internt i sentraladministrasjonen 
var det ikke gode grunner til, men skyldes mangelfull håndtering. Det er Utvalgets oppfatning at dersom 
arbeidsgiver hadde håndtert lederskiftene slik de skulle etter reglene i arbeidsmiljøloven, og kommunisert 
åpent og ærlig om det, ville hele saken vært unngått. Dette er altså historien om en unødvendig sak som 
har forlenget og forsterket de problemene Fylkeskommunen allerede stod oppe i. 

2.2 Leder 9 var rett person 
Det er uomstridt at Leder 9 var en anerkjent og visjonær leder som fullt ut leverte på politikernes bestillinger 
og "var rett mann" til å lede sammenslåingen og deretter den sammenslåtte Fylkeskommunen. Leder 9 
hadde alle forutsetninger for å lykkes med oppgaven. Han hadde sterk støtte fra politikerne og hadde selv 
vært med på å sette sammen ledergruppen. Selv om forutsetningene altså var de beste, kan det konstateres 
at det gradvis vokste frem frustrasjoner knyttet til ikke bare forventningene og arbeidspresset, men også 
hans lederstil. Hans ambisjonsnivå, leveransekrav og samhandlingen i den forbindelse, skapte friksjon. 

2.3 Ledere sa ikke tydelig nok ifra 
Det at lederne ikke møtte hverandre fysisk gjorde det vanskeligere for Leder 9 å fange opp signalene, og 
det gjorde det samtidig vanskeligere for ledergruppen å sende signalene. Gjennomgangen av sakens 
faktum viser at sentrale ledere på et tidspunkt mistet troen på at Leder 9 ville klare å lede dem på en god 
måte. Det er Utvalgets vurdering at disse lederne på dette tidspunkt ikke tydelig nok hadde sagt fra om sine 
egne frustrasjoner, bekymringer og plager. Da Leder 9 til slutt oppfattet innvendingene, kom disse som en 
fullstendig overraskelse på ham. En tydelig beskjed på et tidligere stadium kunne ha forhindret situasjonen. 
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2.4 Ledere følger ikke arbeidsmiljølovens system for konfliktløsning 
I en ledergruppe på høyt nivå må arbeidsgiver kunne kreve at det sies tydelig ifra, selv om det er ubehagelig 
og selv om digital kommunikasjon gjør det vanskeligere. Det som i stedet skjedde var at toneangivende 
ledere begynte å snakke seg imellom for deretter å ta kontakt med fylkesordfører og ikke Leder 9. 
Henvendelsen til fylkesordfører representerer et brudd på arbeidsmiljølovens konflikthåndteringssystem, 
som krever at vanskeligheter løses på lavest mulig nivå og mellom de personer saken gjelder. Slik Utvalget 
vurderer faktum, var hensikten med henvendelsen til fylkesordfører ikke å hjelpe Leder 9 til å bli bedre, men 
å få ham byttet ut med en annen. Denne måten å håndtere konflikter har forplantet seg videre i 
organisasjonen. 

2.5 Fylkesordfører håndterer situasjonen slik arbeidsmiljøloven forutsetter 
Fylkesordfører håndterte etter Utvalgets oppfatning situasjonen korrekt etter arbeidsmiljølovens 
konfliktløsningssystem. Fylkesordfører ønsket å gi Leder 9 en ny sjanse, slik at han kunne fortsette sitt 
arbeide. Fylkesordfører innhentet adekvat juridisk bistand fra KS, som har lang erfaring med å håndtere 
lederutfordringer. Fylkesordfører sørget samtidig for tverrpolitisk støtte til håndteringen av saken. Han fulgte 
opp leder 9 tett og ga ham politisk og menneskelig støtte. Han tok initiativ til et møte med hele ledergruppen, 
og gjorde det klart for denne at Leder 9 hadde full støtte fra det politiske miljøet og at partene sammen 
måtte få relasjonen til å fungere. Som representant for Fylkeskommunen var fylkesordfører i sin fulle rett til 
å markere tillitt til Leder 9. Han var også i sin fulle rett til å kreve at ledergruppen skulle bidra til at Leder 9 
skulle lykkes i det oppdraget han hadde fått ved etableringen av den nye Fylkeskommunen. 

2.6 Leder 9 presses ut gjennom bruk av varsler 
Utvalget legger til grunn at toneangivende medlemmer i ledergruppen ikke respekterte direktivet 
fylkesordfører hadde gitt. Faktum viser at det kort tid etter dette møtet ble igangsatt en prosess som gjorde 
det umulig for Leder 9 å fortsette i stillingen. Aksjonen ledet til at Leder 9 inngikk en fratredelsesavtale med 
Fylkeskommunen. I denne fasen ble varsler mot Leder 9 fra ulike grupper ansatte og lekkasjer til pressen 
brukt som virkemiddel for å drive Leder 9 ut av stillingen. Etter Utvalgets oppfatning var formålet med disse 
varslene ikke å avklare om det forelå kritikkverdige forhold, men å skape et press som skulle gjøre det 
umulig for politikerne å holde fast ved Leder 9. Prosessen var et angrep på arbeidsgivers styringsrett og 
fratok Fylkeskommunen muligheten til å beholde den lederen den selv helst ville ha. Prosessen var en 
alvorlig og uakseptabel belastning for Leder 9. 

2.7 Konstitusjon av Leder 7 
Det var en krevende oppgave å ta over som konstituert fylkesdirektør for den sammenslåtte 
fylkeskommunen. At Leder 9 hadde gått av løste ikke de underliggende vanskelighetene. 
Sammenslåingssmertene, kulturutfordringene, grensesnittproblemene og særlig utfordring knyttet til driften 
i ØSE og denne sektorens sam handling med øvrige sektorer, bestod. 

Det er ingenting i Leder 7s adferd frem til lederskiftet som indikerer at vedkommende hadde noe ønske eller 
ambisjon om å overta for Leder 9, men at hun aksepterte konstitusjonen for å sikre driften frem til ny 
permanent leder kom på plass. At leder 9 ble presset ut skyldtes altså ikke et ønske om å bane veien for 
en bestemt, ny leder. 

2.8 Strukturelle forholds betydning for det psykososiale arbeidsmiljøet 
Organisasjonen var på dette tidspunktet sliten og preget av arbeidsmiljøutfordringer. Leder 7 prioriterte 
derfor å bruke sin periode som leder til å styrke det psykososiale arbeidsmiljøet. Det var en riktig og naturlig 
prioritering, men de strukturelle aspektenes betydning for det psykososiale arbeidsmiljøet havnet i 
bakgrunnen. At Leder 7 i sin periode ikke lyktes med å løse de strukturelle utfordringene knyttet til ØSE, 
kom til å prege perioden som fulgte. 

2.9 Varselet mot Leder 5 
Noen dager etter at Leder 9 gikk av, ble det innlevert et varsel mot Leder 5 fra en ansatt i 
samferdselssektoren. Dette er et tydelig uttrykk for at ØSEs problemer ikke bare handlet om Leder 5s 
lederstil, slik noen feilaktig mente, men også om roller, ressurser og forventninger. At Leder 5 i varselet ble 
beskyldt for å ha ført politikerne bak lyset i forbindelse med det første, viktige budsjettet, gjorde varselet 
alvorlig og var et angrep på Leder 5s faglige integritet. Undersøkelsen av varselet bekreftet at det ikke var 
grunnlag for beskyldning mot Leder 5 om illojalitet. Undersøkelsen bekreftet også at det forelå en "klar 
motvilje mot ØSE" fra andre deler av organisasjonen. Samtidig ble det pekt på at Leder 5 hadde et 
forbedringspotensial når det gjaldt lederoppdraget. 



At Leder 7 i denne situasjonen — kanskje ut fra et misforstått hensyn til Leder 5 — hemmeligholdt rapporten 
som "frifant" Leder 5, var en alvorlig feil. Meldingen om at han var frifunnet var ikke tilstrekkelig, og det 
oppstod et behov for ytterligere forklaring hos de ansatte. Anklagene var kjent i pressen, og Leder 5 hadde 
et naturlig behov for å bli renvasket. Hemmeligholdet bidro i stedet til spekulasjoner og uro. De ansatte 
opplevde det som ekstremt utilfredsstillende å måtte lese om sin egen arbeidsplass i avisen og ikke få 
direkte informasjon fra sine ledere. Hemmeligholdet ble dermed et negativt bidrag til arbeidsmiljøet. 

2.10 Oppsigelsen av Leder 5 
Oppsigelsen av Leder 5 er begrunnet dels i at han delte den hemmeligholdte og sladdede 
granskningsrapporten med fylkesordfører og opposisjonsleder, og dels i anbefalingen i 
Konsulentselskapets rapport. Det er Utvalgets oppfatning at Fylkeskommunen feilaktig har lagt til grunn at 
Leder 5 brøt sin taushetsplikt da han oversendte den sladdede granskningsrapporten til fylkesordfører og 
opposisjonsleder. Rapporten gjaldt hans eget forhold. Fylkeskommunen kunne ikke kreve at han ikke fikk 
ta opp disse med fylkesordfører og opposisjonsleder. Det er Utvalgets oppfatning at Fylkeskommunen 
feilaktig la til grunn at det var Leder 5 som lekket rapporten til pressen. Utvalget kan ikke se at det er ført 
bevis for dette. 

Utvalget legger til grunn at Leder 5 våren 2021, etter fremleggelsen av den sterkt negative 
arbeidsmiljøundersøkelsen i ØSE, ikke selv tok tilstrekkelig ansvar for å sørge for fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø. Det var hans ansvar, og det var en feil å ikke ta det ansvaret. Denne passiviteten ga 
Fylkeskommunen saklig grunn til å vurdere en stillingsendring for Leder 5. Istedenfor baserte de 
oppsigelsen på Konsulentselskapets rapport. Gjennomgangen nedenfor vil vise at Leder 5 i denne 
situasjonen fortjenestefullt selv tok opp spørsmålet om sin egen stilling, idet han følte seg usikker på om 
han hadde Leder 7s tillit. I denne situasjonen hadde Fylkeskommunen både foranledning til og rettslig 
adgang til å drøfte en omplassering av Leder 5. I stedet for å gripe denne muligheten, valgte Leder 7 å 
avslå invitasjonen til å diskutere omplassering eller sluttpakke, og valgte i stedet å forberede det som skulle 
bli en oppsigelse av Leder 5. Det ligger til arbeidsgivers styringsrett å foreta et slikt valg, men det skulle 
vise seg at det var en feilbedømning som påførte begge parter store ulemper. 

At oppsigelsessaken ble unødvendig krevende skyldtes to forhold. Det ene er at Leder 5 urettmessig ble 
beskyldt for taushetsbrudd. Det andre er at Fylkeskommunen uriktig presenterte Konsulentselskapet som 
Leder 5s ressurs og ikke som Leder 7s, samtidig som Fylkeskommunen feilaktig presenterte 
Konsulentselskapets Rapport som et uavhengig arbeid utført på "armlengdes avstand". Ved å gjøre disse 
feilene viklet Fylkeskommunen seg inn i en vanskelig oppsigelsesprosess, som når dette skrives står for 
domstolene med et usikkert utfall. 

2.11 Manglende åpenhet 
En av Fylkeskommunens verdier er "Åpenhet". Denne verdien er nærmere presisert slik: 

"Vi har en åpen tilnærming i prosesser og beslutninger. Vi er transparente i det vi gjør og i måten 
vi jobber på. Vår felles ambisjon er å jakte på de beste løsningene som tar oss i riktig retning". 

Etter Utvalgets oppfatning har ikke Fylkeskommunen klart å leve opp til denne grunnleggende verdien. 
Fylkeskommunen har som nevnt ikke være åpen i prosessen som ledet frem til oppsigelsen av Leder 5, og 
har heller ikke vært åpen og transparent overfor sine ansatte eller allmennheten om de 
arbeidsmiljøutfordringene Fylkeskommunen slet med. 

2.12 Systematiske brudd på journalførings- og arkiveringsplikten 
Undersøkelsen har avdekket systematiske brudd på arkiverings- og journalføringsplikten. Dette har gjort 
det mulig å føre de ansatte og offentligheten bak lyset, og er et alvorlig brudd på tilliten til offentlig myndighet. 

Gjennom ikke å arkivere eller journalføre avtaler og korrespondanse, samt benytte privat e-post, har 
sentrale ansatte i Fylkeskommunen tilegnet seg et spillerom for kommunikasjon som er i strid med det 
offentligrettslige regelverket. Det er Utvalgets oppfatning at dette spillerommet senere har blitt utnyttet når 
de samme ansatte har valgt ikke å gi innsyn i avtaler eller gitt uriktige opplysninger til ansatte og 
offentligheten. 

2.13 Ansatte føres bak lyset i to runder 
Konsulentselskapets Rapport inneholdt en anbefaling om at Leder 5s arbeidsforhold burde avsluttes. For 
flere av de ansatte i ØSE som tok del i Konsulentselskapets prosess, kom anbefalingen som en fullstendig 
overraskelse. De var blitt fortalt at de deltok i et fremtidsrettet "utviklingsprosjekt", og ikke i noen 
oppsigelsessak mot egen leder. Fylkeskommunens uriktige fremstilling av Konsulentselskapets rolle og 



mangel på åpenhet og ærlighet overfor de ansatte både initialt og da spørsmålene meldte seg, utløste det 
varsel som denne Undersøkelsen er et resultat av. 

Fylkeskommunen kunne forhandlet frem en løsning eller presentert en ren endringsoppsigelse basert på 
Fylkeskommunens egne vurderinger av Leder 5s egnethet. Fylkeskommunen viklet seg i stedet inn i en 
fordekt prosess som skapte en dyptgripende tillitskrise mellom Fylkeskommunens øverste ledere og en 
rekke sentrale ledere på høyt og mellomhøyt nivå. 

Mange ansatte reagerte med rette på at det ble utarbeidet en rapport som angivelig var basert på innspill 
fra dem selv og som konkluderer med at deres leder burde slutte. Da Leder 7 ble kjent med de ansattes 
bekymringer burde disse vært adressert gjennom dialog om prosessen. Konsulentselskapets rolle skulle 
vært forklart på en fullstendig og sannferdig måte. Bare slik kunne arbeidsgiver dempet de ansattes uro. I 
stedet får ansatte som hadde lest Rapporten beskjed om at lesingen var en feil og at den måtte holdes 
hemmelig. Samtidig kommuniseres det gjennom pressen at det er Leder 5 som har bestilt Rapporten og at 
Fylkeskommunen ikke har hatt noen rolle ved utarbeidelsen. Når begge deler er feil var det ikke annet å 
vente enn at det skulle komme et varsel. 

2.14 Fylkeshovedverneombudet varsler på vegne av de ansatte 
Det er Fylkeshovedverneombudet og ikke de tillitsvalgte som mottok de ansattes bekymringer, og som 
dermed fikk oppgaven med å utarbeide varselet. Fylkeshovedverneombudet hadde ikke fått tilstrekkelig 
opplæring i rollen av arbeidsgiver, og har selv på en fortjenestefull måte brukt mye av sin tid på å lære seg 
den. Fylkeshovedverneombudet har ut fra omstendighetene søkt å løse oppgaven på beste måte og kan 
ikke kritiseres for det inntrufne. Det kritikkverdige er handlingene som utøste varselet, og ikke varselet som 
sådan. 

Det er Utvalgets oppfatning at det har vært en unødig hard belastning for Fylkeshovedverneombudet å 
være den personen som frontet varselet. Fylkeshovedverneombudet opplevde med rette kontakten med 
Fylkeskommunen som krevende da det ble opprettet dialog om varselet, og Fylkeshovedverneombudet 
reagerte med god grunn da Fylkeskommunen inviterte Konsulentselskapet inn i dialogen om varselet. 
Fylkeshovedverneombudet opplevde situasjonen slik at det var et ønske fra Fylkeskommunens side om at 
hun skulle reklassifisere varselet fra et varsel som skulle undersøkes, til en bekymringsmelding som skulle 
følges opp i linjen. Det er Utvalgets syn at Fylkeshovedverneombudets varsel utvilsomt er et varsel i 
arbeidsmiljølovens forstand, og at det var kritikkverdig at hun ble satt under press for å endre dets status. 

Det er Utvalgets oppfatning at Fylkeskommunen dessuten brukte for lang tid på å saksbehandle varselet 
og orientere de berørte. Etter at Leder 13 ble ansatt og kom i gang med arbeidet, har håndteringen av 
varselet vært utført i tråd med Fylkeskommunens retningslinjer og arbeidsmiljølovens regler. At 
Fylkeskommunen i denne fasen gjennomførte oppsigelsen av Leder 5 som varselet berører, kan det ikke 
reises rettslige innvendinger mot. Samtidig er det slik at Undersøkelsen har frembragt opplysninger som 
kan ha betydning for oppsigelsessaken. Mange arbeidsgivere avventer derfor undersøkelser som denne 
før oppsigelser som den vi står overfor i saken her, gjennomføres. 

3. Om oppdraget 

3.1 Bakgrunnen for oppdraget 
Vestfold og Telemark fylkeskommune ble slått sammen 1. januar 2020. Kort tid etter sammenslåingen kom 
koronapandemien til Norge. Dette gjorde omstillingsprosessen og etableringen av en felles kultur, 
krevende. Siden sammenslåingen har fylkeskommunen hatt tre ulike fylkesdirektører. Også dette har preget 
organisasjonen. 

Siden sammenslåingen har det vært sendt fem ulike varsler mot ulike deler av Fylkeskommunens ledelse. 
I tillegg har det vært sendt en rekke bekymringsmeldinger. De fleste av varslene og bekymringsmeldingene 
har knyttet seg til de omvarsledes lederstil. At det varsles på lederstil er ikke unikt i kommunal- eller 
fylkeskommunal sektor. Flere norske kommuner og fylkeskommuner har de siste årene vært gjennom 
krevende omstillingsprosesser, som naturlig skaper friksjon. Lederne er da særlig utsatt. 

Fylkeshovedverneombudet sendte 15. juli 2021 et varsel som rettet seg mot Fylkeskommunens øverste 
ledelse. Dette knytter seg ikke til lederstil, men til et uforsvarlig arbeidsmiljø, myndighetsmisbruk, 
maktmisbruk, uetisk ledelse, manglende åpenhet og brudd på personopplysningssikkerheten mv. 
Fylkeskommunens interne retningslinjer forutsetter at slike varsler skal undersøkes av et eksternt 
varslingsutvalg. På denne bakgrunn var Fylkeskommunen forpliktet til å oppnevne et eksternt 
varslingsutvalg, selv om Fylkeskommunen i mellomtiden hadde fått en ny fylkesdirektør uten særlig 
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befatning med de forhold det ble varslet om. Advokatfirmaet Wiersholm AS v/advokat Jan Fougner ble 
engasjert og oppnevnt som leder av varslingsutvalget. 

3.2 Varselet 
Fylkeshovedverneombudet innga 15. juli 2021 et varsel om angivelige kritikkverdige forhold i virksomheten 
("Varselet"). Varselet inntas i sin helhet nedenfor: 

"Jeg viser til samtalene de siste ukene om den alvorlige situasjonen i vår organisasjon og særlig for ansatte i ØSE. Og 
egentlig, viser jeg også til dialogmøtene og epostene jeg har sendt de siste måneder hvor jeg har utrykt min bekymring 
for arbeidsmiljøet, manglende involvering av vernetjenesten og den krevende situasjonen ansatte i VTFK og særlig 
fylkesadministrasjonen står i. 

Selv om de fleste ansatte burde være på ferie nå, og koblet av fra jobben har jeg de siste ukene fått flere henvendelser 
fra ansatte i ØSE som er bekymret for lang tid med dårlig arbeidsmiljøet som går utover helse og privatlivet. Etter 
håndtering av tidligere varslingssaker og bekymringsmeldingene, har den siste håndtering av prosessen og rapporten 
fra [Konsulentselskapet] svekket tilliten enda mer til toppledelsen, til VTFK som organisasjon og til varslingssystemet 
vårt, og har forsterket enda mer fryktkulturen i vår organisasjon. Dette er grunnen til at i min rolle som FHVO og etter 
de henvendelse jeg har fått fra en del ansatte i ØSE de siste ukene ikke ser noen annen vei enn å varsle eksternt til 
offentlige tilsynsmyndigheter om kritikkverdig forhold og evt. varsle eksternt til media etter Arbeidsmiljøloven §2A. 
Varselet knytter seg til de følgende tre punkter: 

1. Uforsvarlig arbeidsmiljø 

Ansatte i fylkesadministrasjonen har for nesten ett år vært i en situasjon som har skapt og skaper stor 
psykisk belastning, søvnsvasker og helseproblemer for mange ansatte. Selv om situasjonen har blitt meldt 
inn til arbeidsgiver tidligere, opplever en del ansatte at nødvendige tiltak har ikke kommet på plass og at 
arbeidsmiljøet har blitt verre, særlig etter håndteringen av prosessen og rapporten fra 
[Konsulentselskapet]. En del ansatte i ØSE er bekymret for uforsvarlig arbeidsmiljøet som går utover helse 
og privat liv. 

Mange ansatte melder om manglende informasjon fra arbeidsgiver, utrygghet i arbeidsmiljø, og dårlig 
omdømme og press fra mediene som skaper stor psykisk belastning, uro, usikkerhet, frustrasjon, angst og 
sinne knyttet til nåværende alvorlig situasjon og ansatte melder om stor fare for høyt sykefravær og høy 
turnover. 

Ansatte kjenner seg ikke igjen i konklusjonen og det som kommer fram i rapporten fra 
[Konsulentselskapet], men de kjenner seg igjen i det som blir omtalt i media: fryktkulturen. Det har også 
blitt meldt tidligere at ansatte frykter represalier og konsekvenser av å si ifra og bli identifisert. Ansatte 
opplever frykt for å være åpent og ytre seg kritisk til noe eller noen og bli identifisert både internt i 
organisasjonen og eksternt i det offentlige. Den siste episoden med prosessen og rapporten fra 
[Konsulentselskapet] forsterker nå frykten fra ansatte også for å delta i tilsvarende prosesser i framtiden, å 
lese dokumenter i P360 eller Innsida, og svekker tilliten til toppledelsen og prosessene ledet av HRMU. 

2. Uetisk lederskap, manipulasjon og myndighetsmisbruk 

Ansatte som har tatt kontakt opplever at arbeidsgiver motarbeider etablering av en felles kultur og opptrer 
uetisk, uansvarlig og kritikkverdig. 
Ansatte har lojalt bidratt til arbeidsmiljøkartleggingen og oppfølging av den og hadde tillitt til at arbeidsgiver, 
denne gangen, hadde tatt arbeidsmiljøet på høyeste alvor. Det skulle bli en prosess med bistand fra 
HRMU basert på åpenhet, inkludering, samhandling og god kommunikasjon og tilsvarende for alle 
seksjoner. Det var HRMU som hadde ansvar for å leie inn eksternt konsulentselskap som skulle bistå med 
å dele konstruktive tanker og ideer til å utvikle sektoren. Men ansatte føler at dette mandatet ikke stemmer 
etter å ha lest konklusjonen og med det som kommer fram i den hemmelige konfidensiell rapporten fra 
[Konsulentselskapet]. 

Ansatte føler seg lurt, manipulert og misbrukt av toppledelsen i VTFK. Intervjuene med 
[Konsulentselskapet] skulle være en åpen prosess (men med konfidensielle intervjuer) etter resultatene fra 
arbeidsmiljøkartlegging i ØSE for å komme med innspill med tanke på fremtidig organisering, ledelse og 
lederroller i ØSE. Ansatte kom med masse innspill og positive kommentarer som ikke finnes i rapporten. 
Ærlig innspill fra ansatte oppleves som å ha blitt misbrukt for å fabrikkere en konklusjon mot 
økonomidirektøren. Ansatte opplever at flere punkter som kommer opp i rapporten kommer fra tidligere 
varslingssak og/eller artiklene i avisa og ikke fra det som ble sagt i intervjuene. Mange ansatte opplever å 
ha blitt misbrukt for i rapporten for å si at økonomidirektøren må gå. 

Ansatte reagerer på det faglig grunnlaget i rapporten. Rapporten har fokus på økonomidirektør og 
konkluderer med at økonomidirektøren mangler tillitt også i hele organisasjonen. Ansatte som har tatt 
kontakt er skeptisk til metoden som har blitt brukt for å komme til konklusjonen etter å ha intervjuet ansatte 
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fra bare 2 av 4 seksjonene i ØSE og hvor de andre seksjoner har ikke hatt en tilsvarende prosess slik det 
skulle bli. I tillegg, skaper det skeptiske reaksjoner blant ansatte å lese i avisa om tidligere arbeidsforhold i 
[Konsulentselskapet] av HRMU direktøren. 

Ansatte ble urolig og overrasket når det som skulle bli en åpen prosess med god kommunikasjon ble det til 
en konfidensiell rapport som er unntatt offentlighet. Rapporten er bare for lederne og det er frustrerende for 
ansatte å ikke få informasjon fra arbeidsgiver, men fra mediene. I tillegg til det, opplever ansatte å ikke bli 
hørt når de kommer eller ønsker å komme med tilbakemeldinger og spørsmål om prosessen, om rapporten 
og det som er lagt til grunn for konklusjonen. Ansatte blir bedt om å vente til et møte i august og 

3. Brudd på personopplysningssikkerheten 

Omtalt rapporten var tilgjengelig internt for alle ansatte i P360 med gradering etter Offentleglova § 13 og 
etter kort tid ble den endret gradering unntatt offentlighet etter Offentleglova § 14 (1). Dette gjorde at noen 
ansatte leste rapporten i god tro og andre rakk ikke å lese den før den ble utilgjengelig i systemet. Dette 
skaper også uro og frustrasjon blant ansatte. 

Men det var ikke alt. Arbeidsgiver sjekket systemloggen for å granske hvem som hadde åpnet filen som 
inneholdte rapporten fra [Konsulentselskapet] som var tilgjengelig i P360. En personlig epost fra [Leder 7] 
ble sendt deretter til de ansatte som var registrert i systemloggen for å minne på at filen var konfidensiell 
og unntatt offentlighet og ba om å slette/makulere kopiene. Dette skaper reaksjoner blant ansatte som 
også stiller seg en del etiske og rettslige spørsmål. 

Ansatte opplever å ha fått en munnkurv om eget arbeidsmiljø mens det samme arbeidsmiljøet blir diskutert 
i det offentlige av toppledelse, mediene og politikerne. Og ansatte føler seg overvåket av arbeidsgiver og 
får ekstra belastning etter følelsen av å ha gjort noe galt, noe som igjen skaper mer frykt for å si ifra, gjøre 
og oppdage feil. Dette skaper uro, og forsterker, igjen, fryktkulturen og angst over egen aktivitet på nett og 
informasjonen som lagres av ansatte (logg, leselogg, nedlastingslogg, osv.) og som går utover 
jobbutførelsen." 

Da Utvalget først ble kjent med Varselet, oppfattet Utvalget det som bredt. Varselet peker på situasjonen 
for ansatte i VTFK generelt, og ØSE spesielt. Det knytter seg til både konkrete hendelser og situasjonen de 
ansatte har stått i over tid. Før Utvalget gjennomførte innledende samtaler med vernetjenesten, de 
tillitsvalgte, administrativ- og politisk ledelse, måtte det konstateres at omfanget av Varselet var uklart. En 
viktig oppgave har derfor vært å klarlegge Varselets omfang. Et grunnleggende funn i Undersøkelsen er at 
Varselet ikke er relevant for Fylkeskommunen som sådan, men for den sentrale fylkesadministrasjonen. 
Som det vil fremgå nedenfor, er det først og fremst situasjonen i ØSE som har utløst Varselet. 

Utvalget oppfattet at Varselet reiser alvorlige anklager om myndighetsmisbruk, uetisk lederskap og 
manipulasjon fra arbeidsgiver. Varselet angir svekket tillit til "toppledelsen", men peker ellers ikke ut 
enkeltpersoner som ansvarlige for de forhold som omtales. Basert på beskrivelsen i Varselet, er Utvalget 
ikke i tvil om at det er et varsel etter reglene i arbeidsmiljøloven. 

3.3 Utvalgets mandat 
3.3.1 Mandatet for Undersøkelsen 
Wiersholm ble gitt mandat til å gjennomføre Undersøkelsen i Vestfold og Telemark fylkeskommune 4. 
oktober 2021. Mandatet lyder slik: 

"1. Bakgrunn 

Fylkeshovedverneombudet i Vestfold og Telemark fylkeskommune ("Fylkeskommunen") besluttet 
den 15. juli 2021 "å varsle eksternt" om "kritikkverdige forhold" i Fylkeskommunen ("Varselet"). 
Varselet angir at de kritikkverdige forholdene knytter seg til: 

"Uforsvarlig arbeidsmiljø" 

"Uetisk lederskap, manipulasjon og myndighetsmisbruk fra arbeidsgiver" 

"Brudd på personopplysningssikkerheten" 

Varselet peker på situasjonen for "ansatte i ØSE" og "ansatte i VTFK" og angir "svekket" tillit til 
"toppledelsen" og at "fryktkulturen i vår organisasjon" er forsterket. 

I og med at Varselet omhandler Fylkeskommunens øverste administrative nivå, følger det av 
Fylkeskommunens varslingsrutiner, at det skal behandles av et eksternt varslingsutvalg. 
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Fylkeskommunen henvendte seg derfor i september 2021 til Advokatfirmaet Wiersholm AS 
("Wiersholm") ved advokat Jan Fougner med intensjon om å engasjere Wiersholm som eksternt 
varslingsutvalg. Intensjonskunngjøring ble utlyst den 14. september 2021. Wiersholm ble tildelt 
oppdraget den 24. september 2021. 

2. Oppdraget 

Wiersholm skal foreta de undersøkelser som Varselet naturlig foranlediger. Dersom det i forbindelse 
med Undersøkelsen avdekkes forhold som ikke er omfattet av varselet, men som naturlig knytter seg 
til det, skal Wiersholm avklare med Fylkeskommunen om mandatet også skal gjelde disse forhold. 

Undersøkelsen skal kartlegge faktiske forhold som er nødvendig for å vurdere innholdet i Varselet. 
Dersom Undersøkelsen tilsier det, skal det vurderes om det foreligger brudd på interne og eksterne 
regler. Undersøkelsen skal innrettes slik at den gir et grunnlag for å forstå hva som har skjedd og gi 
grunnlag for læring. Ulike metoder for informasjonsinnhenting skal benyttes for å sikre tilgang til et 
bredt faktagrunnlag, herunder blant annet intervjuer, anonyme innspill og spørreundersøkelse. 

Fylkeskommunen skal sørge for at Wiersholm gis ubegrenset tilgang til informasjon og 
dokumentasjon som etter Wiersholms vurdering, kan være av betydning for undersøkelsen. I den 
grad det er nødvendig skal Fylkeskommunen sørge for at relevante ansatte får nødvendig tid til å 
bidra med sin kunnskap. 

Arbeidet skal innenfor rammen av det oppdraget krever og det faglige forsvarlige, gjennomføres så 
raskt som mulig. Fylkeskommunen og Wiersholms omforente formål er at denne prosessen skal 
skape tillit, både internt og eksternt. 

3. Underleverandører 

Wiersholm skal sikre faglig bredde i undersøkelsen, og kan derfor etter avtale med Fylkeskommunen 
engasjere underleverandører som besitter annen relevant kompetanse. 

4. Prinsipper og arbeidsmetoder 

Undersøkelsen er advokatarbeid underlagt Advokatforeningens retningslinjer for private granskninger 
som vil følges så langt de passer. Følgende prinsipper er særskilt viktige ved gjennomføringen av 
Undersøkelsen: 

Objektivitet og faglig uavhengighet 

Grundighet og forsvarlighet 

Rettssikkerhet, herunder kontradiksjon og personvern 

Åpenhet 

Objektivitet og faglig uavhengighet innebærer særlig at arbeidet skal utføres etter faglige anerkjente 
metoder og uten innblanding eller påvirkningen fra Fylkeskommunen eller andre. 

Prinsippet om forsvarlighet og grundighet innebærer at Wiersholm innenfor det som er rimelig og 
naturlig skal søke å innhente et så fullstendig faktisk grunnlag som mulig for å sikre riktige og 
etterprøvbare vurderinger. 

Prinsippet om rettssikkerhet skal ivaretas ved at berørte parter skal få anledning til å gjøre seg kjent 
med, og imøtegå, faktiske forhold som angår dem selv. Fylkeskommunen skal også dekke nødvendig 
juridisk bistand til de berørte. 

Prinsippet om åpenhet skal være styrende for Undersøkelsen, så langt det er forsvarlig. 

5. Rapportering 

Wiersholm rapporterer til Fylkeskommunen v/fylkesdirektøren som også vil være mottaker av endelig 
rapport ved Undersøkelsens avslutning. Wiersholm vil rapportere på prosess underveis, men vil ikke 
rapportere på funn før endelig rapport foreligger. Wiersholm vil i den sammenheng etter nærmere 
avtale kunne kommunisere med, og i den rekkefølge: de ansatte, herunder tillitsvalgte og 
vernetjenesten, Fylkesutvalget og offentligheten. 
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Undersøkelsen skal dokumenteres i en skriftlig rapport som er egnet til offentliggjøring. Det er 
Fylkeskommunen som beslutter offentliggjøring og det er Fylkeskommunens intensjon at rapporten 
skal offentliggjøres i sin helhet. Underlagsmaterialet og interne arbeidsdokumenter beholdes hos 
Wiersholm og Wiersholms underleverandører. 

Undersøkelsen er gjennomført i perioden 4. oktober 2021 til 20. mars 2022. Det er Utvalgets oppfatning at 
Undersøkelsen har latt seg gjennomføre i henhold til mandatet. 

3.3.2 Berørte advokaters innvendinger til mandatet og Utvalgets forståelse av det 
Flere av de berørtes advokater har hatt innvendinger til mandatet. Innvendingene har blitt sendt til Utvalget, 
samt til Fylkeskommunens administrative- og politiske ledelse. Berørtes advokater har blant annet pekt på 
mandatet når Undersøkelsen har blitt beskrevet som "oppskriften på hvordan en granskning ikke skal 
gjennomføres." Det er Utvalgets vurdering at mandatet er adekvat og i tråd med alminnelig praksis ved 
utarbeidelse av slike mandater. 

Underveis i arbeidet har det oppstått spørsmål om ansattes beslutninger om å slette relevante e-poster 
uten at disse er journalført og/eller arkivert, er omfattet av mandatet. Utvalget er klart av den oppfatning at 
etterlevelsen av arkiverings- og journalføringsplikten ligger innenfor det mandatet. Etterlevelse av 
grunnleggende regler for journalføring for å sikre etterprøvbarhet og åpenhet er viktig for å skape tillit til det 
arbeidet Fylkeskommunen utfører. I denne saken kan det konstateres at helt sentrale dokumenter som lå i 
kjernen av varselet verken var arkivert eller journalført, og i noen tilfeller sendt på privat e-post. At 
grunnleggende regler som skal sikre notoritet og transparens ikke har vært fulgt, er et selvstendig og viktig 
funn 

3.3.3 Berørtes tillit til Undersøkelsen 
Det har vært Fylkeskommunens og Utvalgets omforente mål at prosessen skulle skape tillit, både internt 
og eksternt.2 Utvalget har av den grunn kommunisert direkte med de ansatte gjennom allmøter og 
oppdateringer på Innsida, til Fylkesutvalget og til allmenheten. Et viktig budskap har vært betydningen av å 
få avklart relevante faktiske forhold, slik at et hendelsesforløp kan beskrives med troverdighet. Åpenhet om 
faktum er et viktig mål i seg selv. I tillegg er det kommunisert at det er viktig å lære av inntrufne hendelser 
og at fokus på skyld kan være negativt for læring. 

Underveis i prosessen har flere av de berørtes advokater gitt uttrykk for manglende tillit til Undersøkelsen. 
Det er gjort gjeldende at Utvalget har vært forutinntatt, ikke åpen for innspill og at prosessen har vært for 
detaljorientert og inngripende. Dette har blitt kommunisert til Utvalget samt til Fylkeskommunens 
administrative og politiske ledelse, og har også blitt omtalt eksternt. Kjernen i Utvalgets arbeid er å ta stilling 
til Varselet, og Utvalget må i den forbindelse avklare faktum. Berørtes forklaringer knyttet til dokumentbevis 
eller andres forklaringer er hensyntatt så langt det er grunnlag for det, men heller ikke lengre. I kjernen av 
Varselet ligger en beskyldning om at det ikke er kommunisert åpent og sannferdig overfor de ansatte. Som 
det vil fremgå nedenfor, er et viktig funn i Undersøkelsen at Varselet korrekt påpeker mangel på åpenhet, 
og at det i visse sammenhenger ikke er kommunisert riktig. Underveis i arbeidet har Utvalget selv erfart det 
samme. Det sier seg selv at det ikke bare har vanskeliggjort arbeidet og bidratt til at det har tatt lengre tid, 
men dette har også påvirket samarbeidet underveis. 

4. Generelt om undersøkelser av varsler 

4.1 Undersøkelser kan forlenge og forsterke problemer 
Arbeidsgiver har en plikt til å sørge for et forsvarlig arbeidsmiljø. Dette innebærer at arbeidsgiver også har 
plikt til å undersøke og følge opp klager og bekymringer fra ansatte på en forsvarlig måte, og om nødvendig 
iverksette tiltak for å gjenopprette forsvarlig arbeidsmiljø. Arbeidsgiver har derfor en aktivitetsplikt ved 
mottak av et varsel om kritikkverdige forhold i virksomheten.3 Aktivitetsplikten innebærer at arbeidsgiver må 
sørge for at varselet blir tilstrekkelig undersøkt. Formålet med undersøkelsen er å avklare om det foreligger 
kritikkverdige forhold, bidra til at disse opphører og dernest gi bidrag til læringa En forutsetning for at 
virksomheten kan lære av eventuelle feil er at virksomheten blir kjent med det som fremkommer under 

2 
Se også mandatets punkt 2 

3 
Arbeidsmiljøloven § 2A-3 første ledd. 

NOU 2018:6 s. 143. 
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undersøkelsene. Hemmelighold er derfor problematisk, og virksomheten bør tilstrebe å kommunisere så 
åpent som mulig. Hensynet til å redusere faren for spekulasjoner tilsier det samme. 

Hva som skal til før et varsel er tilstrekkelig undersøkt avhenger av sakens karakter. Arbeidsmiljøloven 
krever ikke at det skal iverksettes omfattende granskninger, og krever heller ikke at arbeidsgiver skal ta 
stilling til skyld eller ansvarsforhold. Det avgjørende er å ha et tilstrekkelig faktisk grunnlag for å iverksette 
korrektive tiltak og for å lære. Arbeidsmiljøloven krever at hver virksomhet skal utarbeide rutiner for 
håndtering av varsler.' Mange norske kommuner har i sine rutiner lagt opp til å foreta rettslige og faktiske 
undersøkelser som går lengre enn det som følger av lov. 

Fylkeskommunens interne varslingsrutiner krever at varsler skal opplyses "med videre undersøkelser, som 
for eksempel samtaler med varsler eller den varsler har mottatt henvendelsen fra og/eller andre aktuelle 
personer, innhenting av dokumenter, e-poster eller ekstern gransking." Når varselet retter seg mot 
fylkesdirektøren eller nivået direkte underlagt fylkesdirektøren, skal et eksternt varslingsutvalg undersøke 
varslets 

Eksterne undersøkelser som den Varslingsutvalget har gjennomført vil ikke nødvendigvis være det beste 
virkemiddelet for å håndtere varslingssaker. Dette gjelder særlig der varselet gjelder arbeidsmiljøproblemer. 
Arbeidsmiljøsaker hvor samarbeid, ledelse og utøvelse av styringsrett står sentralt, vil typisk være 
komplekse og inneholde sammensatte problemstillinger hvor det kan være vanskelig å ta stilling til årsaks-
og virkningsspørsmål. De ulike aktørenes subjektive opplevelser vil av naturlige årsaker være veldig 
forskjellige. Eksterne undersøkelser vil kunne avklare et historisk faktum, men vil ikke nødvendigvis bidra 
til løsning fremover. I verste fall kan en undersøkelse forlenge og forsterke de underliggende problemene. 
Arbeidsmiljølovens system for konfliktløsning vil i slike saker være det riktige virkemiddelet, og går enkelt 
sagt ut på at det skal foretas løpende avklaringer og at man skal ta stilling til uenigheter på lavest mulig 
nivå. Denne saken ble besluttet undersøkt eksternt fordi det var en nødvendig konsekvens av 
varslingsreglementet, men er likevel et eksempel på en sak som i stedet burde ha vært løst underveis etter 
arbeidsmiljølovens regler for konfliktløsning. 

4.2 Vestfold og Telemark fylkeskommune er ansvarlig som arbeidsgiver og hefter for sine 
ansatte 

Spørsmålet om internt og eksternt fastsatte regler er brutt, vil etter omstendighetene måtte besvares for å 
gi grunnlag for læring. Det er VTFK som "arbeidsgiver" som er pliktsubjekt. Det sentrale for Utvalget er 
dermed å ta stilling til om "arbeidsgiver" har overholdt interne og eksterne regler. 

Kommuneloven fastslår at øverste myndighetsorgan i fylkeskommunene er Fylkestinget.' Fylkestinget har 
dermed det overordnede arbeidsgiveransvaret. Det følger av arbeidsmiljøloven at det som "er bestemt om 
arbeidsgiver, skal gjelde tilsvarende for den som i arbeidsgivers sted leder virksomheten".' Det innebærer 
at lovens plikter ikke bare påhviler Fylkeskommunen v/ordfører som pliktsubjekt, men også den eller de 
som leder virksomheten. Det følger videre av kommuneloven at den daglige utøvelsen av 
arbeidsgiveransvaret er overlatt til fylkesdirektøren'. Fylkesdirektøren er dermed omfattet av 
arbeidsgiverbegrepet. Samtidig kan arbeidsgiveransvaret hvile på flere ulike personer i ledelsen. Det 
sentrale vurderingskriteriet er hvilken faktisk og rettslig myndighet vedkommende har til selvstendig å treffe 
avgjørelser om virksomheten på arbeidsplassen. Det er altså flere personer ved siden av fylkesdirektøren 
som kan ha arbeidsgiverplikter etter arbeidsmiljøloven. 

Mandatet for Undersøkelsen krever ikke at det skal tas stilling til hvilke personer som er ansvarlige for 
eventuelle brudd på relevant regelverk. Utvalget har derfor helt fra starten av kommunisert at det ikke skal 
"jaktes på syndebukter", men at faktum skal avklares på en troverdig måte som kan danne grunnlag for 
læring. Jakten på personers feil og ansvar vil som nevnt kunne vanskeliggjøre læring og tjene som 
sovepute, idet det er VTFK som arbeidsgiver som grunnleggende er ansvarlig. 

5 
Arbeidsmiljøloven § 2 A-6 

6 
Vestfold og Telemark fylkeskommunes interne retningslinjer for varsling punkt 3 

Kommuneloven §§ 5-3 (1) og (2) 

Arbeidsmiljøloven § 1-8 nr. 2 andre punktum 
s 

Kommuneloven § 13-1 (7) 
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5. Organisering av Undersøkelsen 

5.1 Utvalget 
Undersøkelsen er utført av Advokatfirmaet Wiersholm AS som Undersøkelsesutvalg, under ledelse av 
advokat (H) og professor Il (PhD) Jan Fougner. Han er bistått av et team av advokater og 
advokatfullmektiger under ledelse av Oda Indset. 

5.2 Flerfaglighet 
Som et ledd i arbeidet, har Utvalget benyttet seg av ekstern kompetanse på organisasjonspsykologi, 
sammenslåings- og omstillingsprosesser, kommunal utvikling og kommunesammenslåinger. 

Utvalget har en i tidlig fase av Undersøkelsen fått bistand fra organisasjonspsykolog Karl Magne Sæland 
og forsker og kommuneekspert Bent Brandtzæg, som samlet har omfattende erfaring med disse temaene. 
Begge har i tillegg base i Vestfold og Telemark. De eksterne bidragsyterne har gitt både skriftlige og 
muntlige bidrag knyttet til Undersøkelsen og Rapporten, som primært knytter seg til rapportens punkt 15. 

De eksterne bidragsyterne har undertegnet taushetserklæringer om Undersøkelsen, og er underlagt 
samme plikter og retningslinjer som Utvalget. 

5.3 Prinsipper og arbeidsmetoder 
5.3.1 Forsvarlighet, uavhengighet og rettssikkerhet 
Undersøkelsen er advokatarbeid underlagt Advokatforeningens retningslinjer for private granskninger, som 
er fulgt så langt de passer. Det ble i tillegg utarbeidet interne retningslinjer for arbeidet, datert 4. oktober 
2021. Følgende prinsipper er særskilt viktige ved gjennomføringen av Undersøkelsen: 

- Objektivitet og faglig uavhengighet 

Grundighet og forsvarlighet 

Rettssikkerhet, herunder kontradiksjon og personvern 

- Åpenhet 

Objektivitet og faglig uavhengighet innebærer særlig at arbeidet skal utføres etter faglig anerkjente metoder 
og uten innblanding eller påvirkningen fra Fylkeskommunen eller andre. 

Prinsippet om forsvarlighet og grundighet innebærer at Utvalget, innenfor det som er rimelig og naturlig, 
skal søke å innhente et så fullstendig faktisk grunnlag som mulig for å sikre riktige og etterprøvbare 
vurderinger. 

Prinsippet om rettssikkerhet har vært ivaretatt ved at de berørte er gitt anledning til å gjøre seg kjent med 
og imøtegå faktiske forhold Utvalget har vurdert å legge til grunn i rapporten. I mandatet har Utvalget også 
avtalt med Fylkeskommunen at Fylkeskommunen skal dekke kostnader til nødvendig juridisk bistand til de 
berørte. Med "berørt" menes en person som kan få sin rettsstilling påvirket av Undersøkelsen eller på annen 
måte bli utsatt for negativ omtale. Personer som utelukkende avgir forklaring som vitner regnes ikke som 
"berørte". 

Åpenhet er en av Fylkeskommunens overordnede verdier. Fylkeskommunen har derfor lagt til rette for at 
Utvalget kan kommunisere direkte med de ansatte. Ansatte har også vært gitt anledning til å stille spørsmål 
til Undersøkelsen i felles allmøter. Det har vært et viktig premiss at enkelte grupper ansatte ikke skal gis 
mer informasjon enn andre grupper ansatte. 

5.3.2 Personvern 
Utvalget har vurdert spørsmål knyttet til ivaretakelse av personvern både ved oppstarten av granskningen 
og løpende under utførelsen. Utvalget har vurdert det slik at vilkårene for behandling av personopplysninger 
er oppfylt, jf. GDPR artikkel 6 nr. 1 bokstav f. Det er også gjort individuelle vurderinger av vilkår for innsyn i 
elektronisk lagret materiale.'° Utover kravene oppstilt i personvernlovgivningen har Utvalget fulgt 
Wiersholms interne personvernpolicy og Retningslinjer for informasjonssikkerhet ved behandlingen av 
personopplysningene. 

,o 

Forskrift om arbeidsgivers innsyn i e-postkasse og elektronisk lagret materiale § 2 (1) bokstav a 



5.3.3 Generell metodikk 
Utvalget har lang erfaring med denne type arbeid, og har utført Undersøkelsen i henhold til anerkjente 
metoder. Ved arbeidets oppstart identifiserte Utvalget enkelte problemstillinger ut fra mandatet, og 
gjennomførte undersøkelser med utgangspunkt i disse. Problemstillinger og hypoteser har vært gjenstand 
for kontinuerlig vurdering underveis i prosessen. Det faktiske materialet rapporten bygger på, er først og 
fremst dokumentbevis og dels vitnebevis. Utvalget har opplevd at ressurser, dokumentasjon og 
intervjuobjekter har blitt stilt til disposisjon på en slik måte at Undersøkelsen har latt seg gjennomføre etter 
mandatet og de prinsipper som gjelder for undersøkelsen. Det må samtidig sies at det på et tidspunkt viste 
seg nødvendig å gjennomføre e-postinnsyn for å sørge for at avgjørende brikker i puslespillet kom frem. 
Fylkeskommunens arkiver inneholdt lite, og frivillig fremleggelse av dokumenter var altså ikke tilstrekkelig. 

Ved rettsanvendelsen er alminnelig juridisk metode, utviklet gjennom Høyesteretts praksis, lagt til grunn. 

5.4 Bevisvurdering og beviskrav 
Utvalget har innhentet et omfattende faktum og har utarbeidet en omfattende kronologisk oversikt over 
sakens faktiske forhold. Dette har gitt grunnlag for detaljert kunnskap om saksforholdet. Det er kun de 
sentrale funnene av betydning for Utvalgets vurderinger, analyse og læringspunkter som gjengis i 
rapporten. 

Ved vurderingen av hvilket faktum som skal anses bevist, bygger norsk sivilrett på prinsippet om alminnelig 
sannsynlighetsovervekt. Dette innebærer at det mest sannsynlige faktum legges til grunn. Regelen anses 
å gi flest riktige resultater, og vil også gjelde for Utvalgets bevisvurderinger. 

De involverte i saken har i enkelte tilfeller vært uenige om hva som har blitt sagt og gjort. Det har vært 
involverte som med stor grad av sikkerhet har uttalt seg til fordel for ett syn på sakens sentrale hendelser, 
mens andre har uttalt seg til støtte for et annet syn. I slike situasjoner er det de tidsnære, skriftlige bevisene 
som i utgangspunktet veier tyngst. Normalt vil man huske mindre av en hendelse etter hvert som tiden går. 
Forklaringer gitt etter at undersøkelsen ble igangsatt kan dessuten mer eller mindre bevisst være farget av 
eget engasjement og annen påvirkning. Det kan dermed være grunn til å legge mindre vekt på slike 
etterfølgende forklaringer." Utvalgets beskrivelse av faktum og vurderingene vil derfor først og fremst være 
basert på det som er mulig å trekke ut av dokumenter, e-poster og SMS-er. 

5.5 Praktisk samarbeid med Fylkeskommunen 
Fylkesdirektøren har vært Utvalgets oppdragsgiver. Fylkesdirektøren har særlig vært bistått av advokat 
Birgitte Garvik. Utvalget har hatt jevnlig kontakt med oppdragsgiver og foretatt løpende avklaringer. 
Undersøkelsens siste fase har det vært behov for en nærmere redegjørelse av Utvalgets arbeidsmetodikk. 
Fylkeskommunen har også bedt Utvalget om å avgi enkelte skriftlige uttalelser i forbindelse med 
henvendelser Fylkeskommunen har fått fra enkelte berørtes advokater. 

Utvalget opplever at samarbeidet med oppdragsgiver har vært godt. Utvalget har fått tilgang til de ressurser 
og dokumenter Utvalget har bedt om, og som oppdragsgiver har tilgang til. Team for politisk støtte og 
kommunikasjonsavdelingen har også bistått ved den praktiske gjennomføringen av Utvalgets orienteringer 
til de ansatte og til Fylkesutvalget. 

5.6 Virkemidler for gjennomføring av undersøkelsen 
5.6.1 Innledende samtaler med aktører i Fylkeskommunen 
Varselet er som nevnt bredt anlagt. I den innledende fasen hadde derfor Utvalget samtaler med 
vernetjenesten, tillitsvalgte, fylkeshovedverneombudet samt administrativ og politisk ledelse for å bli 
orientert om situasjonsbildet. 

5.6.2 Informasjonsmøter med ansatte og Fylkesutvalget 
Utvalget har avholdt tre informasjonsmøter for de ansatte i fylkesadministrasjonen. Informasjonsmøtene ble 
avholdt 5. oktober 2021, 3. november 2021 og 13. desember 2021. Under informasjonsmøtene ble det 
åpnet for at de ansatte kunne stille spørsmål til Utvalget. Utvalget har også publisert meldinger på Innsida. 

Fylkesutvalget ble orientert muntlig 5. oktober 2021 og 3. november 2021. Fylkesutvalget har også mottatt 
to skriftlige orienteringer. Det har blant annet blitt orientert om Undersøkelsens prosess og kostnader knyttet 
til Undersøkelsen. 

„ 
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5.6.3 Samtaler med et utvalg ansatte som berørte eller vitner 
Utvalget har gjennomført 54 intervjuer med ansatte, tidligere ansatte, og eksterne 
leverandører/observatører i Fylkeskommunen. Det er også gjennomført et stort antall oppfølgingsintervjuer. 
De tillitsvalgte Utvalget var i kontakt med i den innledende fasen anbefalte at intervjuene ble avholdt på 
"nøytral grunn", og ikke i Tønsberg eller Skien. De første intervjuene ble derfor gjennomført fysisk i Larvik 
og i Langesund. På grunn av restriksjoner knyttet til koronapandemien ble de resterende intervjuene 
gjennomført på Teams. Det er Utvalgets vurdering at dette ikke har påvirket kvaliteten på intervjuene 
negativt. 

Alle som har blitt intervjuet har mottatt et informasjonsbrev med informasjon om intervjuet og rettigheter i 
denne sammenheng. I tillegg har de blitt forelagt referat eller transkripsjon for kontradiksjon. Alle som er 
intervjuet har blitt gjort kjent med at informasjon som fremkommer vil kunne bli benyttet i forbindelse med 
rapporteringen til Fylkeskommunen. Det er videre blitt informert om kontradiksjonsprosessen i forbindelse 
med Undersøkelsen. 

5.6.4 Spørreundersøkelse til ansatte 
Utvalget utarbeidet en spørreundersøkelse til de ansatte i fylkesadministrasjonen. Formålet med 
undersøkelsen var å finne ut hvor langt varselet rekker, og hvilke deler av organisasjonen som føler seg 
omfattet av, eller kjenner seg igjen i varselet. Spørreundersøkelsen ble gjennomført av Norstat Norge, som 
er underlagt Datatilsynets krav. Det var frivillig å delta i undersøkelsen, og all data har blitt behandlet 
anonymt. 

Totalt 398 av 674 ansatte svarte på undersøkelsen. Etter gjennomføringen av undersøkelsen var Utvalget 
trygge på at de forhold som ble tatt opp hovedsakelig knyttet seg til utfordringene i sentraladministrasjonen 
og, som nevnt, særlig i ØSE. 

Det har underveis i arbeidet dukket opp enkeltsaker som ligger i randsonen av mandatet, men som naturlig 
bør følges opp i linjen av Fylkeskommunen selv. Disse er derfor ikke fulgt opp av Utvalget. 

5.6.5 Sikker kommunikasjonskanal til Utvalget 
Det følger av Varselet at ansatte følte frykt for å delta i undersøkelses- og intervjuprosesser. Utvalget og 
Fylkeskommunen ønsket derfor at ansatte skulle ha mulighet til å kommunisere med Utvalget gjennom en 
sikker kommunikasjonskanal. De ansatte kunne velge å kommunisere med Utvalget anonymt eller oppgi 
navn og kontaktinformasjon. Utvalget mottok flere innspill. De ansatte kom blant annet med innspill knyttet 
til hvilke personer Utvalget burde snakke med, og flere sendte også dokumentasjon gjennom 
kommunikasjonskanalen. Enkelte av innspillene gjaldt forhold utenfor Utvalgets mandat. 

5.6.6 Dokumentinnsamling og dokumentgjennomgang 
Fylkeskommunen overleverte relevant dokumentasjon ved oppstarten av Undersøkelsen. Overlevert 
materiale omfatter aktuelle avtaler, rutiner, funn fra arbeidsmiljøkartleggingen, referater fra AMU og øvrig 
dokumentasjon. Fylkeskommunens arkiver inneholdt i liten grad de dokumenter som skulle vise seg å bli 
viktige. Relevante ansatte ble derfor bedt om å overlevere den dokumentasjonen de satt på. 

I Undersøkelsens siste fase anførte en av de berørtes advokater at Utvalgets tidligere 
dokumentforespørsler og dokumentinnhenting måte likestilles med et e-postinnsyn og at Fylkeskommunen 
og/eller Utvalget dermed hadde brutt lovens saksbehandlingskrav.12 Dette er ikke riktig. At et varslingsutvalg 
på oppdrag fra arbeidsgiver ber om å få oversendt dokumentasjon fra den ansatte er både lovlig og helt 
vanlig. De ansatte har en medvirkningsplikt etter arbeidsmiljøloven. Behovet for oversendelse av 
dokumentasjon var også stort ettersom dokumentasjonen ikke var arkivert slik at arbeidsgiver selv kunne 
gjenfinne det. Fylkeskommunen ba oss om å etterspørre dokumentasjon fra de involverte, slik at 
Undersøkelsen så langt det var forsvarlig kunne begrense bruk av e-postinnsyn. 

5.6.7 E-postinnsyn 
Ved Undersøkelsens oppstart ble det som nevnt lagt til grunn at det ikke var nødvendig med e-postinnsyn 
i ansattes e-postkasse. Alle e-poster og dokumenter med bevisverdi skulle være arkivert i tråd med den 
lovbestemte arkiveringsplikten. Dersom det fantes andre relevante dokumenter, ble det lagt opp til at disse 
skulle overleveres frivillig. 

12 
Forskrift om arbeidsgivers innsyn i e-postkasse og elektronisk lagret materiale 
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Et stykke ut i Undersøkelsen viste det seg som nevnt over at det likevel ble nødvendig å gjennomføre et 
begrenset e-postinnsyn for å sikre en tilstrekkelig grundig og etterprøvbar kartlegging av de faktiske forhold. 
Vilkårene for innsyn ble vurdert og funnet oppfylt, og innsynsprosessen ble gjennomført i henhold til 
gjeldende personvernregelverk. 

BDO AS ("BDO") ble engasjert for å bistå i dokumentinnhentingen. I den forbindelse ble det også inngått 
en databehandleravtale. BDO har bistått med datateknisk ekspertise i forbindelse med speilkopiering, 
sikring av og innsyn i elektronisk lagret materiale. 

5.6.8 Kontradiksjon 
I tråd med Advokatforeningens retningslinjer er det som nevnt over under Undersøkelsen skilt mellom 
"berørte" og "vitner". De berørte er i henhold til retningslinjene: 

"den som får sitt forhold undersøkt av Granskningsutvalget"13

I kommentarene til retningslinjene heter det at: 

"... retningslinjene bruker i likhet med NOU 2009:9 «den berørte» som betegnelse på den som bør ha 
rettigheter til innsyn og kontradiksjon." 

Om begrepet berørt uttales følgende: 

"Betegnelsen innebærer at undersøkelsen og utfallet av denne må ha betydning for den enkeltes situasjon. 
Hvem som i det konkrete tilfellet er berørt eller ikke, må avgjøres ved en konkret vurdering, hvor det blant 
annet må tas hensyn til nærhet til temaet for undersøkelsen og hvilket utfall eller konsekvenser 
undersøkelsen kan få. Personer hvis rettighetsforhold berøres, omfattes av begrepet. Begrepet vil også 
omfatte personer hvis forhold kan resultere i negativ omtale. Personer som utelukkende avgir forklaring som 
vitner vil ikke omfattes av begrepet, selv om de kan ha rettighetsforhold som vil bli berørt." 

Utvalget har i forbindelse med arbeidet løpende vurdert hvem som omfattes av begrepet. I lys av 
granskningens art har Utvalget valgt å definere kretsen av "berørte" noe videre enn hva en streng 
ordlydstolkning av pkt. 6.1. tilsier. 

Kontradiksjonen har blitt gjennomført etter to hovedprinsipper. For det første er de berørte gitt anledning til 
å kommentere de opplysningene Utvalget har vurdert å legge til grunn i rapporten. For det andre er de 
berørte gitt rett til innsyn i utkast til den endelige rapporten så langt hensynet til kontradiksjon tilsier det, 
samt anledning til å gi kommentarer før endelig rapport ferdigstilles. Merknader som ikke er innarbeidet i 
teksten er inntatt i fotnoter så langt det er naturlig.14

5.7 Rapporten, offentliggjøring og personvern 
Denne rapporten er omfattet av Utvalgets taushetsplikt og er å anse som advokat-klientkorrespondanse. 
Underlagsmaterialet og interne arbeidsdokumenter beror hos Utvalget og underleverandørene. 

Undersøkelsen har blitt dokumentert i denne skriftlige rapporten som etter Utvalgets vurdering er egnet til 
offentliggjøring. Det er Fylkeskommunen som tar beslutning om offentliggjøring, og det har fra starten av 
vært Fylkeskommunens intensjon at rapporten skal offentliggjøres i sin helhet. Fylkeskommunen besluttet 
20. mars 2022 å offentligjøre rapporten som forutsatt. 

Av hensyn til de som omtales i rapporten, har Utvalget besluttet at personer ikke benevnes ved navn i 
fremstillingen av de faktiske forholdene, men med anonymisert stillingstittel eller lignende. Det er likevel 
ikke slik at rapporten er fullt ut anonymisert, da personer vil kunne identifiseres ut fra sammenhengen i de 
opplysninger som fremgår. 

Rapporten er rettslig sett kun å regne som en ytring, men erfaringsmessig tillegges slike rapporter vekt og 
får oppmerksomhet. Derfor er Undersøkelsen søkt gjennomført på en måte som sikrer alle berørte 
personers juridiske rettigheter. De berørte er også gitt rett til nødvendig juridisk bistand under prosessen. 

13 

Advokatforeningens retningslinjer for granskninger pkt. 6.1 
14 

Advokater for Konsulentselskapet har overfor Utvalget, Fylkeskommunen og allmenheten formidlet det som må regnes som fullstendig mistillit til Utvalgets arbeid, metoder og 
funn. Advokatene for Leder 7 og Mellomleder 8 har gitt utrykk for tilsvarende kritikk. Undersøkelsen har blitt forsøkt stanset flere ganger underveis. Undersøkelsen har for det 
første blitt forsøkt stanset gjennom et varsel om ulovlig anskaffelse av Wiersholm. Det har også blitt sendt krav om stansing med den begrunnelse at arbeidet er uforsvarlig. De 
ulike krav om stansing må også regnes som en kritikk av Utvalgets arbeid. 
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5.8 Om bruk av begrepene "varsel" og "arbeidsgiver" 
Begrepet "varsling" og "varsel" er i rapporten tidvis brukt for å omtale ytringene uten at det er tatt stilling til 
ytringenes rettslige karakter. Da det ikke finnes andre begreper som like treffende beskriver ytringene med 
en fellesbetegnelse, er begrepet "varsling" dels benyttet som en henvisning til de faktiske forhold og dels 
som grunnlag for en rettslig diskusjon. Det vil fremgå av sammenhengen når begrepet utelukkende benyttes 
som henvisning til et faktisk forhold, for eksempel at det er sendt et varsel, og når det gjøres til gjenstand 
for rettslig diskusjon. 

Begrepet "arbeidsgiver" er definert i arbeidsmiljøloven.15 I denne rapporten brukes begrepet dels om 
rettssubjektet og dels om de personer som har de samme plikter som rettssubjektet. "Fylkeskommunen" vil 
også benyttes for å beskrive rettssubjektet. 

6. Vestfold og Telemark fylkeskommune 

6.1 Overordnet om Vestfold og Telemark fylkeskommune 
Vestfold og Telemark fylkeskommune er det regionale folkestyrte forvaltningsnivået i Vestfold og Telemark 
fylke. VTFK har blant annet ansvar for samfunnsoppgaver innenfor videregående opplæring, samferdsel-
og næringsutvikling, kultur, folkehelse og tannhelse. 

VTFK ble formelt opprettet 1. januar 2020, etter en sammenslåing av Vestfold og Telemark fylker. 
Fylkestinget i VTFK vedtok 15. februar 2022 å søke Kommunal- og distriktdepartementet om deling av 
Vestfold og Telemark fylkeskommune. Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune søkes 
dermed opprettet fra 01.01.2024.16

Vestfold og Telemark fylke er landets sjette største fylke, med ca. 422 000 innbyggere fordelt på 23 
kommuner og 15 byer.17
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Fylket består av en rekke mellomstore byer og tettsteder. By- og tettstedsområdene har konsentrert 
bosetting og sentral lokalisering av handels- og tjenestetilbud, mens de mer rurale strøkene har et spredt 

15 

Se ovenfor i punkt 3.2 
15 

Vedtak i sak 21/39452 
17 

Figur hentet fra https://www.vtfk.no/meny/om-regionen/kart/kommuner/ 
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utbyggingsmønster med eneboliger, landbruks- og næringsområder. Størstedelen av fylket er dekket av 
skog og åpen fastmark.'8

6.2 Politisk styring og sammensetning 
Fylkeskommunen er en politisk styrt organisasjon. Det øverste folkevalgte organet er fylkestinget, og 
fylkeskommunens øvrige politiske organer utgår fra fylkestinget. 

Fylkestinget består av 61 folkevalgte representanter som velges for en periode på fire år ved kommune- og 
fylkestingsvalget. Øverste leder av fylkestinget er fylkesordføreren. 

Fylkeskommunen styres etter formannskapsmodellen, med et fylkesutvalg og fylkesdirektøren som 
administrasjonssjef. Fylkesutvalget er valgt av og blant medlemmene i fylkestinget. Medlemmene i 
fylkesutvalget er valgt for fire år.19

Fylkesutvalget møtes ca. en gang i måneden og kan treffe avgjørelser i saker hvor de har delegert 
myndighet fra fylkestinget. Øverste leder av fylkesutvalget er fylkesordføreren. 

Det er i tillegg utnevnt fem hovedutvalg i Fylkeskommunen, som har ansvar for å behandle saker innenfor 
hvert sitt fagområde. De ulike hovedutvalgene er: 

o Hovedutvalg for utdanning og kompetanse; 

® Hovedutvalg for samferdsel; 

• Hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett; 

• Hovedutvalg for næring, reiseliv og internasjonalt arbeid; og 

• Hovedutvalg for klima, areal og plan. 

De fem hovedutvalgene har kompetanse til å treffe avgjørelser i saker hvor de har fått delegert myndighet 
fra fylkestinget eller fylkesutvalget. Det er ikke fullstendig korrelasjon mellom den politiske oppdelingen av 
fagområder og den administrative oppdelingen av områder/sektorer. 

Det er de folkevalgte som har det overordnede styrings- og beslutningsansvaret i fylkeskommunen. 
Fylkespolitikernes fremste oppgave er å prioritere og beslutte mål, strategier og enkelttiltak som anses som 
viktige for regionens utvikling, gjennom vedtak i folkevalgte organ.2°

Fylkeskommunens administrasjon skal understøtte den politiske styringen med fagekspertise og kvalifiserte 
vurderinger og anbefalinger gjennom fylkesdirektøren. Fylkesdirektøren er aktivt involvert i alle faser av de 
politiske prosessene, fra forslag til iverksetting og evaluering. Fylkesdirektøren er sentral i 
politikkutformingen gjennom sin rett og plikt til å legge fram kunnskapsgrunnlag, og til å tilrettelegge for 
politiske prosesser og innbyggermedvirkning. 

Et godt samarbeid mellom politisk og administrativt nivå forutsetter at fylkesdirektøren ikke utøver politikk, 
og at politikere ikke går inn i fylkesdirektørens ansvarsområde, men utøver politikk gjennom vedtak i 
folkevalgte organer.' 

6.3 Administrasjonen 
Fylkeskommunens administrasjon er ansvarlig for den daglige driften av oppgavene som er lagt til 
fylkeskommunen, for eksempel drift av de videregående skolene og de offentlige tannklinikkene. I tillegg til 
dette skal administrasjonen utrede og legge frem forslag til saker for de folkevalgte, og gjennomføre de 
vedtak som treffes av de folkevalgte. Administrasjonen har også fått tildelt myndighet fra fylkestinget etter 
fylkeskommunens delegeringsreglement. 

18 

Tall og opplysninger hentet fra fylkeskommunens egne hjemmesider https://www.vtfk.no/meny/om-regionen/analyse/areal--by--og-tettstedsutvikling/ 
19 

Kommuneloven § 5-6 
20 

VTFKs delegasjonsreglement https://www.vtfk.noimeny/politikk/reglementidelegasjonsreglement 
z1 

VTFKs delegasjonsreglement https://www.vtfk.no/meny/politikk/reglement/delegasionsreqlement/
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Administrasjonen består av over 4000 fast ansatte. Om lag 600 av disse arbeider med ledelse, 
administrasjon og ulike støttefunksjoner, og er lokalisert på de to fylkeshusene. De øvrige ansatte arbeider 
i fylkeskommunens tjenesteytende virksomhet. Øverste administrative leder er fylkesdirektøren. 
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Fylkeskommunens administrasjon er inndelt i åtte sektorer og to utviklingsenheter. Fylkeskommunens 
administrative toppledelse består av fylkesdirektøren og direktørene for hver av disse åtte sektorene. 
Fylkesdirektøren har ikke en egen stab utover denne ledergruppen. Stabsfunksjonene ligger særlig i sektor 
for Økonomi, styring og eierskap. 

6.4 Fylkesdirektøren 
Fylkesdirektøren er fylkeskommunens øverste administrative leder og ansettes av fylkestinget." 
Fylkesdirektøren leder den samlede fylkeskommunale administrasjonen, med de unntak som følger av lov, 
og innenfor de instrukser, retningslinjer og pålegg fylkestinget gir. Fylkesdirektøren skal påse at saker som 
legges frem for de folkevalgte organene er forsvarlig utredet, og at vedtak som treffes av de folkevalgte blir 
iverksatt uten ugrunnet opphold.' 

Fylkesdirektøren skal være både uavhengig og lojal mot hele fylkestinget, uavhengig av fylkestingets 
sammensetning. Fylkesdirektøren skal gjennomføre alle vedtak som er fattet av folkevalgte organer, men 
også melde fra om det er faktiske eller rettslige utfordringer som har vesentlig betydning for iverksetting av 
et vedtak. 

Fylkesdirektøren har etter kommuneloven også en utredningsplikt. Saker som legges fram for folkevalgte 
organer skal være forsvarlig utredet, og gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. Dette gjelder 
uavhengig av om dette grunnlaget strider mot de folkevalgtes virkelighetsoppfatning eller meninger.24 

Fylkesdirektøren har videre det overordnede personalansvaret i fylkesadministrasjonen, noe som inkluderer 
ansettelser, oppsigelser, suspensjon, avskjed og andre tjenstlige reaksjoner, dersom ikke annet er bestemt 
i lov.25 Nåværende fylkesdirektør tiltrådte 1. august 2021 og er den tredje fylkesdirektøren i VTFK. 

6.5 Ledergruppen 
Den administrative ledelsen betegnes ofte som "ledergruppen" eller "fylkesdirektørens ledergruppe". 
Ledergruppen består av fylkesdirektøren og direktørene for hver av de åtte sektorene. 

22 
Se Kommuneloven av 22. juni 2018 § 13-1 første ledd. 

23 
Se kommuneloven § 13-1 annet til fjerde ledd. 

24 
KS' håndbok for folkevalgte: Folkevalgtprogram 2019-2023 

25 
Se kommuneloven § 13-1 siste ledd. 
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De åtte sektorlederne har fylkesdirektørens fullmakter innenfor sin sektor. Sammen utgjør ledergruppen 
kommunens øverste administrative ledelse, som har det helhetlige ansvaret for hele organisasjonen. 
Ledergruppens rolle er å mobilisere organisasjonen til samhandling både horisontalt og vertikalt, og sørge 
for at sektorovergripende saker blir behandlet gjennom samarbeid mellom de ulike sektorene.26

6.6 Sektorer og seksjonsledere 
Den fylkeskommunale administrasjonen i Vestfold og Telemark er delt inn i åtte sektorer: 

"Økonomi, styring og eierskap" ("ØSE"); 

- "HR, mestring og utvikling" ("HRMU"); 

- "Kultur, regional identitet, idrett og frivillighet" ("KRIF); 

- "Tannhelse og forebygging" ("TF"); 

- "Opplæring og folkehelse" ("OF"); 

- "Samferdsel, miljø og mobilitet" ("SMM"); 

"Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima" ("SIK"); og 

- "Næring, innovasjon og kompetanse" ("NIK"). 

Størrelsen på de ulike sektorene varierer. Dette gjelder både antall ansatte og innvilgede midler i budsjettet. 
De store tjenestesektorene OF og SMM skiller seg ut, både hva gjelder antall ansatte og innvilgede midler. 

Hver sektor er inndelt i ulike seksjoner. Antallet seksjoner er ulikt i de forskjellige sektorene. Den enkelte 
seksjon har en egen seksjonsleder som har det overordnede ansvaret for seksjonen og dens ansatte. 
Fylkeskommunen har i denne stund totalt 33 seksjoner. Seksjonslederne har i utgangspunktet 
personalansvar for alle ansatte i seksjonen. Enkelte seksjoner er inndelt i ulike team, hvor det er utpekt en 
teamleder som innehar personalansvaret for de ansatte i teamet. 

I tillegg til de åtte sektorene, er det etablert to utviklingsenheter kalt "Vestfold og Telemark +" ("VTFK+") og 
"Brukerbehov, digitalisering og kommunikasjon" ("BDK"). Formålet med utviklingsenhetene er at de skal 
bidra med arbeid på tvers av de åtte sektorene. Lederne for disse to enhetene har stillingstittelen 
"utviklingsleder". 

7. Arbeidsmiljølovens krav til arbeidsmiljøet 

7.1 Krav til fullt forsvarlig arbeidsmiljø 
Arbeidsmiljøloven forplikter arbeidsgiver til å sørge for at arbeidsmiljøet på arbeidsplassen er "fullt 
forsvarlig.j27 At et arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig, innebærer ikke at alle risikofaktorer på 
arbeidsplassen må elimineres, men at virksomheten skal innrettes og arbeidet så langt det er mulig skal 
organiseres på en slik måte at arbeidstakerne er sikret mot skader på liv og helse.26 Hva som anses som 
fullt forsvarlig må tolkes i lys av samfunnsutviklingen, herunder blant annet teknologisk utvikling og ny 
kunnskap om risikofaktorer i arbeidsmiljøet.29 Et hardt arbeidspress som varer over tid og som leder til 
utmattelse og sykefravær slik som i saken her, er et klassisk eksempel på uforsvarlig arbeidsmiljø i en 
kontorvirksom het. 

Ivaretakelse av arbeidstakernes psykososiale arbeidsmiljø er et sentralt element i kravet til at arbeidsmiljøet 
skal være fullt forsvarlig. Med psykososialt arbeidsmiljø menes ".. .de faktorer på en arbeidsplass som 
påvirker en arbeidstakers subjektive opplevelser av velferd eller belastning".30 Utover at det psykososiale 
arbeidsmiljøet skal være "fullt forsvarlig," oppstiller arbeidsmiljøloven § 4-3 konkrete krav til virksomheters 
psykososiale arbeidsmiljø: 

26 
Prinsipper for styring og ledelse i den nye fylkeskommunen 

27 

Arbeidsmiljøloven § 4-1 
28 

Ot.prp. nr. 3 (1975-76), s. 26. 
29 

Ot.prp. nr. 49 (2004-2005), s. 307. 
30 

NOU 2004:5, s. 82. 
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"(1) Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas. 

(2) Arbeidet skal søkes utformet slik at det gir mulighet for kontakt og kommunikasjon med andre 
arbeidstakere i virksomheten. 

Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. 

Arbeidstaker skal, så langt det er mulig, beskyttes mot vold, trusler og uheldige belastninger som 
følge av kontakt med andre 

(..,)1131 

(3) 

(4) 

Bestemmelsens angivelse av risikofaktorer og krav knyttet til det psykososiale arbeidsmiljøet er ikke 
uttømmende. Under lovforberedelsen ble det uttrykkelig påpekt at de risikofaktorer som fremkommer av 
lovteksten ikke nødvendigvis er mer "viktige" enn andre potensielle truende risikofaktorer.32 Dette medfører 
at de konkrete kravene og risikofaktorene som er inntatt i loven må sees i sammenheng med andre 
bestemmelser i loven og samfunnsutviklingen for øvrig. 

Informasjon fra arbeidsgiver kan ha stor betydning for de ansattes psykososiale arbeidsmiljø. Det er viktig 
at det gis tilstrekkelig informasjon, og det er viktig at den er sannferdig. Arbeidstaker må kjenne sine 
rammebetingelser og må kunne stole på det som sies. I saken her har manglende informasjon og 
hemmelighold kombinert med lekkasjer til pressen påvirket det psykososiale arbeidsmiljøet negativt. At det 
som ble kommunisert i tillegg var misvisende og usannferdig, er meget alvorlig og fikk stor betydning for de 
berørte ansatte. 

Arbeidsmiljølovens formålsbestemmelse signaliserer tydelig at arbeidsgivere skal jobbe aktivt for å sikre et 
fullt forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø: Loven skal blant annet bidra til å sikre en "helsefremmende og 
meningsfylt arbeidssituasjon" og tilrettelegge for et "godt ytringsklima" i den enkelte virksomhet.33 Til tross 
for at formålsbestemmelsen ikke oppstiller direkte plikter for arbeidsgivere, har den betydning ved 
tolkningen av arbeidsmiljølovens materielle bestemmelser.34 En forutsetning for et fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø er et godt ytringsklima, åpenhet og at den ansatte skal kunne stole på det arbeidsgiver sier. 
Denne Undersøkelsen har vist at ytringsklimaet og manglende åpenhet har vært en utfordring i 
Fylkeskommunen. Betydningen av et godt ytringsklima vil kommenteres nærmere nedenfor i punkt 7.5. 

En virksomhets psykososiale arbeidsmiljø kan ikke vurderes isolert, da det psykososiale arbeidsmiljøet ofte 
vil påvirkes av hvordan arbeidet er organisert, ledet og tilrettelagt. 35 Det psykososiale arbeidsmiljøet må 
derfor sees i sammenheng med det organisatoriske arbeidsmiljøet. 

7.2 Betydningen av det organisatoriske arbeidsmiljøet for det psykososiale arbeidsmiljøet 
De strukturelle og formelle rammene på arbeidsplassen utgjør det organisatoriske arbeidsmiljøet. Dette er 
forhold som også er relevante i vurderingen av om arbeidsmiljøet i virksomheten samlet sett er "fullt 
forsvarlig". 

Det følger av forarbeidene at det organisatoriske arbeidsmiljøet blant annet omfatter "hvordan arbeidet er 
tilrettelagt og organisert, hvilken innflytelse den enkelte har over egen arbeidssituasjon, og hvordan de 
sosiale forholdene er".36 Andre forhold som typisk inngår i det organisatoriske arbeidsmiljøet, er blant annet 
ansvarsforhold, muligheter for medvirkning, samarbeidsrelasjoner, om det foreligger klare 
rapporteringsveier og formelle veier for kommunikasjon, i hvilken grad arbeidstaker har frihet i eller er styrt 
av jobben, eventuelle konsekvenser av feilhandlinger og størrelsen på enheter og team.37

Som det fremgår av punkt 6.1 ovenfor, er det organisatoriske arbeidsmiljøet tett knyttet til det psykososiale 
arbeidsmiljøet, da organisatoriske forhold ofte setter rammer for hvordan psykososiale utfordringer kan 

31 
Arbeidsmiljøloven § 4-3 

32 

Ot.prp. nr.49 (2004-2005) s. 101. 
33 

Arbeidsmiljøloven § 1-1 bokstav a) og c). 
34 

Ot.prp.nr.49 (2004-2005) s. 68. 
35 

https://www.arbeidstilsynet.no/tema/psykososialt-arbeidsmiljo/ 
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Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) s. 52. 
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NOU 2004:5 Arbeidslivslovutvalget s. 88 og Ot.prp.nr. 49 (2004-2005) s. 53. 
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oppstå og utvikle seg.38 Det kan på denne bakgrunn være vanskelig å skille mellom det organisatoriske og 
det psykososiale arbeidsmiljøet i en virksomhet, og de to forholdene må følgelig vurderes og sees i 
sammenheng.39

Det er flere bestemmelser i arbeidsmiljøloven som har betydning for virksomheters organisatoriske 
arbeidsmiljø. Blant annet oppstiller arbeidsmiljøloven § 4-1 flere organisatoriske krav, herunder krav om at 
arbeidets "organisering, tilrettelegging og ledelse, arbeidstidsordninger, lønnssystemer, herunder bruk av 
prestasjonslønn, teknologi mv. skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller 
psykiske belastninger og slik at sikkerhetshensyn ivaretas".40 Flere regler i arbeidsmiljøloven oppstiller 
rammer for hvordan dette skal gjøres, for eksempel reglene i kapittel 10 om arbeidstid og kapittel 3 om 
virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet. 

I saken her, er det organisatoriske undervurdert som arbeidsmiljøfaktor. Særlig i ØSE fikk 
arbeidsmiljøutfordringer utvikle seg, blant annet fordi de organisatoriske rammene ikke var tilstrekkelig 
avklarte. 

7.3 Betydningen av det systematiske HMS-arbeidet 
Reglene om arbeidsgivers plikt til å drive systematisk HMS-arbeid er avgjørende for å ivareta kravet til et 
fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Plikten til systematisk HMS-arbeid følger først og fremst av arbeidsmiljølovens 
§ 3-1, jf. § 2- 1 og internkontrollforskriften § 5. Arbeidsgiver har etter disse reglene plikt til å gjennomføre 
kontinuerlig kontroll og kartlegging av arbeidsmiljøet med hensyn til risikoforhold, helsefarer og 
velferdsforhold, samt til å iverksette nødvendige tiltak. I tillegg må risikoforholdene dokumenteres skriftlig. 
Uten kunnskap om risikoforhold, vil det være overlatt til tilfeldighetene om arbeidsmiljølovens materielle 
regler ivaretas. 

Det følger av arbeidsmiljøloven § 3-1 (1) at arbeidsgiver skal sørge for systematisk HMS-arbeid "på alle 
plan i virksomheten". Bestemmelsen innebærer at arbeidsgiver må planlegge og organisere virksomheten 
slik at hensynet til arbeidstakerens sikkerhet, helse og velferd er tilstrekkelig ivaretatt på alle plan og i alle 
ledd. Arbeidsgiver plikter også å følge opp at de systemer som etableres som ledd i HMS-arbeidet faktisk 
virker. Overtredelse av plikten etter § 3-1 er straffesanksjonert. 41

Arbeidsmiljøloven § 3-1 (2) presiserer nærmere hva kravene til systematisk HMS-arbeid innebærer. 
Arbeidsgiver skal blant annet "ha oversikt over virksomhetens organisasjon, herunder hvordan ansvar, 
oppgaver og myndighet for arbeidet med helse, miljø og sikkerhet er fordelt".42 Ansvarsområder og 
arbeidsoppgaver knyttet til HMS kan dermed delegeres til ansatte som bistår med ledelse og kontroll av 
virksomheten. At ansvar og oppgaver kan delegeres, fritar imidlertid ikke arbeidsgiver for det overordnede 
ansvaret. I dette ligger at arbeidsgiveren, i praksis den øverste ledelsen som leder virksomheten i 
arbeidsgivers sted, må sette seg inn i risikoforholdene og arbeidsmiljøproblemene i virksomheten for å 
vurdere hvordan disse planmessig og systematisk kan håndteres på best mulig måte. 

7.4 Særlig om arbeidsmiljøutvalg og vernetjenesten 
Alle virksomheter som jevnlig sysselsetter minst 50 ansatte plikter å opprette et arbeidsmiljøutvalg 
("AMU").43 I AMU skal både arbeidsgiver, arbeidstakerne, verneombud og bedriftshelsetjenesten være 
representert. AMU skal virke for å gjennomføre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten, delta i 
planleggingen av virksomhetens verne- og miljøarbeid og følge utviklingen i spørsmål som angår 
arbeidstakers sikkerhet, helse og velferd.44 Videre pålegger lovgivningen AMU en rekke oppgaver.45 Dersom 
AMU mener at det er nødvendig for å verne liv og helse, kan utvalget også kreve at arbeidsgiveren 
gjennomfører tiltak for å bedre arbeidsmiljøet og sette en frist for når tiltakene skal være gjennomført.' 
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https://stami.no/hva-er-arbeidsmiljo/hva-er-organisatorisk-arbeidsmiljo/ 
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Ot.prp.nr.49 (2004-2005) s. 53. 
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Arbeidsmiljøloven § 4-1 annet ledd. 
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Arbeidsmiljøloven § 19-1 
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Arbeidsmiljøloven § 3-1 (2) bokstav b 
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Arbeidsmiljøloven § 7-1 første ledd 
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Arbeidsmiljøloven § 7-2 første ledd 
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Arbeidsmiljøloven § 7-2 andre-, fjerde-, og sjette ledd 
46 

Arbeidsmiljøloven § 7-2 femte ledd. 
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I de fleste virksomheter skal det i tillegg velges verneombud.47 Vernetjenesten skal både fungere som en 
støtte for arbeidsgiver og sikre arbeidstakerne større innflytelse og kontroll over gjennomføring av 
vernekravene.46 Det er arbeidsgiver som skal sørge for at verneombudet får den opplæring som er 
nødvendig for å kunne utføre vervet på forsvarlig måte.49

Verneombudet skal representere arbeidstakerne i saker som angår arbeidsmiljøet, sørge for at 
virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, samt se til at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til 
arbeidstakers helse, sikkerhet og velferd er ivaretatt.50 Verneombudet har også en egen stansingsrett.51
Dersom det oppstår umiddelbar fare for arbeidstakernes liv og helse, og faren ikke kan avverges på annen 
måte, kan verneombudet stanse arbeidet inntil Arbeidstilsynet har vurdert om arbeidet kan fortsette. 

Virksomheter som har mer enn ett verneombud, plikter å ha et hovedverneombud.52 Hovedverneombudet 
er ansvarlig for å samordne verneombudets virksomhet. Utover dette har hovedverneombudet samme rolle 
og myndighet som verneombudene.53 Dersom det oppstår spørsmål som gjelder flere verneområder, skal 
dette forelegges hovedverneombudet.54 I tillegg skal hovedverneombudet representere arbeidstakerne og 
ha stemmerett i AMU.55 Fylkeshovedverneombudet har ansvar for å samordne hovedverneombudene i 
fylket, og har ellers samme rolle og myndighet som hovedverneombudene. 

Arbeidsgiver må sørge for at verneombudene gis relevant opplæring. I saken her fikk 
Fylkeshovedverneombudet ikke tilstrekkelig opplæring og måtte utvikle og lære seg rollen selv. 

7.5 Betydningen av et godt ytringsklima 
Et av formålene med arbeidsmiljøloven er "å legge til rette for et godt ytringsklima i virksomheten".56 Et godt 
ytringsklima har betydning for samarbeid og medvirkning i virksomheten, og dermed arbeidsgivers evne til 
å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Denne Undersøkelsen har vist at flere ansatte i Fylkeskommunen 
synes det er vanskelig å ytre seg om enkelte forhold på arbeidsplassen. Flere ansatte opplever blant annet 
at det har vært manglende åpenhet rundt omstendighetene som Varselet berører, og har med god grunn 
ikke hatt tillit til det arbeidsgiver har formidlet. 

Et godt ytringsklima kjennetegnes blant annet av stor takhøyde for meningsutveksling, der forslag, kritikk 
og andre ytringer er velkomne som grunnlag for forbedring og utvikling.57 I KS' veileder for kommuner og 
fylkeskommuner om ytringsfrihet og varsling understrekes det at "Kommunen bør være en åpen 
organisasjon som kjennetegnes av en god ytringskultur med stor takhøyde for at de ansatte deltar i det 
offentlige ordskiftet".58 Ledere har et særlig ansvar for å være gode rollemodeller og skal bidra til å skape et 
godt ytringsklima. I denne saken har derimot kommunikasjonsutfordringer mellom toppledere forplantet seg 
nedover i organisasjonen og bidratt til å vanskeliggjøre ytringsklimaet. 

7.6 Særlig om arbeidstakers medvirkningsplikt 
Selv om det er arbeidsgiver som etter arbeidsmiljøloven § 2-1 er forpliktet til å sørge for at bestemmelsene 
i arbeidsmiljøloven blir overholdt, sier det seg selv at arbeidsgiver ikke vil kunne lykkes i å realisere lovens 
målsetting om å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø og en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon 
uten arbeidstakers lojale medvirkning. I dette ligger det at ansatte har plikt til å si ifra til sin arbeidsgiver om 
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Arbeidsmiljøloven § 6-1 første ledd. Dersom virksomheten har færre enn 10 arbeidstakere, kan partene skriftlig avtale en annen ordning, herunder at det ikke skal være 
verneombud ved virksomheten, med mindre Arbeidstilsynet likevel fastsetter at virksomheten skal ha verneombud. 
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Innst. 0. nr. 10 (1976-77) side 26. 
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Arbeidsmiljøloven § 6-2 første ledd. 
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Arbeidsmiljøloven § 6-3 første ledd. 
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Arbeidsmiljøloven § 6-1 tredje ledd 
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Arbeidsmiljøloven § 6-1 tredje ledd 
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Det følger av arbeidsmiljøloven § 6-1 annet ledd at dersom virksomheten består av flere atskilte avdelinger, eller arbeidet foregår på skift, skal det i alminnelighet velges minst 
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Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning § 3-7 fjerde ledd. 
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Arbeidsmiljøloven § 1-1 bokstav c 
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Prop. 74 L (2018-2019) s. 51. 
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Ytringsfrihet og varsling — veileder for kommuner og fylkeskommuner, Kommunesektorens organisasjon (KS) (2017) s. 4. 
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belastninger, mistrivsel og farer som arbeidsgiver kan få gjort noe med. I denne saken har det vist seg at 
ikke alle i Fylkeskommunen har sagt ifra slik de burde om de utfordringer de har stått overfor. 

Det følger av arbeidsmiljøloven § 2-3 at arbeidstaker aktivt skal medvirke ved gjennomføringen av de 
tiltakene som blir satt i verk "for å skape et godt og sikkert arbeidsmiljø". Arbeidsmiljølovens presisering av 
at arbeidstakerne har en plikt til å "medvirke" er ment å tydeliggjøre arbeidsgivers og arbeidstakers roller; 
arbeidsgiver har det overordnede ansvaret for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig, mens arbeidstakerne skal 
bidra til å gjøre det mulig.59 At de ansatte i VTFK har en medvirkningsplikt, følger også av Fylkeskommunens 
interne arbeidsreglement.60

Et utslag av den generelle medvirkningsplikten er at arbeidstaker skal bidra til forsvarlig konfliktløsning.'t
For at arbeidsgivers konflikthåndtering skal kunne oppnå den ønskede virkningen, må partene i konflikten 
slutte opp om de prosedyrer og løsningsforslag som arbeidsgiver iverksetter. Dersom arbeidstaker nekter 
å medvirke til gjennomføring av slike tiltak, er det mindre grunn til å holde arbeidsgiver ansvarlig overfor 
den aktuelle arbeidstakeren. Manglende medvirkning til konfliktløsning kan i ytterste konsekvens gi 
arbeidsgiver saklig grunn for oppsigelse.62

7.7 Særlig om krav til ledere og arbeidsgivers lojalitetsplikt 
Plikten til å medvirke til å skape et fullt forsvarlig arbeidsmiljø er et utslag av den alminnelige og gjensidige 
lojalitetsplikten i et arbeidsforhold. Siden lojalitetsplikten både gjelder arbeidstaker og arbeidsgiver, vil 
pliktens innhold avhenge av om det aktuelle pliktsubjektet er en arbeidsgiverrepresentant, en ansatt med 
lederansvar eller en underordnet medarbeider. 

I arbeidsgivers lojalitetsplikt ligger det et krav om at kommunikasjonen med de ansatte er åpen og ærlig. 
Arbeidsgiver skal ikke uten berettiget grunn holde relevant informasjon skjult, men skal si det som det er. 
Det er først når arbeidsgiver overholder disse spillereglene at arbeidsgiver kan forvente at ansatte åpent 
og ærlig kommuniserer med sine ledere. Lojalitetspliktens krav til åpenhet og ærlighet innebærer også at 
arbeidsgiver ikke uten videre kan sette ønsket om å skjule feil og beskytte særinteresser foran hensynet til 
de ansatte. Denne Undersøkelsen har vist at Fylkeskommunen i enkelte sammenhenger har satt slike 
særinteresser foran de ansattes behov for riktig og utfyllende informasjon. Konsekvensen av slik bevisst 
feilinformasjon og tilbakeholdelse av informasjon er at enkelte ansatte har mistet tilliten til sin arbeidsgiver. 

Særinteressene og frykten for å bli utsatt for kritikk har også medført at saksdokumentasjon ikke har blitt 
arkivert eller journalført. På denne måten kunne Fylkeskommunen gi misvisende informasjon til de ansatte 
i den tro at det ikke ville bli oppdaget. 

8. Rettslige rammer ved håndtering av konflikter, klager og bekymringer fra ansatte 

8.1 Arbeidsmiljølovens to spor 
Arbeidsmiljøloven tar høyde for at ulike former for konflikter kan oppstå i et arbeidsforhold, og har derfor et 
omfattende sett med regler og virkemidler som skal søke å forebygge og løse forhold som har eller kan få 
en negativ innvirkning på arbeidsmiljøet eller arbeidstakernes helse og velferd. Lovens generelle regler om 
informasjon og drøfting med tillitsvalgte, arbeidsmiljøutvalg, verneombud, krav til HMS-arbeid, 
bedriftshelsetjeneste og generelle krav til hvordan arbeidet organiseres og tilrettelegges er særlig sentrale. 
Reglene skal sikre arbeidstakerne medinnflytelse, samt etablere ulike organer hvor arbeidstakeren kan ta 
opp eventuelle problemer. Arbeidsmiljølovens forarbeider peker også på at konflikter bør behandles på "et 
lavest mulig nivå", "avklares uten mye støy i virksomheten" og "forhindre at [sakene] eskalerer".63 Lovens 
system forutsetter i utgangspunktet at konfliktløsning og håndtering av arbeidsmiljøproblemer gjøres ved 
hjelp av arbeidsmiljølovens regler om forebygging og problemløsning. 

I tillegg til disse generelle reglene har arbeidsmiljøloven spesielle regler for varsling om kritikkverdige forhold 
i virksomheten. Dette er regler som kommer til anvendelse når særskilte vilkår er oppfylte, og som etter 
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Ot.prp.nr. 49 (2004-2004) s. 305. 
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Arbeidsmiljøloven § 2-3 og Arbeidsreglement i Vestfold og Telemark fylkeskommune, punkt 11. 
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lovens system forutsettes å gjelde håndtering av saker som omhandler virksomheten som sådan. Retten til 
å varsle om kritikkverdige forhold kommenteres nedenfor i punkt 9. 

I denne sak er det varslingssporet som er valgt — ikke arbeidsmiljølovens alminnelige system for 
konflikthåndtering. 

8.2 Arbeidsgivers styringsrett 
Arbeidsgivers styringsrett kan ses på som arbeidsgivers instrument til utfylling og presisering av 
arbeidsavtalen, og er en kompetanse arbeidsgiver anses å ha i kraft av tariffavtaler og individuelle 
arbeidsavtaler.' Tradisjonelt defineres styringsretten som retten til å lede, fordele og kontrollere arbeidet, 
samt retten til å inngå arbeidsavtaler og bringe dem til opphør.65 Fordi arbeidsavtalen er en tidsubestemt 
avtale, regulerer den ikke arbeidsplikten konkret og endelig. Styringsretten er dermed en nødvendig 
forutsetning for arbeidsforholdet. 

Styringsretten er ikke lovregulert, men er anerkjent som et selvstendig kompetansegrunnlag for 
arbeidsgivers beslutninger i juridisk teori og langvarig rettspraksis. 68 Samtidig er det klart at styringsretten 
ikke gjelder uten grenser. Styringsretten må utøves innenfor rammen av det inngåtte arbeidsforhold, og i 
samsvar med alminnelige saklighetsnormer. Høyesterett har beskrevet de alminnelige saklighetsnormer på 
denne måten: 

"Styringsretten begrenses imidlertid også av mer allmenne saklighetsnormer. Utøvelse av arbeidsgivers 
styringsrett stiller visse krav til saksbehandlingen, det må foreligge et forsvarlig grunnlag for avgjørelsen, 
som ikke må være vilkårlig, eller basert på utenforliggende hensyn."87

Ved håndtering av klager og bekymringer fra ansatte må styringsretten, på samme måte som ellers, utøves 
innenfor de ovenfor angitte grenser. Det er ikke bare arbeidsmiljøloven som begrenser styringsretten. For 
kommunal virksomhet vil den interne saksbehandlingen i tillegg måtte følge forvaltningsloven så langt det 
passer. Dersom arbeidsgiver er bundet av særlige krav i tariffavtaler eller interne retningslinjer, vil også 
disse måtte overholdes. I tillegg må styringsrettsbeslutningene her som ellers ligge innenfor alminnelige 
saklighetsnormer. Det betyr at arbeidsgivers håndtering av klager i ethvert tilfelle må være forsvarlig. 

Så lenge de grunnleggende krav til styringsrettsbeslutninger er oppfylt, har arbeidsgiver stor frihet ved valg 
av tiltak. Håndtering av klager må ikke i alle tilfeller innebære kartlegging av fakta og avklaring av spørsmål. 
I mange tilfeller vil det være mer hensiktsmessig at behandlingen av klagen har et fremadrettet perspektiv. 
Arbeidsgiver kan for eksempel velge å kalle involverte parter inn til samtaler og mekling, foreta 
arbeidsmiljøundersøkelser for å konkretisere klager, engasjere ekstern bistand i form av 
organisasjonspsykolog eller advokat, eller foreta omplassering av arbeidstakere. 

Høyesteretts avgjørelse inntatt i Rt. 2011 s. 841 illustrerer at styringsretten kan være et nyttig verktøy for å 
håndtere samarbeidsproblemer på arbeidsplassen uten undersøkelser av årsakssammenheng og skyld. 

8.3 Det tariffavtalte systemet for konfliktløsning 
Fylkeskommunen har mange tillitsvalgte, og 17 heltidstillitsvalgte. Det er de tillitsvalgtes oppgave å bistå 
medlemmene ved de løpende vanskelighetene som vil oppstå i et arbeidsforhold. 

Vestfold og Telemark fylkeskommune er bundet av Hovedavtalen mellom KS og 
arbeidstakerorganisasjonene. Også Hovedavtalen legger opp til at eventuelle problemer som måtte oppstå 
i forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker skal søkes løst gjennom ordningen med de tillitsvalgte.68
Både arbeidsmiljølovens system og det tariffavtalte systemet forutsetter altså at arbeidsmiljøutfordringer og 
andre konflikter skal løses på annen måte enn gjennom arbeidsmiljølovens varslingssystem. I denne sak 
er det som nevnt arbeidsmiljølovens varslingssystem som har vært det foretrukne 
konflikthåndteringssystemet. Dette har vanskeliggjort samarbeid, og konfliktene har eskalert. De tillitsvalgte 
har som konsekvens av dette ikke hatt den rolle i saken som de burde ha hatt. 
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Fougner, Endring i arbeidsforhold, s. 24 og 150 
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9. Retten til å varsle om kritikkverdige forhold og forbudet mot gjengjeldelse 

9.1 Retten til å varsle om kritikkverdige forhold 
Etter arbeidsmiljøloven § 2 A-1 har arbeidstaker rett til å varsle om "kritikkverdige forhold" i arbeidsgivers 
virksomhet. Med kritikkverdige forhold menes "forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske 
retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet", herunder forhold 
som kan innebære "uforsvarlig arbeidsmiljø". Varslingsreglene er altså ment å omfatte forhold som gjelder 
virksomheten — ikke forhold som gjelder ett enkelt arbeidsforhold. 

At varslingsregelen ikke skal benyttes ved klager over eget arbeidsforhold er presisert i arbeidsmiljøloven 
§ 2 A-1 tredje ledd. I forarbeidene er det gitt eksempler på forhold som arbeidstaker kan ytre seg kritisk om, 
men som ikke vil regnes som varsling i arbeidsmiljølovens forstand fordi det kun dreier seg om "eget 
arbeidsforhold": 

"(...) ulike forhold knyttet til gjennomføring av arbeidsavtalen mellom partene, misnøye med lønn, 
arbeidsmengde og fordeling av arbeidsoppgaver, dårlig personkjemi, alminnelige samhandlingsutfordringer, 
personkonflikter mv."6a 

I denne sak er det inngitt fem varsler og en rekke bekymringsmeldinger. De fleste av disse knytter seg til 
nettopp misnøye med arbeidsmengde, samhandlingsutfordringer, dårlig personkjemi og personkonflikter. 
De fleste varslene som er inngitt er derfor ikke saksbehandlet som et varsel i lovens forstand. 

I den grad slike forhold også representerer brudd på rettsregler, virksomhetens skriftlige etiske retningslinjer 
eller alminnelige etiske standarder, vil forholdet likevel anses som "kritikkverdige forhold" og omfattes av 
varslingsreglene i arbeidsmiljøloven. Et eksempel på dette kan være at arbeidstaker varsler om at hun eller 
han er utsatt for trakassering eller annen utilbørlig opptreden på arbeidsplassen i strid med 
arbeidsmiljøloven § 4-3 tredje ledd. Dette vil være forhold som faller under definisjonen "kritikkverdige 
forhold" i arbeidsmiljøloven, selv om påstandene kun er knyttet til eget arbeidsforhold. 

9.2 Fremgangsmåte ved varsling 
I denne saken er varsler inngitt på flere ulike måter. Fylkeshovedverneombudet har hatt en helt særegen 
rolle, idet hun har videreformidlet eller sendt de fleste varslene som omtales i denne rapporten. Arbeidstaker 
kan alltid varsle internt til arbeidsgiver eller en representant for arbeidsgiver, i samsvar med virksomhetens 
rutiner for varsling, i samsvar med varslingsplikt eller via verneombud, tillitsvalgt eller advokat.'° Arbeidstaker 
kan også varsle eksternt til en offentlig tilsynsmyndighet eller annen offentlig myndighet." 

Arbeidsmiljøloven oppstiller visse krav for at det skal kunne varsles eksternt til media eller offentligheten. 
Arbeidstaker må være i aktsom god tro om innholdet i varselet, varselet må gjelde kritikkverdige forhold 
som har allmenn interesse og arbeidstaker må først ha varslet internt, eller ha grunn til å tro at intern varsling 
ikke vil være hensiktsmessig.72 I denne saken vurderte Fylkeshovedverneombudet å varsle eksternt, men 
valgte siden å ikke gjøre det. 

Det gjelder ingen formkrav ved varsling, og arbeidstaker kan fremsette varselet både muntlig og skriftlig. 
Arbeidsgiver må imidlertid kunne forstå at det er varslet, og hva det varsles om. Det oppstilles dermed visse 
minstekrav til tydelighet og klarhet for at varslingsreglene skal aktualiseres. Det er arbeidsgiver som har 
bevisbyrden for at en varsling eventuelt har skjedd i strid med arbeidsmiljølovens regler.73

9.3 Forbudet mot gjengjeldelse 
Arbeidsmiljøloven § 2 A-4 første ledd oppstiller et generelt forbud mot gjengjeldelse mot arbeidstaker som 
varsler i samsvar med arbeidsmiljøloven §§ 2 A-1 og 2 A-2. Gjengjeldelsesforbudet gjelder også dersom 
vernetjenesten, tillitsvalgte eller andre som videreformidler varsler på vegne av andre. Med gjengjeldelse 
menes "enhver ugunstig handling, praksis eller unnlatelse" som er en "følge eller en reaksjon på at 
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arbeidstaker har varslet"."Gjengjeldelsesforbudet gjelder for arbeidsgiver, den som i arbeidsgivers sted 
utøver styringsretten og arbeidstakere som handler etter instruks fra arbeidsgiver.75

Forbudet innebærer at arbeidsgiver ikke kan foreta en beslutning eller unnlate å foreta en beslutning, som 
en følge av eller som en reaksjon på at arbeidstaker varsler om kritikkverdige forhold.76Det kreves altså 
årsakssammenheng mellom varslingen og den påståtte gjengjeldelseshandlingen for at reglene om forbud 
mot gjengjeldelse kommer til anvendelse. 

9.4 Varslingsrutiner i VTFK 
Fylkeskommunen har egne varslingsrutiner som gjelder internt i organisasjonen. Fylkeskommunen har bl.a. 
et eget varslingsutvalg som skal sørge for forsvarlig saksbehandling av innkomne varsler etter 
arbeidsmiljøloven kapittel 2 A. Varslingsutvalget skal være habilt og uavhengig, og bestå av fire medlemmer 
fra Fylkeskommunen. Dersom varselet gjelder fylkesrådmannen eller nivået direkte underlagt 
fylkesrådmannen, skal varslingsutvalget straks oversende varselet til et eksternt oppnevnt varslingsutvalg 
for behandling av varselet. 

Varslingsutvalget skal innen rimelig tid undersøke om varselet er et varsel i arbeidsmiljølovens forstand. 
Dersom utvalget finner at det er et varsel etter arbeidsmiljøloven, skal varslingsutvalget: 

umiddelbart iverksette tiltak for å stanse et kritikkverdig forhold. 
avklare om saken er tilstrekkelig opplyst eller om det er nødvendig med ytterligere 
undersøkelser for å følge opp varselet. 

- vurdere om forholdet bør anmeldes til politiet. 
- opplyse saken med videre undersøkelser, som for eksempel samtaler med varsler eller 

den varsler har mottatt henvendelsen fra og/eller andre aktuelle personer, innhenting av 
dokumenter, e-poster eller ekstern gransking. 

- sørge for forsvarlig kontradiksjon gjennom hele prosessen. 
- vurdere og anbefale aktuelle tiltak på kort og lang sikt i samarbeid med linja. 

10. Oppsigelse og omplassering av ledere 

I denne saken har det vært flere lederskifter. En leder er også blitt oppsagt av Fylkeskommunen. En 
arbeidstaker kan ikke sies opp uten at det er "saklig begrunnet" i arbeidstakers, arbeidsgivers eller 
virksomhetens forhold." For oppsigelser begrunnet i arbeidstakers forhold, gir vilkåret ifølge Høyesterett 
anvisning på en "konkret skjønnsmessig avveiing av virksomhetens og den ansattes interesser". Det 
relevante vurderingstemaet er "om det etter en samlet avveiing av begge parters behov, anses rimelig og 
naturlig at arbeidsforholdet bringes til opphør". 

I kraft av styringsretten kan arbeidsgiver gjøre endringer i arbeidsforholdet innenfor de rammene som er 
fastsatt i blant annet arbeidsavtalen.78 Hvilke endringer som ligger innenfor styringsretten må vurderes 
konkret. Høyesterett har uttalt at arbeidstaker må godta ikke "ubetydelige endringer".79 Å frita en leder for 
lederansvar ligger derimot normalt utenfor arbeidsgivers styringsrett.B° Arbeidsgiver må i disse tilfellene 
oppnå enighet med arbeidstaker eller gjennomføre en endringsoppsigelse, slik Fylkeskommunen har gjort 
i denne saken. 

Begrepet "endringsoppsigelse" er ulovfestet og utviklet i rettspraksis. Med endringsoppsigelse menes at en 
arbeidstaker blir sagt opp fra sin nåværende stilling samtidig som vedkommende får tilbud om annet arbeid 
i virksomheten.81 Rettslig sett gjelder de samme reglene ved endringsoppsigelse som ved en alminnelig 
oppsigelse: Vilkårene for oppsigelse etter arbeidsmiljøloven § 15-7 må være oppfylt, det skal gjennomføres 
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drøftelsesmøte etter arbeidsmiljøloven § 15-1 og formkravene etter arbeidsmiljøloven § 15-4 skal følges.62

En endringsoppsigelse skiller seg imidlertid fra en ordinær oppsigelse ved at arbeidsforholdet ikke er sagt 
opp til bortfall, men tenkt videreført under andre betingelser. Det skal derfor noe mindre til før det foreligger 
saklig grunn til oppsigelse.83

Terskelen for oppsigelse grunnet arbeidstakers forhold er høy, uavhengig om arbeidsforholdet sies opp til 
bortfall eller om arbeidstakeren samtidig får tilbud om annen stilling i virksomheten. Dette innebærer at 
samarbeidsproblemer, faglige uenigheter mv. mellom enkeltpersoner sjelden gir saklig grunn til oppsigelse. 
I praksis er det derfor vanlig at arbeidsgivere innleder dialog om en frivillig avslutning av arbeidsforholdet 
eller omplassering, fremfor å risikere en rettslig prosess. Dette gjelder særlig for ledende ansatte. 

Det offentliges beslutninger om oppsigelse utgjør enkeltvedtak.84 Oppsigelsesbeslutningene er likevel 
unntatt forvaltningslovens regler om klage. Påstander om ulovlig oppsigelse av ansatte i kommune og 
fylkeskommune må dermed forfølges etter arbeidsmiljølovens regler i kapittel 15 og 17. Forvaltningslovens 
regler om forhåndsvarsling kommer likevel til anvendelse. Arbeidstakeren som part må derfor "varsles før 
vedtak treffes og gis høve til å uttale seg innen en nærmere angitt frist"."

11. Rettslige rammer for kontrolltiltak og behandling av personopplysninger 

11.1 Arbeidsmiljøloven suppleres av personvernregelverket 
Arbeidsmiljøloven og personvernregelverket oppstiller begrensninger i arbeidsgivers adgang til å gjøre 
undersøkelser som innebærer kontroll av de ansatte og/eller behandling av ansattes personopplysninger. 

En av anklagene i varselet er at arbeidsgiver har brutt personopplysningssikkerheten. I varselet henvises 
det til at Fylkeskommunen gjorde innsyn i systemloggen til Konsulentselskapets rapport for å avdekke hvilke 
ansatte som hadde lest rapporten. 

11.2 Arbeidsmiljølovens regler om kontrolltiltak 
Ved iverksetting av tiltak som etter arbeidsmiljøloven kapittel 9 anses som kontrolltiltak, må vilkårene som 
oppstilles i § 9-1 være oppfylt og kravene til drøfting og informasjon i § 9-2 følges. "Kontrolltiltak" er ikke 
definert i loven, men omfatter undersøkelser som har til hensikt å avdekke faktiske forhold og hvor en eller 
flere arbeidstakere er gjenstand for undersøkelse. Om et tiltak skal anses som et kontrolltiltak beror på 
tiltakets formål og hvor inngripende det er. Reglene var ikke ment å innføre unødvendig byråkrati, og skal 
derfor ikke komme til anvendelse ved alminnelig, nødvendig kvalitetskontroll som ikke utgjør et 
integritetsproblem for den enkelte arbeidstaker.86 Kontrolltiltak omfavner et vidt spekter av typer tiltak fra 
arbeidsgivers side, herunder rusmiddeltesting, innsyn i e-post/datalogger, tidsregistrering, 
fjernsynsovervåking, adgangskontroll mv. Kontrolltiltak kan ha sitt grunnlag i teknologiske, økonomiske, 
sikkerhets- og helsemessige omstendigheter, i tillegg til andre sosiale og organisatoriske forhold i bedriften. 
Oppregningen av formål er ikke uttømmende. 87

Etter arbeidsmiljøloven § 9-1 kan arbeidsgiver kun iverksette kontrolltiltak overfor arbeidstaker når tiltaket 
har saklig grunn i virksomhetens forhold og det ikke innebærer en uforholdsmessig belastning for 
arbeidstakeren. Videre er arbeidsgiver forpliktet til å drøfte kontrolltiltak i virksomheten med arbeidstakernes 
tillitsvalgte og gi berørte arbeidstakere informasjon om kontrolltiltaket før dette iverksettes. Informasjonen 
skal gis om (a) formålet med kontrolltiltaket, (b) praktiske konsekvenser ved kontrolltiltaket, herunder 
hvordan kontrolltiltaket vil bli gjennomført og (c) kontrolltiltakets antatte varighet.88

11.3 Kontrolltiltak vil oftest innebære behandling av personopplysninger 
Kontrolltiltak og undersøkelser foretatt overfor ansatte vil som oftest innebære en behandling av 
personopplysninger. Da vil personopplysningsloven, som inkorporerer personvernforordningen, kom me til 
anvendelse. All behandling av personopplysninger krever behandlingsgrunnlag. Innen arbeidsforhold kan 
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typiske behandlingsgrunnlag være at behandlingen av personopplysninger er nødvendig for (i) å oppfylle 
arbeidsavtalen89, (ii) å oppfylle arbeidsrettslige forpliktelser90 og (iii) for å oppfylle en berettiget interesse, 
forutsatt at arbeidstakers personverninteresser ikke veier tyngre.91 Særlig det siste behandlingsgrunnlaget, 
om berettiget interesse og interesseavveining, vil være et aktuelt behandlingsgrunnlag ved gjennomføring 
av kontrolltiltak, innsyn og undersøkelser rettet mot de ansatte. 

12. Forvaltningsloven og forvaltningsrettslige prinsipper gjelder fullt ut med tillegg av 
offentligrettslige regler 

12.1 Krav til saklig og forsvarlig saksbehandling 

Forvaltningens saksbehandling skal være saklig og forsvarlig. Forsvarlighetskravet er bakgrunnen for at 
forvaltning- og særlovgivningen oppstiller en rekke saksbehandlingsregler. Blant annet skal kravene til 
forhåndsvarsling, utredningsplikt, innsyn, kontradiksjon, begrunnelse og klageadgang, bidra til å sikre 
oppfyllelse av det overordnede kravet til forsvarlig saksbehandling.92 Forvaltningslovens 
saksbehandlingsregler gjelder når forvaltningen fatter vedtak, og setter altså rammer for utøving av offentlig 
myndighet som generelt eller konkret er bestemmende for privates rettigheter eller plikter. Selv om det ikke 
treffes vedtak vil forvaltningen uansett være underlagt alminnelige forvaltningsrettslige krav.93

Internt i den kommunale og fylkeskommunale administrasjonen gjelder det et forsvarlighetskrav ved 
behandling og utredning av saker. Det følger av kommuneloven § 13-1 tredje ledd at: 

"Kommunedirektøren skal påse at saker som legges fram for folkevalgte organer, er forsvarlig 
utredet. Utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak. " 

Kommune-/fylkesdirektøren har det overordnede ansvaret for at sakene som blir lagt fram er forsvarlig 
utredet, og at de gir en objektiv og korrekt fremstilling av den faktiske situasjonen. Kravet til forsvarlig 
utredning er nødvendig for at politiske vedtak treffes på riktig faktisk og rettslig grunnlag. Kravet til forsvarlig 
utredning må tilpasses hva som faktisk er mulig. Er det for eksempel gitt korte frister for utredning av 
spørsmål, må utredning bli så forsvarlig som mulig innenfor tidsrammen. 

12.2 Krav til god forvaltningsskikk 
Fylkeskommunen er også underlagt kravet til god forvaltningsskikk i sin virksomhet. Sivilombudet har 
understreket at dette er verdier som "saklighet, forutsigbarhet, habilitet, likebehandling, etterprøvbarhet, 
upartiskhet, tilgjengelighet, åpenhet, effektivitet og hensynsfullhet".94

Kravene til god forvaltningsskikk er utviklet gjennom forvaltningspraksis, og kan ofte være nedfelt i etiske 
retningslinjer. I Vestfold og Telemark fylkeskommunes etiske retningslinjer heter det blant annet at: 

"Ansatte skal opptre profesjonelt og møte innbyggere, samarbeidsparter, brukere med respekt og 
åpenhet. Ansatte skal legge vekt på brukermedvirkning og brukernes velferd. Ansatte skal legge 
vekt på forsvarlig saksbehandling, hensynsfullhet og sikre partenes rett til å uttale seg."95

I denne saken har ansatte reagert på manglende åpenhet fra arbeidsgiver. Med god grunn har ansatte 
heller ikke kunnet stole på det som har blitt formidlet fra arbeidsgiver. Relevant dokumentasjon har ikke blitt 
arkivert, hvilket har ført til manglende tilgjengelighet og etterprøvbarhet. Som nevnt har dette gjort det mulig 
for arbeidsgiver å fremstille de sentrale hendelser feil. 

12.3 Krav til habilitet 
Forvaltningslovens og kommunelovens regler om inhabilitet skal sikre at forvaltningens avgjørelser 
forberedes og treffes av habile tjenestemenn. Å inngå en avtale på vegne av fylkeskommunen er også en 
avgjørelse hvor den involverte må være habil. Formålet med inhabilitetsreglene er å sikre korrekte 
avgjørelser, opprettholde tilliten til dem som fatter avgjørelsene, og beskytte beslutningstakerne mot at det 
sås tvil om deres troverdighet. At saker behandles på en objektiv måte er avgjørende for at allmennheten 
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skal ha tillit til at det skjer en forsvarlig saksbehandling i forvaltningen. Det er ikke i seg selv kritikkverdig å 
være inhabil, men det er kritikkverdig hvis en folkevalgt eller en tjenestemann ikke fratrer ved inhabilitet. 

I denne saken har det blitt stilt spørsmål ved Leder 4s tilknytning til Konsulentselskapet. Som det vil fremgå 
nedenfor, har Leder 4 på vegne av Fylkeskommunen inngått avtaler med Konsulentselskapet. Leder 4 har 
for flere år siden vært tilknyttet Konsulentselskapet som konsulent. Dette gjør henne ikke inhabil til å foreta 
en enkeltanskaffelse med samme selskap. Når det i et slikt tilfelle likevel sås tvil rundt Leder 4s habilitet, 
skyldes det etter Utvalgets syn at Fylkeskommunen ikke har kommunisert åpent og ærlig rundt 
Konsulentselskapets oppdrag. 

12.4 Ulovfestede krav til forvaltningens myndighetsutøvelse 
I Varselet ligger det en anklage om at ansatte har vært utsatt for myndighetsmisbruk fra arbeidsgiver. 
Begrepet "myndighetsmisbruk" sikter til brudd på forvaltningsrettslige regler, og de alminnelige 
forvaltningsrettslige krav til at myndighetsutøvelse må oppfylle materielle, personelle og prosessuelle 
kompetansekrav.96 Den ulovfestede læren om myndighetsmisbruk setter skranker for forvaltningens 
myndighetsutøvelse, ved at forvaltningen er avskåret fra å legge vekt på utenforliggende hensyn, og å treffe 
avgjørelser som er vilkårlige, grovt urimelige eller som innebærer usaklig forskjellsbehandling. 97 I det ligger 
blant annet at forvaltingen ikke kan treffe avgjørelser i strid med det aktuelle kompetansegrunnlaget, eller 
vektlegge ulovlige hensyn, herunder personlige interesser, når beslutning skal tas. 

Undersøkelsen har ikke avdekket myndighetsmisbruk, men avdekket at de ansatte har en begrunnet mistillit 
til sin arbeidsgiver. 

12.5 Kommunelovens skille mellom politikk og administrasjon 
Kommuneloven tydeliggjør skillet mellom politikk og administrasjon.98 Det overordnede styrings- og 
beslutningsansvaret ligger hos de folkevalgte. Det innebærer et overordnet resultatansvar og et ansvar for 
at fylkeskommunen er hensiktsmessig organisert for å løse de oppgaver den er pålagt, og for å utvikle de 
kommunale tjenestene og lokalsamfunnet som helhet.' 

Et godt samarbeid mellom politisk og administrativt nivå forutsetter at fylkesdirektøren ikke utøver politikk, 
og at politikere ikke går inn i fylkesdirektørens ansvarsområde.'°° Som nevnt har fylkestinget det 
overordnede arbeidsgiveransvaret, mens den daglige utøvelsen av arbeidsgiveransvaret er overlatt til 
fylkesdirektøren.— I denne saken er det eksempler på at ansatte har ønsket at fylkesordfører skal gå inn i, 
og legge føringer for, fylkesdirektørens utøvelse av det daglige arbeidsgiveransvaret. Fylkesordfører har i 
lys av det grunnleggende skillet mellom politikk og administrasjon ikke gjort dette. 

Administrasjonen skal understøtte den politiske styringen. Fylkesdirektøren representerer administrasjonen 
og må stå til ansvar overfor de folkevalgte for det administrasjonen foretar seg. Fylkesdirektøren må også 
forholde seg lojalt til de forventninger og krav fylkestinget fastsetter. I denne saken skulle de politiske 
forventningene til den nye organisasjonen, og fylkesdirektørens forståelse av disse, vise seg å bli en 
utfordring. 

Det er fylkesdirektøren som er ansvarlig for at sakene som fremlegges til politisk behandling er forsvarlig 
utredet.102 Dette er et personlig ansvar, og det er fylkesdirektøren som til slutt må stå inne for — og svare for 
— de saker som presenteres. Kommuneloven regulerer ikke hvordan fylkesdirektøren skal kontrollere 
saksbehandleres arbeid, og deler av ansvaret er delegert gjennom fylkeskommunens 
delegasjonsreglement. Det ligger likevel i det overordnede ansvaret at fylkesdirektøren både har rett og 
plikt til å gå inn i en saks detaljer. Dette kan tidvis gå på bekostning av den enkelte leders og den enkelte 
saksbehandlers egne selvstendighet. Denne Undesøkelsen har bekreftet det. 

96 

Prop. 74 L (2018-2019) s. 27. 
97 

NOU 2019:5 Ny forvaltningslov punkt 34.2.2. 
98 

NOU 2016: 4 Ny kommunelov s. 77 
99 

https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/for-deg-som-folkevalgt/Tillit.pdf 
too 

VTFKs delegasjonsreglement https://www.vtfk.no/meny/politikk/reglement/delegasjonsreglement/ 
101 

Kommuneloven § 13-1 (7). 
102 

Kommuneloven § 13-1 

32 



13. Arkivlova- og journalføringsplikten for offentlig myndighet 

13.1 Krav til journalføring 

Organer som er underlagt offentleglova er forpliktet til å føre journal etter arkivloven og arkivforskriften.—
Riksrevisjonen har seneste år avdekket mangelfull arkivering og feil journalføring i forvaltningen.104 I denne 
sak er kravene til journalføring tilsidesatt i en rekke tilfeller. 

Plikten til å føre journal gjelder "alle inngåande og utgåande dokument som etter offentleglova § 4 må 
reknast som saksdokument for organet, dersom dei er eller blir saksbehandla og har verdi som 
dokumentasjon.j105 Som "saksdokument for organet" regnes ethvert dokument som har kommet inn til eller 
er lagt frem for organet, eller som organet selv har opprettet, og som "gjeld ansvarsområdet eller verksemda 
til organet.j106 Saksbehandlingsbegrepet er verken definert i lov eller i forskrift, men det er lagt til grunn at 
det skal lite til før et dokument "er eller blir saksbehandlet". I teorien er det uttalt at: 

"Et dokument er eller blir saksbehandlet når det er eller blir 'vurdert' av forvaltningen eller 
utarbeidet som grunnlag for beslutning eller vedtak. I kjerneområdet er de henvendelser som 
starter en sak eller på annen måte foranlediger en vurdering eller avgjørelse fra forvaltningen. Det 
er neppe strenge krav til hva som kan regnes som en "vurdering" i denne sammenhengen, men 
det kreves noe mer enn at dokumentet er mottatt av en saksbehandler

I tillegg til kravet om at dokumentet er eller blir saksbehandlet, må det ha dokumentasjonsverdi. Vilkåret 
tolkes ikke strengt, og det avgjørende er om dokumentet kan gi klageinstanser eller andre innsikt i 
vurderinger som er blitt gjort, grunnlaget for vurdering, om saksbehandlingsreglene har blitt fulgt mv.108 I 
saken her er det i visse tilfeller kommunisert til og fra privat e-postkasse og SMS. Disse e-postene og SMS-
ene er ikke senere journalført. Begge deler representerer alvorlige brudd på grunnleggende 
saksbehandlingsregler, og kan med rette svekke tilliten til de opplysninger forvaltningen gir. 

Journalføringsplikten skal blant annet sikre etterprøving og åpenhet i den offentlige saksbehandlingen, og 
at allmenhetens innsynsrett blir reell. Registreringen skal skje på en måte som gjør det mulig å identifisere 
dokumentet. Hensynet til reell og effektiv innsynsrett er også begrunnelsen for at Sivilombudet i en rekke 
uttalelser har lagt til grunn at journalføring skal skje fortløpende, også i perioder med høyt arbeidspress og 
forsinkelser.109

13.2 Arkiveringsplikten rekker lengre enn journalføringsplikten 
Arkivloven pålegger offentlige organer et ansvar for å ha arkiv. Arkivene skal videre være ordnet og innrettet 
på en slik måte at de ikke bare dekker det kortsiktige forvaltningsmessige behovet som organet måtte ha, 
men også det langsiktige samfunnsmessige behovet for å ta vare på viktig dokumentasjon.' 

Det følger av arkivforskriften § 1 at det er den øverste ledelsen som har ansvaret for at arkivarbeidet 
tilfredsstiller organets egne behov og at det utføres i tråd med gjeldende lover og regler. I fylkeskommuner 
ligger arkivansvaret til fylkesdirektøren.11' Det er også Fylkesdirektørens ansvar å sikre at arkivarbeidet 
omfattes av organets internkontroll.12

Arkiveringsplikten går lengre enn journalføringsplikten. Det er for eksempel tilstrekkelig at dokumentet har 
dokumentasjonsverdi. I denne saken er som nevnt flere av sakens sentrale dokumenter ikke arkivert. Dette 
har gjort det mulig å holde dokumenter skjult, og har også gjort arbeidet med denne Undersøkelsen 
vanskeligere. 
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13.3 VTFKs rutinehåndbok for journalføring og arkivering 
Fylkeskommunen har utarbeidet en egen rutinehåndbok for journalføring.13 Formålet med rutinen er å sikre 
at all arkivverdig post blir registrert. I tillegg skal rutinen sikre at dokumenter som blir gjenstand for 
saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon skal journalføres. 

Av interesse for denne saken er det at rutinen krever at blant annet originalen av underskrevne avtaler skal 
sendes til Seksjon for arkiv og dokumenthåndtering. Dette har ikke alltid blitt fulgt opp. 

Rutinen presiserer det som allerede følger av loven; at SMS, sosiale medier, SharePoint, Teams og andre 
kommunikasjonskanaler skal behandles som all annen informasjon og kommunikasjon. Så lenge innholdet 
er gjenstand for saksbehandling eller har verdi som dokumentasjon, skal det arkiveres. Undersøkelsen har 
vist at virksomhetsrelatert kommunikasjon har foregått på SMS, og at dette ikke er arkivert. 

134 Arkivering er nødvendig for internkontrollen 
Fylkesdirektøren er ansvarlig for Fylkeskommunens internkontroll med administrasjonens virksom het. 
Fylkesdirektøren kan ikke vareta internkontrollen med mindre dokumentasjonen løpende arkiveres av de 
ansatte. Prinsippet om offentlighet i forvaltningen vil av samme grunn bli undergravet. 

14. Prinsippet om offentlighet i forvaltningen 

14.1 Hovedregel om offentlighet 
Forvaltningens virksomhet og saksbehandling skal som hovedregel være åpen og offentlig. Dette følger av 
Grunnloven § 100 femte ledd og av offentleglova. Åpenhet i forvaltningen hviler på tunge hensyn til 
demokrati, ytrings- og informasjonsfrihet, myndighetskontroll, rettssikkerhet og tillit til det offentlige, slik 
dette også fremgår av offentlighetslovens formålsbestemmelse.14 Krav til innsyn og offentlighet følger også 
av ytringsfrihetsreguleringen i EMK artikkel 10. Betydningen av offentlighet i forvaltningen har også en side 
til offentlig ansattes ytringsfrihet og ytringsklimaet i det offentlige. At dette er viktige hensyn har flere ganger 
blitt fremhevet av Sivilombudet. Kommuner og fylkeskommuner skal aktivt informere om virksomheten, og 
de skal også legge til rette for at alle kan få tilgang til slik informasjon.15

Offentleglovas innsynsregler skal bidra til å realisere i offentlighetsprinsippet. For å sikre allmennheten en 
reell innsynsrett, eksisterer det som nevnt en plikt til å føre journal etter reglene i arkivloven og forskrifter 
gitt i medhold av denne loven. I forlengelsen av dette følger det også en plikt for det offentlige til å sikre seg 
tilgang til dokumenter.16

Det klare utgangspunktet er at saksdokumenter, journaler og lignende register er åpne for innsyn, med 
mindre noe annet følger av lov eller bestemmelse gitt i medhold av lov."' Tilgangen til opplysningene skal 
være lik for alle, og opplysningene kan brukes til ethvert formål.18

Innsynsretten gjelder forvaltningens saksdokumenter. Offentleglovas dokumentbegrep er definert som "ei 
logisk avgrensa informasjonsmengd som er lagra på eit medium for seinare lesing, lytting, framsyning, 
overføring eller liknande" og det skal ikke mye til før noe anses som et "dokument".119 For at et dokument 
skal regnes som et saksdokument, kreves det i tillegg at dokumentet er kommet inn eller lagt frem for et 
organ, at organet selv har opprettet dokumentet eller at dokumentet gjelder ansvarsområdet eller 
virksomheten til organet. Et dokument anses som opprettet når det sendes ut av organet, eller når det 
ferdigstilles.-

14.2 Unntak for lovbestemt taushetsplikt 
Innsynsretten gjelder ikke unntaksfritt. Offentleglova kapittel 3 gir bestemmelser om når innsyn kan eller 
skal nektes. 
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For det første skal det gjøres unntak for opplysninger som er underlagt lovbestemt taushetsplikt.121
Offentleglova regulerer ikke hvilke opplysninger som er underlagt taushetsplikt, men dette følger av 
forvaltningsloven § 13 flg., og spesiallovgivningen.'22

Etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1 vil opplysninger om "noens personlige forhold" være 
taushetsbelagte. I vurderingen av om opplysninger gjelder noens personlige forhold legges det blant annet 
vekt på om opplysningene, alene er sammen med andre tilgjengelige opplysninger, kan skade eller utlevere 
en person. I tillegg legges det vekt på om opplysningene er gitt i noe som minner om et betroelsesforhold 
og i hvilken grad allmenheten har en berettiget interesse i å gjøre seg kjent med opplysningene.'23

Taushetsplikten for personlige forhold gjelder for forvaltningens ansatte, men ikke alle opplysninger om 
hvordan en ansatt utfører sitt arbeid vil være et personlig forhold. Offentlige ansatte skal ivareta 
allmennhetens interesser, og det kan derfor være av betydning for offentligheten å være kjent med hvordan 
en offentlig ansatt utfører sitt arbeid. I vurderingen av om slike opplysninger er underlagt taushetsplikt er 
det særlig sentralt om den ansatte har en ledende stilling. Det skal mye til før opplysninger om hvordan en 
leder, og særlig en toppleder, utfører sitt arbeid er unntatt offentlighet.124 I tillegg til stillingen, er det også av 
betydning hvor nært knyttet opplysningene er til stillingen og arbeidet. 

Som følge av samfunnets særlige interesse i hvordan offentlig myndighet utøves, er opplysninger om 
tjenesterelaterte reaksjoner, som for eksempel avskjedigelse, og om en tjenesteperson har gjort seg skyldig 
i straffbare handlinger og hvilken reaksjon dette har ført til, som hovedregel ikke taushetsbelagte. Det som 
derimot anses som taushetsbelagt, er opplysninger som kan knyttes opp mot personlige egenskaper hos 
den ansatte.125 Det må også vurderes om opplysninger allerede er alminnelig kjent, for eksempel gjennom 
medieomtale, og derfor ikke taushetsbelagte.'26

14.3 Adgangen til å pålegge ansatte en utvidet taushetsplikt 
Som nevnt ovenfor har alle ansatte i fylkeskommunen har lovbestemt taushetsplikt.t27 Enhver ansatt har 
derfor plikt til å hindre at "andre" får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller 
arbeidet får vite om (i) "noens personlige forhold", og/eller (ii) "tekniske innretninger og fremgangsmåter 
samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av 
hensyn til den som opplysningen angår". Den opplysningene gjelder kan imidlertid samtykke til at 
opplysningene deles. 

Denne Undersøkelsen har vist at Fylkeskommunen har benyttet seg av en taushetserklæring som en 
"ekstra" forsikring for å holde opplysninger hemmelig. Som det vil fremgå nedenfor, ble Leder 5 pålagt å 
signere en taushetserklæring for å få tilgang til en sladdet granskningsrapport av et varsel som omhandlet 
ham selv. Dette reiser spørsmål om det var rettslig adgang til å pålegge Leder 5 en utvidet taushetsplikt. 

Granskningsrapporten som vil omtales nedenfor i punkt 20 var unntatt offentlighet fordi den inneholdt 
taushetsbelagt informasjon. Leder 5 hadde derfor allerede plikt til å hindre at andre fikk tilgang til 
opplysningene om noens personlige forhold.128 Taushetserklæringen påla Leder 5 en utvidet taushetsplikt i 
strid med det grunnleggende offentlighetsprinsippet og ansattes ytringsfrihet. Som det vil fremkomme 
nedenfor, var det ingen god grunn for å pålegge Leder 5 en slik utvidet taushetsplikt. 

14.4 Begrensninger i taushetsplikten 
Den lovbestemte taushetsplikten er ikke absolutt. For eksempel kan den opplysningen gjelder samtykke, 
og opplysningene kan også anonymiseres. 

Det er kun opplysninger underlagt taushetsplikt gitt i lov eller i medhold av lov som omfattes av 
unntaksregelen i offentleglova § 13 første ledd. Dette innebærer at opplysninger som er underlagt 
taushetsplikt som følger av instrukser fra arbeidsgiver eller andre ikke gir grunnlag for å nekte innsyn etter 
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bestemmelsen. Det samme gjelder avtale mellom en privat part og et forvaltningsorgan og mellom private 
parter om at det skal gjelde taushetsplikt for bestemte opplysninger.' 

14.5 Andre unntak fra offentlighet 
Som sakens faktiske forhold vil vise, har Fylkeskommunen i stor utstrekning benyttet offenleglovas ulike 
unntaksbestemmelser for å holde sakens sentrale dokumenter skjult. Konsulentselskapets Rapport, som 
utløste Varselet, er et av dokumentene som Fylkeskommunen har ønsket å holde skjult. 

Unntakene etter offentleglova er skjønnsmessige og kan føre til at hovedregelen om offentlighet ikke 
oppfylles fullt ut. Dette er bekreftet i flere undersøkelser.130 Riksrevisjonen har for eksempel rapportert om 
"betydelige svakheter" i store deler av statlig forvaltning når det gjelder både arkivering og praktisering av 
offentleglovas bestemmelser.131

Som nevnt ovenfor skal taushetsbelagte opplysninger unntas offentlighet. En viktig forskjell ved de 
unntaksregler som presenteres nedenfor, er at Fylkeskommunen kan velge å likevel gi innsyn. 

Det følger av offentleglova § 14 at det kan gjøres unntak fra innsyn i dokument som "organet har utarbeidd 
for si eiga interne saksførebuing", såkalt organinterne dokumenter. Etter omstendighetene kan det være 
grunnlag for å også unnta dokumenter som er utarbeidet av andre enn organet. Dette krever at 
vedkommende som har utarbeidet dokumentet må anses som en del av organet selv.132 En forutsetning for 
å foreta en riktig vurdering av om avsender må anses som en del av organet, er at den som arkiverer har 
tilstrekkelig innsikt i kontakten mellom Fylkeskommunen og avsender. I denne saken har nettopp dette vært 
et problem.'33

Offentleglova § 15 andre ledd åpner videre for at dokument som "inneheld råd om og vurderingar av korleis 
eit organ bør stille seg i ei sak" kan unntas offentlighet. Dette omfatter for eksempel råd, vurderinger og 
anbefalinger knyttet til et bestemt spørsmål. Det er kun de delene av dokumentet som inneholder råd om 
hvordan organet bør stille seg i en sak, som kan unntas. Deler som kun inneholder generelle redegjørelser 
av faktiske forhold, kan altså ikke unntas.t34 Bestemmelsen gir ikke hjemmel for unnta hele dokumentet fra 
innsyn. 

I tillegg må "omsyn til ei forsvarleg ivaretaking av det offentlege sine interesser i saka" gjør det påkrevd med 
unntak. Offentleglova § 15 andre ledd er en snever unntaksregel, og i kravet om at unntak fra offentlighet 
må være påkrevd, ligger at det må være en noenlunde reell fare for at det vil føre til skade av et visst omfang 
på de interessene bestemmelse skal ivareta.t35 Bestemmelsen ivaretar kun legitime offentlige interesser. 
Ønske om å skjule feil, ivaretakelse av særinteresser, eller å beskytte forvaltningen mot 
kritikk/omdømmetap, kan derfor ikke begrunne unntak. 

14.6 Plikten til å vurdere meroffentlighet 
Selv om opplysninger kan unntas offentlighet, har forvaltningen en plikt til å vurdere innsyn der det ikke 
foreligger et reelt behov for å unnta opplysninger fra offentligheten. Merinnsyn skal alltid vurderes når 
offentlighet kan nektes. Mest aktuelt er det å vurdere merinnsyn etter unntakene i offentlighetsloven §§ 14 
og 15 om organinterne dokumenter. I vurderingen av om det skal gis merinnsyn, må hensynene som 
begrunner unntakshjemmelen veies opp mot hensynene som taler for offentlighet. Ønske om å skjule feil, 
ivaretakelse av særinteresser, eller å beskytte forvaltningen mot kritikk/omdømmetap, kan ikke begrunne 
unntak.'36
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14.7 Fylkeskommunens verdi om åpenhet 
En av VTFKs tre verdier er "åpenhet".137 Verdien om åpenhet forklares slik: 

"Vi har en åpen tilnærming i prosesser og beslutninger. Vi er transparente i det vi gjør og i måten 
vi jobber på. Vår felles ambisjon er å jakte på de beste løsningene som tar oss i riktig retning".138

I VTFKs etiske retningslinjer heter det: "Fylkeskommunen legger vekt på åpenhet om den fylkeskommunale 
forvaltning, og skal legge til rette for innsyn etter gjeldende lover og regler", og som en del av lederes ansvar 
heter det: "Ledere som er ansatt i fylkeskommunen har ansvar for å bygge en kultur som er basert på 
åpenhet og som ivaretar fylkeskommunens etiske retningslinjer",139

Verdien om åpenhet harmonerer godt med både Grunnloven § 100, offentlighetsloven, kommuneloven § 4-
1 og arbeidsmiljølovens formål om et godt ytringsklima. Undersøkelsen har vist en manglende åpenhet 
rundt utfordringer. Man har ikke sagt ifra tidlig nok, og arbeidsgiver har heller ikke delt åpent med de ansatte. 
I tillegg har sentrale forhold bevisst eller ubevisst blitt forsøkt holdt skjult. Fylkeskommunen har derfor ikke 
klart å leve opp til sine egne verdier. 

15. Regionreformen, sammenslåing og oppløsning av Vestfold og Telemark 

15.1 Regionreformen og dens formål 
Vestfold og Telemark fylker ble sammenslått som en del av den landsomfattende regionreformen. 
Regionreformen endret fylkesstrukturen i Norge, og 19 fylker ble redusert til 11. Initiativet til reformen kom 
fra Regjeringen Solberg og ble vedtatt av Stortinget i 2017. Et sentralt formål var å styrke regionenes rolle 
som samfunnsutviklere. Regjeringen mente dette krevde større og mer funksjonelle regioner. 

Stortingsflertallet ønsket gjennom regionreformen å oppnå disse overordnede målene: 

Styrke fylkeskommunens rolle som samfunnsutvikler 
Styrke fylkeskommunene i deres samhandling med staten 
Styrke fylkeskommunen som en demokratisk arena 
Styrke fylkeskommunenes fagmiljø og kompetanse i oppgaveløsningen 

Stortingsflertallet mente også at større fylkeskommunale enheter ville bidra til å redusere byråkratiet, sikre 
en mer effektiv offentlig forvaltning og ressursbruk, og sikre en mer tilpasset oppgaveløsning. 

15.2 Erfaringer og råd fra sammenslåingsprosesser 
Som det vil vises nedenfor, opplevde fylkesadministrasjonen sammenslåingen av Vestfold og Telemark 
som krevende. Det var krevende å få på plass en felles kultur. Pandemien gjorde dette enda vanskeligere. 

Vestfold og Telemark fylkeskommune er og var ikke alene om å oppleve utfordringer i forbindelse med en 
sammenslåingsprosess. En undersøkelse på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet pekte 
på at de fleste sammenslåinger hadde gått bra. I prosesser hvor det var vesentlig forskjell i størrelse mellom 
kommunene eller fylkene som inngikk i sammenslåingen, hadde den minste parten i noen grad følt seg 
overkjørt i prosessen. Som det vil fremgå nedenfor, var det også store ulikheter mellom Vestfold og 
Telemark, hvilket sannsynligvis har preget sammenslåingsprosessen. 

De tidligere fylkene Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag valgte å slå seg sammen til Trøndelag fylke fra 1. 
januar 2018. I en rapport om erfaringer og lærdommer fra sammenslåingen pekes det på flere råd til senere 
kommunale sammenslåingsprosesser.140 Av betydning for denne Undersøkelsen er det at man burde: 

Arrangere samlinger med fokus på lederrollen og betydningen av endringsledelse i 
omstillingsprosesser (råd 9). 
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omfattende medvirkningsarbeid med vernetjeneste og tillitsvalgte, og samtlige ledere og medarbeidere var delaktig i et endrings- og utviklingsarbeid for organisasjonen. Verdiene 
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139 

VTFKs etiske retningslinjer for ansatte, hhv. pkt. 10 og pkt. 14, sist godkjent 29. januar 2020. 
140 

"Nye Trøndelag. Erfaringer og lærdom fra en fylkessammenslåingsprosess", Telemarksforskning og Deloitte AS, 2018, til KS og Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

37 



- Lage en plan for informasjonsarbeid og engasjere en egen informasjonsansvarlig. Være 
bevisst på at det kan være vanskelig å nå ut med informasjon (råd 15). 

- Ha fokus på felles kulturbygging, gjennom prosessen og etter sammenslåing. Bygging av 
felles organisasjonskultur vil være en stor ledelsesutfordring (råd 20). 

Sammenslåingen av Sør- og Nord-Trøndelag viste også at selv om man trodde kulturen var lik, viste det 
seg at det var større organisatoriske kulturforskjeller enn det man tidligere hadde innsett. 141 Særlig gjaldt 
dette kommunikasjon, metoder og rutiner man har forholdt seg til og hvordan man løser oppgaver. Også i 
Vestfold og Telemark har organisatoriske kulturforskjeller preget administrasjonens arbeidshverdag. 

15.3 Omstilling og endringsledelse'42

Enhver omstillingsprosess krever god endringsledelse. Avgjørende for all endringsledelse er utvikling av en 
felles forståelse av situasjonen slik den er her og nå, og et klart og omforent bilde av hvor man skal med 
omstillingen. Dette vil ofte være krevende, blant annet fordi lederes og medarbeideres virkelighetsforståelse 
er svært forskjellig. Ledere og medarbeidere har ulik tilgang til informasjon om bakgrunnen for og formålet 
med omstillingen, måten prosessen skal gjennomføres på, konsekvenser for medarbeidere mv. Behovet 
for endring og oppfatninger om fremgangsmåte vurderes derfor ofte ulikt. Dette må ledere legge til grunn 
for sitt lederskap i omstillingsprosessen.—

Så vel erfaring som forskning på dette området viser hvor viktig god kommunikasjon mellom ledere og 
medarbeidere er for å skape en felles forståelse for bakgrunnen for og formålet med en endring, for å fange 
opp spørsmål og uklarheter underveis i prosessen mv.144 En dialogpreget kommunikasjon vil kunne bidra til 
å redusere usikkerhet og utrygghet som medarbeidere ofte vil erfare, særlig i den innledende fasen av 
omstillingen. 

Videre vil god kommunikasjon være en forutsetning for å bygge, opprettholde og forsterke tilliten til ledelsen 
i virksomheten, som er avgjørende for å gi omstillingsprosessen god legitimitet og bidra til et godt resultat 
— både hva gjelder trivsel og leveranser. I en sentral bok på feltet for endrings- og omstillingsprosesser 
sammenligner John Kotter vellykkede og mislykkede endringsprosesser, og han peker på følgende 
kjennetegn på mislykkede prosesser: 145

- Det blir ikke skapt en tilstrekkelig forståelse for at endringen er nødvendig/fornuftig og at 
den gjennomføres etter beste skjønn. 

- Det skapes ikke en tilstrekkelig kraftfull "endringskoalisjon" — det foreligger ikke en ubrutt 
linje fra toppledelse til medarbeidere. 

- Seieren tas på forskudd, og endrings- og omstillingsprosessen avsluttes for tidlig. 
- Faktorer som står i veien i prosessen bearbeides ikke (ulike kulturer, endringsmotstand 

etc.) 

I politisk styrte organisasjoner — for eksempel en fylkeskommune — vil det være svært viktig at forbindelsen 
mellom det politiske og det administrative nivået er god, jf. andre strekpunkt ovenfor. Erfaringer fra en rekke 
omstillingsprosesser viser videre hvor viktig en god involvering av mellomledere er for å sikre en god 
gjennomføring av prosessen. 

Når det gjelder tredje strekpunkt, så gir dette en viktig påminnelse om at prosessen ikke er ferdig selv om 
selve sammenslåingen av for eksempel to fylkeskommuner formelt sett er gjennomført. Det vil fortsatt 
gjenstå mye viktig arbeid med å utvikle et godt samspill i nye organisatoriske enheter, bygge en felles kultur, 
synliggjøre gevinstene ved sammenslåingen mv. 

Det skal påpekes at endringsprosesser ikke bare er krevende for medarbeiderne i organisasjonen. Det er 
naturlig at også lederne kan oppleve usikkerhet og utrygghet, blant annet knyttet til egen mestring av 
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utfordringen. Dette gjelder ikke minst mellomlederne, som står midt i spennet mellom toppledelse og egne 
medarbeidere. 

15.4 Sammenslåingen av Vestfold og Telemark 
Både Vestfold og Telemark ønsket en sammenslåing av Vestfold, Telemark og Buskerud. Buskerud ønsket 
imidlertid å bli en del av det som senere ble Viken fylkeskommune. Av den grunn var verken Vestfold eller 
Telemark fornøyde med den nye organiseringen, men det var likevel ingen andre reelle alternativ. Stortinget 
besluttet derfor å opprette Vestfold og Telemark fylkeskommune. 

I stortingsproposisjonen ble det fremhevet at en sammenslåing mellom Vestfold og Telemark ville gi fylket 
et passende innbyggertall og en god strategisk plassering mellom Oslo og Sørlandet.146 I tillegg ble det 
fremhevet at Vestfold og Telemark har kvaliteter som utfyller hverandre, særlig innen by- og 
næringsstruktur. Det ble fremhevet at det var god intern infrastruktur og mange pendlere innad i fylkene. 

Selv om Vestfold og Telemark grenser til hverandre geografisk, så skiller de seg i størrelse og geografisk 
oppbygging. Historisk har fylkene også hatt ulik politisk sammensetning. Ansatte har også fortalt om store 
forskjeller i hvordan oppgaver ble løst, grad av hierarki, og ulike krav til å "følge linja." Et gjennomgående 
trekk er at de ansatte fra tidligere Vestfold opplever at de var mer pragmatiske i Vestfold, mens ansatte fra 
tidligere Telemark opplever at de var mer pragmatiske i Telemark. 

15.5 Vedtak om deling av Vestfold og Telemark 
Etter regjeringsskiftet i 2021 sendte Regjeringen Støre ut et brev til tvangssammenslåtte fylkeskommuner 
og kommuner med informasjon om hvordan en kan gå frem for å søke om deling.147 Regjeringen informerte 
om at den ville legge til rette for deling hvis de mottar søknad om dette. Vestfold og Telemark 
fylkeskommune var en av fire fylkeskommuner som mottok brevet. 

Vestfold og Telemark utarbeidet et beslutningsgrunnlag som pekte på de ulike konsekvensene ved deling.148

Både økonomiske, administrative og personlige konsekvenser ble berørt. Fylkesdirektøren vurderte det slik 
at de negative konsekvensene ved en deling totalt sett ville overstige fordelene, og Fylkesdirektøren ville 
derfor ikke anbefale deling.149

Både beslutningsgrunnlaget og delingsspørsmålet ble sendt på høring til kommunene og "sivilsamfunnet" i 
fylket. 16 av 23 kommuner var for deling. På bakgrunn av tilbakemeldingene som kom utarbeidet 
fylkesdirektøren to innstillinger til fylkestinget. 

Fylkestinget vedtok 15. februar 2022 at det skal sendes en søknad til Kommunal- og distriktdepartementet 
om å avvikle Vestfold og Telemark fylkeskommune og opprette to nye fylkeskommuner. Dette ble vedtatt 
med 42 mot 19 stemmer. Det er Stortinget som endelig beslutter om fylket skal deles. Eventuell deling vil 
tre i kraft fra 2024. 

16. Forventninger og krav til ny fylkeskommune og ny fylkesrådmann 

16.1 Prosjektlederen og fylkesrådmannen skulle bygge en faglig sterk, omstillingsdyktig og 
effektiv organisasjon 

Etter at det ble besluttet at Telemark og Vestfold fylker skulle slås sammen, opprettet fylkene en 
Fellesnemd. Fellesnemda i Vestfold og Telemark var øverste politiske organ for den nye fylkeskommunen 
i perioden 1. januar 2018 til 31. desember 2019. En av Fellesnemdas oppgaver var å tilsette en 
prosjektleder, som senere skulle bli fylkesrådmann for det nye fylket. 

Det var en uttalt forutsetning og en politisk forventning til at prosjektlederen skulle bygge en faglig sterk, 
omstillingsdyktig og effektiv organisasjon. Den nye organisasjonen skulle bidra til å realisere 
fylkeskommunens firedelte samfunnsoppdrag som demokratisk arena, tjenesteyter, myndighetsutøver og 
samfunnsutvikler. Fellesnemda var klar over at dette var et krevende prosjekt, og var ute etter en 
prosjektleder som hadde autoritet, gjennomføringsevne og som stilte krav til organisasjonen. 

Ny prosjektleder ble besluttet tilsatt fra 1. august 2018. Referansene trakk frem at Leder 9 var faglig sterk, 
analytisk, arbeidsom, strukturert, lojal og omsorgsfull. I tillegg trakk referansene frem at Leder 9 hadde stor 
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gjennomføringsevne, var en dyktig prosjektleder, hadde omfattende konsulenterfaring, og derfor ville være 
"i sitt ess" i fusjonsprosessen mellom Vestfold og Telemark. Det ble også fremhevet at Leder 9 var en leder 
som stiller tydelige krav og forventninger til både seg selv og de rundt seg. Det var dette politikerne ønsket 
seg, men som senere skulle bli krevende for prosjektledernes nærmeste. 

16.2 Organiseringen av VTFK skulle understøtte ambisjonsnivået 
Den viktigste oppgaven i prosjektfasen var å fastsette administrativ organisering av den nye 
fylkeskommunen. Det var et uttalt mål at den nye organisasjonen skulle være sterk, omstillingsdyktig og 
resultatorientert. I tillegg skulle organiseringen fremme helhetstenkning på tvers av organisasjonen. Valget 
falt på en organisering med åtte ulike sektorer og to utviklingsenheter. 
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I orienteringen om organisasjonsmodellen og bakgrunnen for denne, ble det fremhevet at "den nye 
organiseringen i Vestfold og Telemark må få tid til å virke, og det må i særlig grad rettes oppmerksomhet 
mot gode arbeidsprosesser, kulturbygging og trening på hovedoppdraget innenfor områder som berører 
tverrfaglig samhandling, ledelse og samhandling mellom administrasjon og politikk." Nettopp dette ble av 
ulike grunner vanskelig, og organiseringen ble krevende. 

Valget om å etablere åtte sektorer innebar at det ble betydelige forskjeller i størrelsen på de ulike sektorene. 
Hver sektor skulle likevel ha en direktør. Det ble dermed en ujevn balanse mellom de åtte direktørenes 
ansvarsområder, både når det gjaldt ansatte og budsjett. 

16.3 ØSEs rolle i den nye organisasjonen 
Et viktig premiss for den valgte organisasjonsmodellen var helhetlig tenkning. De fleste av stabsfunksjonene 
ble derfor sentralisert i sektor for Økonomi, styring og eiendom. Sentraliseringen innebar også at det ble 
plassert få stabsressurser i tjenestesektorene Målet var at ØSE skulle "bidra til lagspill, helhetstenkning og 
tverrfaglig samarbeid og på denne måten bidra til økt effektivitet og profesjonalitet i årene som kommer." 
ØSE ble dermed et maktsenter som de andre sektorene var helt avhengig av. Dette skulle siden vise seg 
å skape utfordringer. 

Direktøren for ØSE skulle ha et "overordnet ansvar og myndighet for oppfølging av økonomi i 
fylkeskommunen." Direktøren fikk derfor et naturlig nært samarbeid med administrasjonens øverste leder. 

16.4 SMMs rolle i den nye organisasjonen 
Samtidig som sammenslåingen ble gjennomført fikk Fylkeskommunen overført Vestfold Kollektivtrafikk AS 
og flere nye oppgaver fra Statens Vegvesen. Blant annet fikk Fylkeskommunen ansvar for å utrede, 
planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde fylkesveiene. Disse oppgavene ble lagt til sektor for Samferdsel, 
miljø og mobilitet. Overføringen av ansvaret for fylkesveiene innebar at en rekke ansatte også skulle 
overføres til Fylkeskommunen. 

Overføringen av oppgaver og kompetanse innebar til dels store endringer knyttet til både organisering, 
rapporteringskultur og arbeidsmiljø. Direktøren for SMM skulle derfor i særlig grad jobbe med å etablere en 
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organisasjon med en god samhandlingskultur, effektive arbeidsprosesser og en struktur som utnyttet 
kompetansen i organisasjonen på en helhetlig måte. 

16.5 Den valgte organisasjonsmodellens krav til topplederne 
Den valgte organisasjonsmodellen stilte høye krav til topplederne. Topplederne skulle også bidra til å nå 
målsetningen om at organisasjonen skulle preges av en innovasjons- og læringskultur hvor man stadig er 
opptatt av å bli bedre. Det ble understreket at de nasjonale og regionale forventningene til en styrket 
samfunnsutviklerrolle krevde at toppledergruppa klarte å mobilisere hele organisasjonen til å håndtere 
komplekse utfordringer på tvers av de til enhver tid eksisterende sektorområder. 

16.6 Politisk og administrativ ledelse har tro på prosjektet 
Overfor den politiske ledelsen gjorde Leder 9 et godt inntrykk, og han innfridde lederforventningene. Dette 
gjaldt i særlig grad prosjektleveranser, prosjektlederens arbeidskapasitet og lederatferd, lojalitet til det felles 
politiske oppdraget og at det ble foretatt jevnlig utsjekk med politisk ledelse ved behov. Samtidig ble Leder 
9 rådet til å passe på at han ikke snakket over hodene på folk, og til å sørge for en god balanse mellom 
"push and pull". 

Perioden fra direktørene ble innplassert i den nye fylkeskommunen hadde vært svært arbeidsintensiv. Det 
var saker som måtte forberedes parallelt med at lederne håndterte sine tidligere arbeidsoppgaver. Lederne 
var imidlertid innstilt på at det ville bli mye jobb over en periode. Ved realiseringen av Vestfold og Telemark 
fylkeskommune 1. januar 2020 hadde den nye administrative ledelse vært gjennom en lang periode med 
forventningsavklaringer, og de hadde fortsatt tro på prosjektet. 

17. Leder 9s krav til ledergruppen og ansatte 

17.1 Kombinasjonen av omstilling, pandemi og høyt arbeidspress blir for krevende for 
ledergruppen 

Vestfold og Telemark fylkeskommune var operativ fra 1. januar 2020. Ikke alle systemer, regler, rutiner eller 
lokaler var klare, men alle ansatte fikk lønn og arbeidet for sin nye arbeidsgiver. Alle Utvalget har snakket 
med i forbindelse med Undersøkelsen har omtalt overgangsfasen som krevende, men det klare inntrykket 
er at både leder og ansatte gjorde det beste ut fra det rammeverket man hadde. 

Kun to måneder etter sammenslåingen traff koronapandemien Norge. Det ble iverksatt inngripende tiltak, 
som fikk stor innvirkning på de ansattes arbeidshverdag. Lederne kunne bare kommunisere med sine 
medarbeidere digitalt, og man måtte finne nye måter å samhandle på. Dette ble naturligvis opplevd som en 
tilleggsbelastning. 

Siden Fylkeskommunen var i en etableringsfase, var det som nevnt også et meget høyt arbeidspress. I 
ledergruppen lå fokuset på å løse arbeidsoppgavene, og fokus på kommunikasjon og gode 
samarbeidsformer ble nedprioritert. 

Kombinasjonen omstilling, pandemi og høyt arbeidspress gjorde at de ansatte i sum opplevde at 
arbeidssituasjonen ble belastende. Det sosiale limet fysisk tilstedeværelse kan skape i en gruppe, manglet. 
At Leder 9s ambisjonsnivå fortsatt var like høyt ble opplevd som utfordrende for flere i ledergruppen og 
organisasjonen for øvrig. 

17.2 Leder 9 forventet mer enn de ansatte kunne levere 
Leder 9 stilte høye krav til seg selv og andre, og forventet mer enn det mange ansatte kunne levere. For at 
Leder 9 skulle levere i tråd med de politiske forventningene, ble det tidvis stilt korte frister og krav til 
tilgjengelighet utover det som kan regnes som normal arbeidstid, selv for en ledende ansatt. 

Som nevnt ovenfor er det fylkesdirektøren som er ansvarlig for alle saker som fremlegges til politisk 
behandling.150 Leder 9 hadde derfor rett til å gå inn i detaljer i den enkelte saken, hvilket Leder 9 også gjorde. 
Leder 9 opplevde det slik at hans kontroll var nødvendig for å vareta de lovbestemte krav som stilles til en 
fylkesdirektør og for å realisere Fylkeskommunens egne ambisjoner om å bli en enda mer relevant og 
profesjonell samfunnsaktør. Ansatte og ledere opplevde på sin side at de etter hvert mistet sin 
selvstendighet. 
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17.3 Leder 9 fikk ikke tydelig nok beskjed om at ledere slet 
Toneangivende deler av ledergruppen har gitt uttrykk for at Leder 9 fikk tilbakemeldinger om at de opplevde 
arbeidssituasjonen som belastende. Leder 9 opplevde derimot at det ikke ble gitt tydelige tilbakemeldinger 
om dette. Han reagerte med overraskelse og uro da det høsten 2020 ble sagt klart fra at ledere og andre 
medarbeidere mente det forelå et alvorlig problem og at det hadde vedvart en god stund. 

Leder 9 avholdt ledersamtalene i april og mai 2020. Det ble gitt tilbakemeldinger på at kommunikasjonen 
med Leder 9 kunne være vanskelig. Samtidig var Leder 9s inntrykk at lederne var fornøyde med 
situasjonen, til tross for en krevende vår med pandemi og omstilling. På spørsmål i medarbeidersamtaler 
om den enkelte trivdes i jobben, anga samtlige ledere mellom syv og ti på en skala fra en til ti. Leder 9 tok 
tilbakemeldingene som tegn på at alt var i orden i ledergruppen. 

Selv om samtlige ledere ga inntrykk for at de trivdes i jobben, har enkelte ledere beskrevet at det allerede 
på dette tidspunktet var en begynnende mangel på tillit til Leder 9. Enkelte har uttrykt at de forsøkte å ta 
opp utfordringene, men på en "forsiktig" måte. Man ønsket ikke å vise svakhet overfor Leder 9, men ønsket 
å være lojale mot VTFK og Leder 9. Slik situasjonen er beskrevet, kan den manglende tydelige 
tilbakemeldingen skyldes et misforstått syn på lojalitet både mot Leder 9 og deres felles prosjekt, samt et 
dårlig ytringsklima.151 Som det vil fremkomme nedenfor, fikk dette som konsekvens at den tilstrekkelig 
tydelige tilbakemeldingen ble gitt for sent. 

18. Leder 9 har tillit hos politikerne, men ikke hos deler av organisasjonen 

18.1 Arbeidsbelastningen og kontrollen avtok ikke 
Under ledergruppemøte i august 2020 la Leder 9 frem en ny prosjektplan. I tråd med forventningene til den 
nye Fylkeskommunen var prosjektplanen offensiv, og det ble tydelig for ledergruppen at 
arbeidsbelastningen ikke ville avta. Dette skapte ytterligere uro innad i ledergruppen. Det ble vurdert om 
varsler kunne være en løsning for å få fjernet Leder 9 fra stillingen og om det var mulig å mobilisere 
mellomledere. 

Deler av organisasjonen var allerede preget av arbeidspress, ambisjonsnivå og krav til kvalitet på 
leveransene. Mens Leder 9 var opptatt av å leve opp til de forventningene som ble stilt til Fylkeskommunen, 
mistet deler av organisasjonen tillit til Leder 9 og mente at ambisjonsnivået og detaljkontrollen måtte 
reduseres. I stedet for å benytte arbeidsmiljølovens system for arbeidsmiljø- og konflikthåndtering, som ville 
vært det riktige, ble det sendt varsler og bekymringsmeldinger som ble lekket til pressen.152 Mellomledere 
og andre medarbeidere ble mobilisert og organiserte seg i det som utad ser ut som en kampanje for å 
presse Leder 9 ut som øverste administrative leder av Fylkeskommunen.153

18.2 Varsler om kritikkverdige forhold ble sett på som et bidrag til å håndtere utfordringene 
I september 2020 ble det inngitt flere varsler mot Leder 9. Varslene ble overlevert Fylkesordfører, og 
beskrev ulike forhold som ble angitt som kritikkverdige. Et av varslene ble inngitt på vegne av deler av 
ledergruppen.154 Dette knyttet seg blant annet til at (i) det var en svært belastende arbeidssituasjon i 
organisasjonen, (ii) det var høyt arbeidspress og korte tidsfrister, samt at fristene ble lagt til tidspunkt utenfor 
alminnelig arbeidstid, (iii) Leder 9s styring var preget av kontroll, detaljstyring og påpekning av feil ned på 
saksbehandlernivå og (iv) at det var et dårlig ytringsklima og manglende tilbakemeldingskultur i deler av 
organisasjonen. Samtlige av de forhold som ble angitt i varselet ligger i kjernen av det arbeidsmiljølovens 
ordinære konflikthåndteringssystem er etablert for å løse. At det ble "varslet" og ikke iverksatt en ordinær 
prosess etter loven, bidro til å vanskeliggjøre en allerede vanskelig situasjon. 

Det ble i varselet opplyst om at flere hadde forsøkt å gi tilbakemeldinger til arbeidsgiver om ambisjonsnivå, 
arbeidspress, styring og kontroll, uten at dette var blitt fulgt opp.155 Varselet bygger altså på at det forelå et 
omfattende og kjent problem, og ble sendt for å få bistand til å håndtere problemene umiddelbart. Som det 
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152 

Leder 4 benekter at varselet ikke ble sendt for å starte noen kampanje mot Leder 9. Leder 4 har også opplyst at hun fikk klart råd fra to eksterne advokater om at hun hadde 
en handleplikt. 
153 

Leder 9 mener at varslene, bekymringsmeldingene, den manglende medvirkning til å løse problemene, samt at utfordringene ble løftet eksternt, bygger på den forutsetning at 
Leder 9 ikke evnet å endre seg eller ta til seg tilbakemeldinger. Leder 9 er ikke enig i dette premisset. 
154 

Leder 4 mener at varselet ble sendt på vegne av hele ledergruppen. Leder 5 avviser det og har uttrykt at han ikke stilte seg bak varselet og heller ikke tok del i noe av det 
andre. 
155 

Leder 9 mener at det ikke ble gitt slike tilbakemeldinger. Leder 4, 7, 15, 2, 10 og 12 har gitt uttrykk for at slike tilbakemeldinger ble gitt. Enkelte av disse har gitt uttrykk for at 
man i etterpåklokskap kan se at det kanskje ble gitt litt forsiktige tilbakemeldinger. 
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vil fremgå nedenfor, var de som varslet ikke åpne for at Leder 9 skulle løse problemene. Leder 9 opplevde, 
som nevnt over, at disse tilbakemeldingene kom som "lyn fra klar himmel"." Den videre utviklingen skulle 
vise at varslene ikke ga grunnlag for en ny start, men et grunnlag for en situasjon som til slutt ikke var mulig 
å løse uten at Leder 9 sluttet. 

18.3 Lederne hadde ikke tillit til at Leder 9 kunne håndtere utfordringene alene 
Fylkesordfører ba Leder 4 ta opp kritikken med Leder 9. Leder 4 formidlet derfor kritikken til Leder 9 dagen 
etter. Da Leder 9 ble kjent med de tydelige tilbakemeldingene fra ledergruppen, ble gruppen invitert til det 
Utvalget oppfatter som en konstruktiv dialog om utfordringene. Leder 9 ønsket en ærlig samtale om 
hendelsene den siste tiden for å gi ledergruppen innsikt i problemene og for selv å ta lærdom av 
tilbakemeldingene. Leder 9s reaksjon er i tråd med lovens system og må regnes som adekvat; et problem 
skal avklares og diskuteres med og blant dem det gjelder. 

Leder 9s initiativ ble imidlertid ikke oppfattet som positivt av toneangivende ledere.157 Flere manglet tillit til 
at Leder 9 kunne håndtere utfordringene. Det ble vist til at det ikke var forsvarlig å gjennomføre møtet under 
ledelse av Leder 9. Møtet ble på denne bakgrunn avlyst av Leder 4, og gjorde det i praksis umulig for Leder 
9 å lykkes med reparasjonsarbeidet.158 At lederne nektet å snakke med Leder 9 alene er et tydelig tegn på 
at situasjonen hadde gått så langt at det var vanskelig å løse utfordringene gjennom dialog på et lavt nivå. 

Fylkeshovedverneombudet og bedriftshelsetjenesten ble også informert om situasjonen. Senere ble også 
ekstern kompetanse engasjert. Det ble gjennomført en-til-en-samtaler med alle ledere, og flere ga uttrykk 
for at de var i tvil om Leder 9 evnet å endre sin lederstil. Den manglende tilliten til at Leder 9 kunne endre 
seg, er illustrerende for at situasjonen på dette tidspunktet hadde gått så langt at det var begrunnet tvil om 
situasjonen kunne snus.159

18.4 Fylkesordfører understreker at Leder 9 har tillit og krever at ledergruppen skal bidra til å 
løse konflikten 

Til tross for at det var rettet kritikk mot Leder 9, var fylkesordføreren innstilt på å gi Leder 9 sjansen til å 
fortsette sitt arbeid. Fylkesordfører innhentet juridisk bistand fra KS, og søkte også tverrpolitisk støtte til 
håndteringen av saken. Fylkesordførerens utgangspunkt var å skaffe seg oversikt over situasjonen, og han 
ba derfor Advokat 2 om å gjennomføre samtaler med lederne og vernetjenesten. 

Fylkesordfører orienterte om sine forventninger til den videre håndteringen av utfordringene under 
ledergruppemøte 28. september 2020. Fylkesordfører presiserte at bekymringsmeldingene ble tatt på 
største alvor, samtidig som Leder 9 hadde full tillit fra et samlet politisk miljø. Fylkesordføreren var av den 
oppfatning at det var mulig å finne en løsning dersom det var vilje hos alle parter. Han understrekte at det 
var Leder 9 som hadde ansvaret for å finne en løsning på utfordringene. Samtidig påpekte fylkesordføreren 
at lederne måtte bidra, og gjøre sitt ytterste for at utfordringene ble håndtert på best mulig måte. 

Flere toneangivende ledere reagerte på fylkesordførerens fulle tillit til Leder 9. Flere mente det var umulig 
for Leder 9 å ordne opp i problemene.160

Samme dag som fylkesordføreren ga sin fulle tillit til Leder 9, ble organisasjonens og ledergruppens 
utfordringer kjent i pressen. Dette gjorde prosessen enda vanskeligere. En uke senere ble Leder 9 bedt om 
å ikke møte på arbeidet, men å ta fri. 

18.5 Større deler av organisasjonen mistet tillit til Leder 9, og utfordringene ble kjent eksternt 
Parallelt med at Leder 9 forsøkte å håndtere utfordringene med sine nærmeste medarbeidere mottok 
Fylkeshovedverneombudet flere bekymringsmeldinger fra andre deler av organisasjonen. Flere opplevde 
at de måtte organisere seg og stå sammen for bli kvitt Leder 9. Dette ledet til at en rekke mennesker som 
aldri eller i liten grad hadde hatt noe direkte med Leder 9 å gjøre, bidro i en kampanje for å få Leder 9 ut av 
stillingen. 

Det startet med at 20 mellomledere meldte bekymringer via Fylkeshovedverneombudet. 
Fylkeshovedverneombudet videreformidlet bekymringer knyttet til at (i) mellomlederne observerte at 

156 

Leder 9 fikk først oversendt varslene og bekymringsmeldingene etter han hadde inngått sluttavtale med Fylkeskommunen. 
157 

Leder 5 opplyser at han ikke hadde problemer med å gjennomføre møtet 
158 

Leder 4 ønsket prosessbistand, og sier at hun oppfordret Leder 9 til innhente slik bistand. 
159 

Leder 4s advokat mener at ledergruppen på dette tidspunktet hadde erfart at Leder 9 ikke var lyttende eller mottakelig for kritikk 
160 

Leder 9 mener det ikke var umulig for han å endre seg. Leder 4 mener at ledergruppen stilte opp, men ønsket bistand og at Leder 9 hadde en mer lyttende tilnærming til 
situasjonen. 
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personer i ledergruppen var i ferd med å bli syke og (ii) at måten det ble jobbet på, med detaljstyring og 
irettesettelser, påvirket organisasjonens evne til å levere og produsere. 

Noen dager senere stilte 30 ansatte seg bak en ny bekymringsmelding med tilsvarende innhold. Initiativet 
blant de ansatte kom etter at de ble kjent med at både ledergruppen og seksjonsledere hadde sendt 
bekymringsmeldinger. Fylkeshovedverneombudet videreformidlet bekymringer knyttet til (i) at Leder 9 
reviderte saksdokumenter til det ugjenkjennelige, (ii) stor avstand mellom toppledelsen og medarbeiderne 
i organisasjonen, (iii) at ledelsen fremsto som lite koordinerte og (iv) manglende tillit til, og handlingsrom 
fra, Leder 9. Fem dager senere var det 200 ansatte som stilte seg bak bekymringene. 

I en melding til samtlige ansatte understreket Leder 9 at han tok bekymringsmeldingene på største alvor, 
og at ledelsen skulle arbeide sammen for å skape best mulig arbeidsvilkår for ansatte og ledere i 
Fylkeskommunen. Til tross for denne meldingen var det flere som mente at det måtte et lederskifte til for å 
løse situasjonen. 

Etter at bekymringsmeldingene ble formidlet fra Fylkeshovedverneombudet var det medarbeidere som 
lekket disse til pressen. Til Utvalget har dette blitt beskrevet som et bevisst valg for å få Leder 9 ut. 
Utfordringene i Fylkeskommunens administrasjon ble dermed et eksternt, og ikke bare et internt, 
anliggende. Pressedekningen var massiv, og bidro til at det til slutt ble umulig å unngå et lederskifte i 
Fylkeskommunen. 

18.6 Politikerne hadde tillit til Leder 9, men uroen ledet likevel til et lederskifte 
Selv om Leder 9 gjennom hele den krevende perioden hadde hatt full tillit fra det politiske miljøet, medførte 
det massive interne og esterne presset mot Leder 9 at det måtte et lederskifte til for å komme videre. Av 
særlig betydning er det at fylkesordfører i et møte med ledergruppen som nevnt ga beskjed om at Leder 9 
skulle gis en sjanse til å snu situasjonen. Denne beskjeden ble ikke respektert, og samme dag ble 
samarbeidsproblemene lekket til pressen. 

Politikernes tillit til Leder 9 ble også understreket i fylkesordførerens pressemelding etter lederskiftet: Leder 
9 hadde ledet en krevende omstillingsprosess hvor fire organisasjoner som inkluderer ett kollektivselskap, 
deler av tidligere Statens Vegvesen og to tidligere fylkeskommuner skulle slå seg sammen. Leder 9 hadde 
levert gode omstillingsresultater, og hatt full tillit fra et samlet politisk miljø under hele ansettelsesperioden. 

Det er Utvalgets vurdering at Leder 9s ledelse ikke representerte et lovbrudd, og at samarbeidsproblemene 
var en konsekvens av personlighetsforskjeller, at man tilsynelatende snakket forbi hverandre når det kom 
til tilbakemeldinger, et naturlig hardt arbeidspress i en spesiell omstilling og mangel på en felles, fysisk 
arena for samhandling. Gitt den manglende tilliten fra deler av organisasjonen ble den "mest 
hensiktsmessige løsningen under omstendighetene" likevel at det ble inngått en sluttavtale og at 
Fylkeskommunen fikk et lederskifte. 

I etterkant av lederskiftet fikk Leder 9 innsikt i at det var sendt flere varsler mot ham som han den gang ikke 
ble orientert om. Leder 9 gikk etter dette "fullstendig i kjelleren" og mente at situasjonen kunne utspilt seg 
annerledes dersom han hadde fått denne informasjonen med en gang. Siste dag før han fratrådte formidlet 
Leder 9 til alle ansatte i VTFK at han opplevde prosessen som en "offentlig henrettelse". Utvalget mener at 
Leder 9 ble presset ut av stillingen på en uakseptabel måte, og at metoden påførte ham betydelige 
belastninger han skulle vært spart for. 

19. Lederskifte i Fylkeskommunen og varsel mot Leder 5 

19.1 Leder 7 har fokus på psykososialt arbeidsmiljø 
Til tross for lederskiftet, skulle også høsten 2020 bli krevende for Fylkeskommunens administrasjon. 
Administrasjonen var fortsatt preget av intern og ekstern uro, og den krevende omstillingsprosessen pågikk 
fortsatt. I tillegg var det innspurt i budsjettprosessen for 2021. Samtidig medførte det nye smitteutbruddet 
at de ansatte igjen ble sendt tilbake til hjemmekontor. Det var derfor utvilsomt en krevende oppgave å ta 
over som konstituert fylkesdirektør for Fylkeskommunen på dette tidspunktet. 

Leder 7 var spesielt opptatt av å bygge et godt og inkludere arbeidsmiljø, basert på felles verdier og trygge 
relasjoner. Hun igangsatte flere ulike initiativ, blant annet arbeidet med visjoner og verdier i 
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Fylkeskommunen. Leder 7 har opplyst at hun samarbeidet tett med ledergruppen, de tillitsvalgte og 
vernetjenesten samarbeidet for å utvikle arbeidsmiljøet i organisasjonen.-

Flere i organisasjonen opplevde en stemningsendring etter lederskiftet. Samtidig var arbeidsbelastningen 
for deler av organisasjonen fortsatt stor, og flere merket at det var utfordringer i organisasjonsmodellen. 
Særlig samhandlingen og grensesnittene mellom ØSE og de store tjenestesektorene SMM og OF var 
krevende. Både SMM og OF savnet nærkompetanse innen blant annet økonomi, anskaffelser og jurister, 
og avhjalp dette noe ved å ha egne stabsfunksjoner internt i sin sektor. Det medførte at det ble utfordringer 
i grensesnittet til ØSE, og forholdet mellom ØSE og SMM var særlig utfordrende. 

Leder 7 hadde imidlertid påtatt seg konstitusjonen under den forutsetning at det ikke skulle gjøres større 
organisatoriske grep, slik som endringer i organisasjonsmodellen før ny permanent ledelse var på plass.162

Forutsetningen var naturlig fordi konstitusjonen var ment å være kortvarig. Det skulle imidlertid vise seg at 
det tok lengre tid å tilsette en permanent fylkesdirektør, og mangelen på organisatoriske grep skulle vise 
seg å bli problematisk. I tillegg mottok Leder 7 kun noen dager etter lederskiftet et nytt varsel mot en 
toppleder. Denne gangen var varselet rettet mot Leder 5. 

19.2 Varsel mot Leder 5 
Leder 5 var en anerkjent fagperson, men erfaringene med ham som leder var delte. Flere i organisasjonen 
har opplevd kommunikasjonen med Leder 5 som krevende, mens nære medarbeidere kunne oppleve ham 
som omsorgsfull og støttende. 

Leder 7 mottok et varsel mot Leder 5 fra en ansatt i en annen sektor enn ØSE. Varselet knyttet seg blant 
annet til Leder 5s (i) angivelige autoritære og enerådende lederstil, (ii) fokus på å finne feil og utstrakt bruk 
av hersketeknikker og (iii) at ansatte følte seg overkjørt og opplevde frustrasjon over manglende 
forutsigbarhet, unødvendig hardt arbeidspress og et meget dårlig arbeidsmiljø. Ifølge varsleren var disse 
forholdene tydelige både i ØSE og andre sektorer. Denne delen av varselet handlet altså om 
arbeidsmiljøproblemer, og kunne vært håndtert gjennom dialog og konflikthåndtering på lavt nivå i tråd med 
arbeidsmiljøloven og det tariffavtalte systemet. Som det vil fremgå nedenfor i punkt 20, ble denne delen av 
varselet i det vesentlige underkjent i en ekstern undersøkelse. 

Et viktig forhold i varselet var anklagen om at det forelå en alvorlig feil knyttet til budsjettprosessen for 
budsjettet for 2020. Det ble angitt at det (i) forelå en feil i størrelsesorden NOK 100 millioner i driftsbudsjettet 
for samferdsel, (ii) at Leder 5 var oppmerksom på dette og (iii) at Leder 5 likevel ikke hadde rettet opp feilen 
eller orientert politisk ledelse. Denne del av varselet knyttet seg altså ikke til arbeidsmiljøproblemer, men til 
myndighetsutøvelse, og måtte derfor undersøkes. Anklagen var alvorlig, og som det fremgår nedenfor i 
punkt 20, ble den avvist i en ekstern undersøkelse. 

Flere av anklagene som ble rettet mot Leder 5 var tilsvarende eller sammenlignbare med anklagene som 
ble rettet mot Leder 9. Flere har også uttalt at det var vanskelig å skille de to lederne fra hverandre, og at 
misnøye over den ene ble til misnøye over den andre. Som beskrevet under i punkt 30, ble også Leder 5 
til slutt sagt opp fra stillingen. Slik som sist, ble Varselet lekket til pressen, slik at det også denne gang ble 
etablert et ytre press. Belastningen knyttet til beskyldingene og oppmerksomheten som fulgte av dette ledet 
til at Leder 5 ble sykmeldt. 

20. Leder 5 ble frifunnet for anklagene, men frifinnelsen løste ingen problemer 

20.1 Frifinnelse av Leder 5 
I tråd med Fylkeskommunens interne varslingsrutiner ble varselet undersøkt av et eksternt varslingsutvalg 
("Varslingsutvalget"). Deres mandat var å avklare om Leder 5 hadde opptrådt i strid med rettsregler, 
Fylkeskommunens etiske retningslinjer eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet. 
Undersøkelsen ble gjennomført i perioden 26. oktober 2020 til 12. januar 2021. 

Varslingsutvalget konkluderte med at det ikke var grunnlag for å fremsette kritikk mot Leder 5. De konkrete 
påstandene knyttet til Leder 5s lederstil og anklagen om budsjettmanipulasjon ble også avvist. 
Varslingsutvalget understrekte at det ikke var grunnlag for anklagen om at Leder 5s lederstil var den 
sentrale årsaken til at samarbeidet mellom ØSE og SMM var vanskelig. Tvert imot påpekte 
Varslingsutvalget at det forelå en "klar motvilje mot ØSE" i andre deler av Fylkeskommunen. Årsaken til 

161 

Leder 4 har følgende merknad til rapporten: "Ser av rapporten at det er [Leder 7] som får mest kritikk som øverste leder. Når jeg og andre vet hva hun har tatt ansvar for på 
vegne av fellesskapet i en vanskelig tid og vi alle vet hva [Leder 9] gjorde/ikke gjorde, oppleves dette forferdelig urettferdig og som en ren uthengning." 
162 

Leder 7 mener at dette ble kommunisert til fylkesordfører, fylkesting og egen ledergruppe. Leder 7 formidlet at den enkelte direktør måtte ta et særskilt ansvar for egen sektor 
og behov for nødvendig samhandling og avklaring av oppgavefordeling og ansvar. Det ble tatt flere initiativ fra ulike i ledergruppen. 
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samarbeidsutfordringene var sammensatt, og skyldtes blant annet dårlig kommunikasjon i ledelsen, 
kulturforskjeller og at man ikke forholdt seg lojalt til den valgte organisasjonsmodellen, hvor det var lagt opp 
til en sterk økonomiseksjon sentralt i organisasjonen. 

Varslingsutvalget fant at det var stor grad av uenighet i ledergruppen, med den konsekvens at gruppen ikke 
fremstod som en samlet og omforent gruppe overfor resten av organisasjonen. Dette var etter 
Varslingsutvalgets syn egnet til å svekke legitimiteten til de beslutninger som ble tatt, noe som igjen hadde 
skapt friksjoner blant ansatte lengre ned i organisasjonen. Varslingsutvalget mente at dette hadde bidratt til 
å skape den krevende situasjonen som Fylkeskommunen nå sto i. Ledergruppen måtte håndtere dette for 
å unngå lignende situasjoner i fremtiden. 

20.2 Varslingsutvalgets rapport unntas offentlighet 
Fylkeskommunen besluttet at granskningsrapporten skulle unntas offentlighet i sin helhet, men at 
hovedkonklusjonen skulle offentliggjøres. Varslingsutvalgets hovedkonklusjon var tydelig; det var ikke 
grunnlag for å fremsette kritikk mot Leder 5. Organisasjonen var delt i oppfatningen av dette. Enkelte, både 
i ØSE og andre sektorer, hadde uttalt til Varslingsutvalget at den eneste løsningen på konflikten var at Leder 
5 sluttet. Andre hadde derimot betegnet Leder 5 som en omsorgsfull leder. At organisasjonen delte seg i 
oppfatningen av "frifinnelsen" var derfor ikke unaturlig. 

Fylkeskommunen orienterte ikke varsleren eller de ansatte om Varslingsutvalgets faktum beskrivelser, 
vurderinger, læringspunkter eller anbefalinger. Dette ledet til at det for mange ble vanskelig å slå seg til ro 
med den offentliggjorte konklusjon.163 Det var en feil å hemmeligholde store deler av saken og overlate 
kommunikasjonen til det som ble lekket til pressen. Reaksjonene dette skapte internt og eksternt har bidratt 
til at dette Utvalget fra starten av gjorde det klart at rapporten fra denne Undersøkelsen burde offentliggjøres 
i sin helhet. 

20.3 Utfordringene i organisasjonen og ØSE ble ikke løst 
Selv om Leder 5 ble "frifunnet" løste ikke dette utfordringene i verken Fylkeskommunen eller ØSE. 
Samarbeidsproblemene mellom ØSE og særlig SMM hadde hele høsten 2020 vært et tilbakevendende 
tema. Varslingsutvalgets undersøkelser hadde avdekket at den organisatoriske uenigheten mellom SMM 
og ØSE knyttet til økonomifunksjonen i Fylkeskommunen hadde bidratt til å skape usikkerhet og uenigheter 
mellom ansatte i de to sektorene. Det ble likevel ikke truffet noen umiddelbare organisatoriske tiltak, men 
Leder 7 oppfordret lederne for begge sektorene til å opprette dialog og avklare ansvarsforhold. 

Internt i ØSE opplevde de et "stort gap mellom forventninger til støtte fra sektorer og hva ØSE er 
dimensjonert for". Videre opplevde de at de folkevalgte hadde "større forventninger til leveranse av politiske 
saker enn kapasiteten til ØSE" gjorde mulig. I tillegg var økonomiseksjonen preget av hyppige lederskifter 
og mye midlertidighet. Samlet sett er det ikke tvilsomt at arbeidssituasjonen i ØSE, og særlig i 
økonomiseksjonen, var krevende. Det var derfor nødvendig å ta grep for å forbedre arbeidsmiljøet.164 Leder 
5 tok også opp dette med Leder 7, men opplevde at Leder 7 ikke tok henvendelsene på tilstrekkelig alvor. 
Dette ledet til at Leder 5 senere sendte et varsel om "uforsvarlig arbeidsmiljø og 
mobbing/trakassering/utfrysing" til fylkesordfører. 

I fasen som fulgte fokuserte Leder 7 på de psykososiale sidene av saken, og bidro ikke til å løse de 
organisatoriske utfordringene. I lys av Leder 7s forutsetning for konstitusjonen om at det ikke skulle gjøres 
organisatoriske grep var dette ikke overraskende. Samtidig bidro det til friksjon med Leder 5, som på sin 
side først og fremst konsentrerte seg om de organisatoriske svakhetene. 

21. Leder 7s dialog med Leder 5 om rapporten, ØSEs utfordringer og tillit til det felles 
prosjektet 

21.1 Leder 5 får delvis innsyn i rapporten 
Leder 5 begjærte innsyn i hele granskningsrapporten samme dag som konklusjonen ble kjent. 
Anmodningen var helt naturlig, idet saken gjaldt ham selv. Fylkeskommunen viste til at 
granskningsrapporten inneholdt opplysninger om "noens personlige forhold" etter forvaltningsloven § 13 

163 

Leder 7 har opplyst at denne vurderingen ble tatt på bakgrunn av råd fra advokater. Statsforvalteren har avvist klagene på avslagene begjæringer om innsyn i rapporten. 
164 

Mellomleder 8 mener at rapporten gir et "feilstlått bilde av at Leder 7 skulle håndtert helheten på annet vis. Utgangspunktet er at hun steppet fortjenestefullt inn og tok en 
midlertidig lederrolle når tidligere fylkesrådmann signerte en sluttavtale. [Leder 7] har etter [Mellomleder 8s] syn tatt ansvar, og ikke skjøvet oppgaver til ny fast leder, men jobbet 
etter prinsippet om at man gjør det man skal i den rolle man er tildelt.". Mellomleder 8 uttaler videre at "Organiseringen av fylkeskommunen var det imidlertid ikke riktig at [Leder 
7] skulle ta vitale grep om i den korte tiden hun skulle være leder. Dette er det helt naturlig at ny fast leder skal få muligheten til å være med på. Det blir da fundamentalt feil når 
varslingsutvalget kritiserer den midlertidige Leder 7 for å ikke løse de strukturelle utfordringene som ledd i håndteringen av situasjonen i ØSE" 
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første ledd nr. 1, og at rapporten derfor var taushetsbelagt. At Leder 5 (eller varsler) ikke fikk tilgang til 
rapporten i sin helhet var en klar feilvurdering som det ikke er lett å skjønne grunnen til. 

Leder 5 fikk likevel innsyn i deler av rapporten betinget av at han signerte en taushetserklæring. Behovet 
for taushetserklæring ble angitt å være at han fikk "tilgang til taushetsbelagt informasjon som går ut over 
det som anses som tjenstlig behov". Begrunnelsen er rettslig problematisk. Kravet om å undertegne en 
særskilt taushetserklæring bidro også til å gjøre forholdet mellom Leder 7 og Leder 5 vanskeligere. 

Leder 5 ble bedt om å bekrefte at han hadde lest bestemmelsene i forvaltningsloven §§ 13-13f og 
straffeloven § 121 g og at han forsto følgende: 

- "jeg har taushetsplikt om opplysninger om andres private forhold som fremkommer i 
granskningsrapporten; 

jeg plikter å behandle all informasjon på en betryggende og for uvedkommende utilgjengelig 
måte herunder å ikke bringe videre opplysninger om granskningsrapportens innhold; 

- taushetsplikten også gjelder overfor ansatte i fylkeskommunen som ikke har behov for 
opplysningene i granskningsrapporten i sitt arbeid; 

brudd på taushetsplikten kan medføre straffeansvar, erstatningsansvar og/eller opphør av 
mitt arbeidsforhold i fylkeskommunen". 

Taushetserklæringen ble signert 22. januar 2021. Leder 5 har understreket at taushetserklæringen ble 
signert under forutsetning av at han fikk tilgang til hele rapporten, mens han kun fikk oversendt en sladdet 
utgave. Han opplevde at kravet om taushetserklæring viste at Leder 7 ikke hadde tillit til ham som ansatt. 
Det skulle han få rett i; som det fremgår nedenfor i punkt 24, ble en uberettiget anklage om brudd på 
erklæringen brukt som begrunnelse for å innkalle ham til drøftelsesmøte og deretter si ham opp. 

Det er Utvalgets oppfatning at Fylkeskommunen har lagt til grunn at Leder 5 hadde brutt 
taushetserklæringen ved å lekke rapporten til Kommunal Rapport, og ved å legge ved den sladdede 
granskningsrapporten i et varsel om kritikkverdige forhold i Fylkeskommunen til fylkesordfører og 
opposisjonsleder. Det foreligger ikke bevis for at Leder 5 lekket rapporten. Det er heller ikke rettsstridig eller 
kritikkverdig å legge ved en sladdet rapport som omhandler virksomhetsrelatert informasjon om ham selv. 

21.2 Leder 5 er usikker på om han har arbeidsgivers nødvendige tillit 
Da Leder 5 ble kjent med varselet om ham selv, ble han usikker på om han hadde Leder 7s tillit og om det 
var riktig at han skulle fortsette i Fylkeskommunen. Han formidlet til Leder 7 i oktober 2020 at det var mulig 
han ble sett på som en outsider siden han hadde forsøkt å være lojal mot Leder 9. Han tenkte derfor at det 
kanskje var best for Leder 7 å "gå videre med blanke ark". 

Da Leder 5 senere ble kjent med deler av rapporten, fikk han bekreftet at det var flere som assosierte ham 
med Leder 9, og at flere mente at den eneste løsningen på organisasjonens utfordringer var at han sluttet. 
Leder 5 erkjente at situasjonen skapte uro i ØSE, og var usikker på om han var rett person for oppgaven 
som direktør for ØSE. Leder 5 luftet derfor igjen muligheten for å avslutte arbeidsforholdet med Leder 7. 
Leder 5s initiativ var et utslag av lojalitet overfor organisasjonen og må ansees som konstruktivt og godt. 
Gitt situasjonen i Fylkeskommunen generelt, og ØSE spesielt, kunne mye tale for at det ville bli gjennomført 
et frivillig lederskifte. 

Det ble avholdt to samtaler om dette i mars 2021, men uten at det ledet til noe. Leder 5 hadde åpnet for å 
gå av, men ville ikke selv legge frem et konkret forslag til løsning. Leder 5 ville overlate dette initiativet til 
Leder 7. Leder 7 mente på sin side at det ikke var rettslig grunnlag for å reise dette som et forslag, og la 
derfor alternativet om å gå i dialog om avslutning av arbeidsforholdet dødt. Dette var en feilvurdering, og 
ledet til en ny prosess som endte med at Leder 5 ble sagt opp fra stillingen sin. 

21.3 Leder 5 mener Leder 7 har iverksatt en skjult prosess for å få ham ut 
Leder 7 hadde tett oppfølging av Leder 5 våren 2021. Dette var dels knyttet til avklaringer av faglige 
spørsmål, dels knyttet til håndtering av varslingsrapporten og dels knyttet til Leder 5s oppfølging av 
arbeidsmiljøet i ØSE. 

Etter samtalene mellom Leder 7 og Leder 5 reflekterte Leder 7 over muligheten for oppsigelse av Leder 5. 
Leder 7 pekte på at hun ikke kom til å bli ferdig med prosessen, men at en "ny leder ville få dette på bordet", 
og at de hadde "god nok dokumentasjon." Dette indikerer at oppsigelse ble sett på som et reelt alternativ i 
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mars 2021, men at prosessen ikke skulle avsluttes før konstitusjonen var over.165 Uavhengig av om Leder 7 
hadde bestemt seg for oppsigelse på dette tidspunktet, endte historien nettopp slik som beskrevet ovenfor; 
Leder 7 ble ikke ferdig med avslutningen av Leder 5s arbeidsforhold, men Leder 7 samlet dokumentasjon 
gjennom våren 2021. Da permanent leder kom på plass, ble Leder 5 sagt opp fra sin stilling. 

Leder 5 opplevde den gang at Leder 7 hadde startet en skjult prosess for å avslutte hans arbeidsforhold, 
og at han hadde kjent på det over tid. Leder 5 understrekte at dette var bakgrunnen for at han sa til Leder 
7 "gitt de bakenforliggende varslingsomstendighetene — at dersom [Leder 7] mente fylkeskommunen var 
best tjent med at [Leder 5] sluttet, var [han] villig til å ta en ryddig samtale om dette fremfor en slik prosess. 
Det kommer sjeldent noe godt ut av prosesser hvor leder planlegger en prosess med mål om å avslutte 
arbeidsforholdet. Du uttrykker at du ikke ønsker dette, men i handling gir du et annet uttrykk." Leder 5s 
oppfatning av situasjonen var godt begrunnet og ble senere også bekreftet. 

21.4 Leder 5 varsler mot Leder 7 og Leder 4 
Leder 5 oppfattet at hans initiativ overfor Leder 7 ikke ble tatt tilstrekkelig på alvor. Som nevnt sendte han 
derfor den 6. april 2021 et "Varsel om uforsvarlig arbeidsmiljø og mobbing/trakassering/utfrysing" til 
fylkesordfører. Opposisjonsleder var satt i kopi på e-posten. Leder 5 varslet på Leder 7 og Leder 4s 
oppfølging av arbeidsmiljøet i ØSE. Leder 5 påstod at Leder 7 og Leder 4 ikke hadde igangsatt tiltak eller 
fulgt opp utfordringene mellom ØSE og SMM. Det var i dette varslet han la ved granskingsrapporten om 
ham selv. 

I oversendelsen skrev Leder 5: "Jeg har over lengre tid tatt opp forhold knyttet til arbeidsmiljøet uten resultat 
eller tilbakemeldinger. Med dette som bakgrunn ser jeg meg, som en siste utvei, tvunget til å varsle om 
svært kritikkverdige forhold som knytter seg til et uforsvarlig arbeidsmiljø hvor ansatte og ledere opplever 
utfrysing og trakassering". Leder 5 varslet også om en angivelig aksjon mot ham selv. Leder 5 ønsket 
senere at varselet skulle legges bort, og det ble derfor ikke fulgt opp. Det er likevel et tidsnært bevis på 
hvordan han som ansatt opplevet sin arbeidssituasjon. Samtidig er også dette et eksempel på 
arbeidsmiljøproblemer som kunne vært håndtert gjennom dialog og på lavt nivå, og ikke gjennom et varsel. 

Leder 4 og Leder 7 ble ikke orientert om varselet. De kunne derfor ikke vite hvordan Leder 5 bedømte 
situasjonen, og mistet samtidig muligheten til å iverksette eventuelle korrigerende tiltak. 

22. De ansatte i ØSE inviteres til et åpent og transparent utviklingsprosjekt 

22.1 Midlertidighet og organisasjonsmodellen gjorde arbeidsmiljøet i ØSE særlig krevende 
Våren 2021 var organisasjonen som helhet preget av slitasje. Leder 7 var klar over dette, og trakk 
utfordringene frem under orienteringen til fylkesutvalget 3. mars 2021 om "ledelse, arbeidsmiljø og 
kulturbygging". Utfordringene skyldes en "krevende oppstart og organisasjonsetablering, fylkesrådmannens 
avgang og varslingssak", og var preget av: 

- Slitasje i organisasjonen grunnet høyt arbeidspress over tid; 

- Utfordrende å jobbe med organisasjonsbygging og kultur i koronaens tid; 

- Arenaer for dialog og samhandling er ikke tilstrekkelig utviklet i en utfordrende tid; 

Organisasjonsbygging og kulturbygning tar tid, relasjoner må bygges og pleies. 

Sammenslåingsprosessen krevde særlig bistand og ressurser fra ØSE, som har det overordnede ansvaret 
for økonomien, internkontroll og budsjettprosessen. To regnskap fra Telemark og Vestfold skulle avsluttes 
samtidig som det måtte utarbeides et nytt budsjett for en helt ny organisasjon. De ansatte i ØSE hadde 
derfor helt siden sammenslåingen vært under et stort arbeidspress. Ansatte og ledere i ØSE opplevde også 
at den øvrige delen av organisasjonen ikke helt forstod ØSEs rolle i organisasjonen. 

Leder 7 var opptatt av at ledergruppen sammen skulle adressere og ta tak i utfordringer i organisasjonen. 
Hun ba derfor alle direktørene om å presentere de særlige utfordringer deres sektor opplevde til 
ledergruppen. Leder 5 tok opp disse utfordringene under sin orientering: 

165 
Leder 7 er uenig i dette, og mener spørsmålet om avslutning av arbeidsforholdet ble lagt dødt. Leder 7 hadde ingen intensjon om å si opp Leder 5. Leder 7 la til rette for mange 

samtaler. Tematikken om avslutning av arbeidsforholdet ble tatt opp, mens Leder 5 endret standpunkt til neste samtale. Leder 7 opplevde at hun og Leder 5 var enig om å legge 
utviklingssporet til grunn, inntil dette endret seg i slutten av juni, som følge av taushetsbruddet. 
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Statusgjennomgang pr april 2021— Utfordringer knyttet til: 

Organisering 

• Avgrensning mot andre sektorer 
• .Vlt"iNNrer 

• P+ c{.cal,eea;d.rdlei 
• rge^r: ..-1l 
• I.. samf•mnre mlernt trr bedre siwnhandhne eksrmnt 

• Midlertidig organisering 

• Midlertidige teamlederstillinger 

• Mangel på tilgang til nødvendig informasjon(mange Teamsrom, 

a•kiv) 

• Sliten organisasjon 

Ressurser/kompetanse 

Bemanning 
Amali hurter 
I urrover 
Kumnetansenemnp 
Midier!WIg& stiihrrger 

Vi opplever stort gap mellom forventninger til .tøtte fra 

sektorer og hva ØSE ei dimensjonert for 

• ledere med for stort arbeidspress 

• Kompetanseheving 
• Ko, npetansehev,ng,tr•hov µt flere tema, kurs Igangsatt, men vd a tid 

Mindre funksjonelle digitale verktøy 

Prioriteringer 

Folkevalgte større forventninger til leveranse av politiske saker 

enn kapasiteten til ØSF Samhandlingsbehov 

Roller og ansvarsfordeling mellom ØSE og øvrige sektorer må • Behov for å øke tilliten mellom arbeidsgrupper og sektorer 

avklares • Behov for å sette av tid til samhandling 

Onboarding av nye medarbeidere • Arbeidsplasskonseptet — hvordan jobbe etter korona 

Mere effektive og hensiktsmessige digitale verktøy 

Flere av utfordringene ovenfor er naturlige i lys av at Fylkeskommunen befant seg midt i en krevende 
sammenslåings- og omstillingsprosess. Flere av forholdene som ble tatt opp var også en konsekvens av 
den valgte organisasjonsmodellen og at særlig ØSEs rolle kunne være vanskelig å forstå. 

Internt i ØSE opplevde de et "stort gap mellom forventninger til støtte fra sektorer og hva ØSE er 
dimensjonert for". Videre opplevde de at de folkevalgte hadde "større forventninger til leveranse av politiske 
saker enn kapasiteten til ØSE" gjorde mulig. Det ble også pekt på at det var behov for å øke tilliten mellom 
arbeidsgrupper og sektorer. 

De særlige utfordringene knyttet til midlertidighet på seksjonsledernivå i ØSE ble også fremhevet. Dette 
gjaldt særlig økonomiseksjonen, hvor det hadde vært hyppige lederskifter på seksjonsledernivå. Våren 
2021 ble det igjen et lederskifte i økonomiseksjonen, og det ble besluttet at ny seksjonsleder skulle leies 
inn. Dette skapte ytterligere frustrasjon i økonomiseksjonen. 

22.2 Ulike initiativ til forbedring av arbeidsmiljøet 
Leder 7 prioriterte arbeidsmiljøarbeidet, og krevde at de ulike direktørene fulgte opp dette i den enkelte 
sektor. Våren 2021 ble det igangsatt flere prosesser for å bidra til å forbedre arbeidsmiljø, sam handling og 
organisering i ØSE. 

De ansatte ble for det første invitert til en "utviklingsprosess", hvor ØSEs ledelse skulle se på organisering 
innad i ØSE, samt de ansattes samarbeid med andre sektorer. Sentrale spørsmål var hvilken organisering 
som passet best med arbeidsoppgavene, hvordan ressursene kunne brukes på tvers i ØSE og hvordan 
ØSEs ansatte skulle oppnå bedre samhandling med de andre sektorene. 

Ett år med erfaringer — 

Evaluere måten vi har jobbet på 

Hvilken organisering av ØSE passer best 

med oppgavene våre? Hvordan bruker 

vi ressursene på tvers i ØSE? 

Behov for å 
se det store 

bildet 

Vurdere og prioritere mulige Hvordan oppnå bedre samhandling 

forbedringstiltak og sette det ut i livet med de forskjellige sektorene? 

Det ble også gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse i regi av bedriftshelsetjenesten. Fylkeskommunen 
arbeidet også med å utarbeide ny organisasjonspolitikk. De ulike prosessene skulle sammen lede frem til 
tiltak for forbedring. 
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Ledelsen påpekte at det var avgjørende at alle opplevde prosessene som åpne, forutsigbare, trygge, reelle, 
transparente og dokumenterbare. HRMU og ekstern konsulent skulle også være prosjektdrivere for 
utviklingsprosessen. 

Avgjørende at alle opplever at 

prosessene er: 

• Åpne 

• Forutsigbare 

• Trygge 

• Reelle 

• Transparente 

• Dokumenterbare 

Prosjektdrivere 

• HRMU 

• ekstern konsulent 

Selv om HRMU og ekstern konsulent skulle være prosjektdrivere for utviklingsprosessen, var det Leder 5 
som var prosjektleder og ansvarlig for oppfølgingen av prosessene. Underveis i prosessen opplevde Leder 
7, Mellomleder 8 og de øvrige involverte fra HRMU at Leder 5 ikke i tilstrekkelig grad tok styring i prosessen, 
men at det meste ble overlatt til HRMU. 

22.3 Arbeidsmiljøundersøkelsen i ØSE bekreftet at arbeidsmiljøet var uakseptabelt 
Fylkeskommunen besluttet som nevnt at det skulle gjennomføres en arbeidsmiljøkartlegging i hele 
organisasjonen, og ØSE og SMM ble kartlagt først. Mange ansatte svarte "uenig" eller "svært uenig" på om 
de be fulgt opp og fikk tilbakemeldinger fra nærmeste leder, på om de fikk tilstrekkelig og relevant 
informasjon i hverdagen, og på om de trivdes i jobben sin i Fylkeskommunen. De fleste ansatte svarte også 
"uenig" eller "svært uenig" til påstanden om at endringer siste år var gjennomført på en god måte og til 
påstanden om at de hadde tillitt til at sin nærmeste leder ville involvere de ansatte når handlingsplanen 
skulle utarbeides etter undersøkelsen. 

De ansatte fikk åtte spørsmål der de skulle svare på hvordan kommunikasjonen, samarbeidet og 
planleggingen fungerte i henholdsvis sektoren og seksjonen. De fleste ansatte svarte at det fungerte "dårlig" 
eller "mindre godt". 

Fem av de 27 spørsmålene var tilpasset av ledergruppen i ØSE. Et av spørsmålene var om dagens 
organisering fungerte bra. På dette spørsmålet svarte 39 av 84 at de var "uenig" eller "svært uenig". Til 
påstanden "jeg er trygg i mitt arbeidsmiljø" svarte 21 av 84 at de var uenig eller svært uenig. Til påstanden 
"jeg opplever at samarbeidet på tvert av sektorene fungerer bra" svarte 55 av 84 at de var uenig eller svært 
uenig. 

Positive resultater som kan leses ut av arbeidsmiljøundersøkelsen er at mange ser ut til å ha et godt forhold 
til sine kollegaer og at andre på arbeidsplassen bryr seg om dem. De fleste ansatte har også svart at de 
mestrer jobben sin og sine oppgaver, at de tar ansvar og er fleksible, samt at de føler at deres kompetanse 
blir utnyttet. 

Samlet sett var resultatene fra arbeidsmiljøkartleggingen svakest i økonomiseksjonen. Den skilte seg særlig 
negativt ut i spørsmålene som gjaldt ledelse og informasjon. Bedriftshelsen karakteriserte resultatene som 
ekstraordinært dårlige. ØSEs ledelse var ikke overrasket over resultatene, men mente at det var et resultat 
av månedene de hadde lagt bak seg. 

Leder 7, Mellomleder 8 og de øvrige involverte fra HRMU forsøkte å tilrettelegge for at Leder 5 skulle 
håndtere utfordringene. De opplevde imidlertid at Leder 5 ikke tok tak i de åpenbare utfordringene, men 
overlot ansvaret til de som skulle være hans støtte.166 Dette var en alvorlig feil, og kunne gitt grunnlag for å 
vurdere endringsoppsigelse.167

166 
Leder 5 er uenig i dette. 

167 
Leder 7 benekter at det var Leder 5s håndtering av utviklingsarbeidet som initierte oppsigelsessaken, men taushetsbruddet. Situasjonen knyttet til arbeidsmiljø 

(Konsulentselskapets rapport) ble tatt med i oppsigelsesprosessen etter råd fra ekstern advokat, men var ikke avgjørende for prosessen, mener Leder 7. Leder 7 understreker at 
hadde det ikke skjedd noe taushetsbrudd, så hadde det heller ikke blitt noen oppsigelsesprosess. 
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22.4 Behovet for ekstern bistand i ØSE 
HRMU var engasjert av flere andre sektorer og la til grunn at utfordringene i ØSE krevde særlig tett 
oppfølging. HRMU hadde ikke tilstrekkelige ressurser til å bistå ØSE i utviklingsprosessen alene.16B Leder 4 
kontaktet Konsulentselskapet for å forhøre seg om deres kapasitet. Leder 4 hadde tidligere vært tilknyttet 
Konsulentselskapet som konsulent, og kjente derfor selskapet godt. Det følger av varselet at ansatte 
reagerte da de ble kjent med Leder 4s tilknytning til Konsulentselskapet. Tilknytningen er ikke av en slik art 
at Leder 4 var inhabil til å inngå avtalen med Konsulentselskapet, og det var heller ingen andre forhold som 
gjorde det kritikkverdig av Leder 4 å kontakte Konsulentselskapet. 

Når denne tilknytningen mellom Leder 4 og Konsulentselskapet likevel fremheves i Varselet, skyldes det 
etter Utvalgets oppfatning at Fylkeskommunen ikke har kommunisert åpent og ærlig rundt 
Konsulentselskapets oppdrag. 

Leder 5 var i utgangspunktet skeptisk til å engasjere Konsulentselskapet. Bakgrunnen for dette var at en 
av konsulentene tidligere skulle ha stilt spørsmål ved hans kommunikasjonsegenskaper til Leder 9. I tillegg 
hadde han i utgangspunktet sett for seg en prosess som var nærmere knyttet til organiseringen av ØSE. 
Leder 5 godtok likevel at Konsulentselskapet ble engasjert. 

Fylkeskommunen og Konsulentselskapet inngikk 19. mars 2021 en avtale om "Lederstøtte, coaching og 
arbeidsmiljø sektor Økonomi, styring og eierskap". Konsulentselskapet skulle "bistå oppdragsgiver innen 
ledersøtte og coaching, og støtte ledere i forhold til lederutvikling og utvikling av arbeidsmiljøet". Rammen 
for oppdraget var NOK 99.000, og det var derfor ikke behov for anskaffelseskonkurranse. Det er viktig å 
merke seg at kontrakten indikerer at bistanden skulle gis til ØSE. Som det fremgår nedenfor i punkt 23, ga 
Konsulentselskapet bistand også til andre. 

Når det gjaldt det enkelte oppdraget, skulle konsulenten "forholde seg til den enkelte leder som ønsket 
bistand." Det var Leder 5 som ønsket bistand, og utad ble det kommunisert at oppdraget var avtalt med 
ham. Som det fremgår i punkt 24 og 25 nedenfor, forholdte Konsulentselskapet seg hovedsakelig til Leder 
7, Mellomleder 8 og de øvrige involverte fra HRMU.-

23. Konsulentselskapets har flere roller enn det som ble kommunisert til de ansatte"°

23.1 Konsulentselskapets bidrag i utviklingsprosessen 
Til de ansatte ble det kommunisert at Konsulentselskapet skulle bistå som en uavhengig ressurs i 
utviklingsprosessen. Konsulentselskapet skulle også komme med en anbefaling knyttet til organiseringen. 
Det ble aldri gitt noen substansiell organisatorisk anbefaling. Den klare anbefalingen Konsulentselskapet 
ga var at det ville være det beste for alle parter at arbeidsgiver gikk i dialog med Leder 5 for å finne frem til 
en måte å avslutte arbeidsforholdet på.171

23.2 Konsulentselskapets oppdrag i seksjoner for Konsernstyring og Økonomi 
Leder 5 og Konsulentselskapet avtalte at Konsulentselskapet skulle avholde gruppesamtaler med de 
ansatte i seksjon for Konsernstyring og Økonomi.172

De ansatte ble informert om at samtalene med Konsulentselskapet var konfidensielle, og at ingen samtaler 
skulle bli sitert eller referert. Det ble videre presisert at det skulle være "en gjensidig taushetsplikt i 
gruppesamtalene, slik at ingen blir sitert etter gruppesamtalene." Det ble ikke foretatt lydopptak, utarbeidet 
referater eller andre dokumenter som den enkelte kunne få tilgang til i etterkant. Konsulentene 

168 
Mellomleder 8 sier at grundig tilnærming som ledet til at Konsulentselskapet ble valgt. De ble ikke engasjert direkte uten intern forankring og uten vurdering av andre alternativer. 

169 
Mellomleder 8 mener at kommunikasjonen var korrekt og fullt ut i samsvar med hvordan det skal jobbes HR-faglig i Fylkeskommunen. Det er ikke unaturlig at HR er med på å 

holde i prosessen, avklarer oppgavefordeling og koordinering av arbeidet med eksternt miljø. Mellomleder 8 mener også det er unyansert fordi Konsulentselskapet også hadde 
utstrakt dialog med Leder 5. 
170 

Konsulentselskapet har bedt om at følgende tekst inntas i rapporten i sin helhet: "Essensen i Konsulent 1 og Konsulent 2s tilbakemelding på rapportutkastene er at deres rolle 
gjennomgående er feilaktig fremstilt. [Konsulentselskapets] oppgave var å gjennomføre en kvalitativ arbeidsmiljøundersøkelse i ØSE. Det fremkommer av fylkeskommunens epost 
21. april 2021 at det tillå oppdraget å "komme med en anbefaling om veien videre". Etter å ha satt seg inn i den kvantitative arbeidsmiljøundersøkelsen, svarene i Menti, 
henvendelser fra ansatte og ha gjennomført samtaler med 53 ansatte, tillitsvalgte, og sett [Leder 5s] lederadferd, var deres klare anbefaling at Leder 5 ikke var den rette til å lede 
ØSE ut av problemene sektoren befant seg i. Denne vurderingen er deres egen faglige vurdering, og er ikke påvirket av noen andre forhold enn hva de selv har erfart under 
oppdraget og deres beste vurdering av tilgjengelig informasjon. Konsulent 2 og Konsulent 1 anerkjenner ikke varslingsutvalgets arbeid, som er sterkt preget av en manglende 
objektivitet, forutinntatthet, bruk av uakseptable metoder og tilsidesettelse av grunnleggende rettssikkerhetsgarantier. De har blitt forledet til å delta i prosessen på sviktende 
forutsetninger, blitt nektet innsyn i materiale nødvendig for å ivareta sine interesser underveis, og til tross anklager om sterkt kritikkverdige forhold, er det ikke blitt gitt anledning til 
reell kontradiksjon" 
171 

Leder 7 mener Utvalgets beskrivelse nedenfor bygger på en "helt grunnleggende misforståelse" av Konsulentselskapets arbeid i ØSE. 
172 

Konsulentselskapet ønsker følgende inntas i rapporten: "Det er gjennomført et ordinært oppdrag knyttet til arbeidsmiljøutvikling etter kjente og anerkjente metoder, nemlig 
Arbeidsforskningsinstituttets forskning og anbefalinger for arbeidsmiljøarbeid" 
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oppsummerte hovedtrekkene avslutningsvis for å sikre at de hadde fått med seg det vesentlige og forstått 
situasjonen korrekt. 

Verken invitasjonen eller rapporten Konsulentselskapet har utarbeidet i etterkant av samtalen gir en 
nærmere beskrivelse av Konsulentselskapets metode. Utvalget har derfor vært særlig opptatt av å forstå 
hva Konsulentselskapet så på som formålet med samtalene, hva de skulle resultere i, om de verifiserte 
opplysningene som fremkom og om de som ble utsatt for beskyldninger mv. fikk mulighet til å imøtegå det 
som ble sagt. 

Konsulentselskapet har tydelig kommunisert at de ikke gjennomførte noen faktaundersøkelse hvor formålet 
var å finne ut hva som er riktig. Konsulentselskapet har opplyst at det heller ikke var kjent med den eksterne 
undersøkelsen som tidligere var blitt gjennomført knyttet til Leder 5s lederstil. Konsulentselskapet jobbet 
med å få frem situasjonsforståelsen, "altså hvordan folk opplever at de har det og opplever situasjonen". 
De etterspurte derfor ansattes subjektive opplevelse, og skulle ikke sjekke om opplysningene faktisk var 
sanne. Konsulentselskapet opererte ikke med et "konsept med faktum". Konsulentselskapet skulle ikke 
verifisere opplysninger, men som det vil fremgå nedenfor i punkt 23.3 verifiserte de likevel enkelte 
opplysninger. 

Samtalene i Økonomiseksjonen ble avholdt 26.- 30. april 2021, mens samtalene i Konsernstyring ble 
avholdt 4.- 12. juni 2021. Det ble ikke avholdt samtaler med de to øvrige sektorene i ØSE; Eiendom og 
Service.173 Konsulentselskapets konklusjon om at "det beste for alle parter" er at Leder 5s arbeidsforhold 
avsluttes, bygger derfor på intervjuer fra 2 av 4 seksjoner.-

23.3 Konsulentselskapets bistand til Leder 7 i oppfølgingen av Leder 5 
Leder 7 opplevde personaloppfølgingen av Leder 5 som krevende, og søkte råd hos flere. Leder 7 søkte i 
den sammenheng også råd hos Konsulentselskapet. Samtidig som Konsulentselskapet avholdt intervjuer 
med økonomiseksjonen og konsernstyring for å komme med råd til Leder 5, bisto Konsulentselskapet altså 
Leder 7 i oppfølgingen av nettopp Leder 5. Rådgivningen bestod blant annet i hvordan Leder 7 steg for steg 
skulle gjennomføre samtalene med Leder 5.15

Leder 7 brukte Konsulentselskapet som sparringspartner, og funn fra Konsulentselskapets arbeid i ØSE ble 
delt løpende med Leder 7. Dette ble verken kommunisert til de ansatte eller Leder 5, som trodde 
Konsulentselskapet, i tråd med avtalen, var hans lederstøtte. 

Konsulentselskapet ba videre de ansatte om å få oversendt dokumentasjon på det som fremkom under 
gruppesamtalene. Dokumentasjonen ble deretter oversendt til Leder 7, samtidig som Konsulentselskapet 
tok stilling til innholdet og foretok vurderinger av hva dokumentasjonen kunne underbygge. 
Konsulentselskapets bevisvurderinger slo negativt ut for Leder 5. 

Konsulentselskapet søkte også å verifisere troverdigheten til enkeltansatte i ØSE som stilte seg kritisk til 
Leder 5. Blant annet tok Konsulent 2 kontakt med en ansatts tidligere leder for å forhøre seg om den 
ansattes troverdighet. Konsulent 2 ga også uttrykk for sin egen positive oppfatning av samme enkeltansatt 
overfor Leder 7. Konsulentselskapets verifisering av den ansattes troverdighet ga kritikken mot Leder 5 
større tyngde. 

At Konsulentselskapet har hatt disse rollene samtidig som de ansatte i ØSE trodde de snakket med 
uavhengige konsulenter som skulle bistå ledelsen i sektoren, har senere blitt forsøkt tildekket. Den 
manglende åpenheten rundt Konsulentselskapets ulike roller har senere ført til en begrunnet mistillit blant 
ansatte. 

173 

Leder 7 mener det var Leder 5s beslutning at samtalene kun skulle gjennomføres med seksjon for konsernstyring og økonomi. Leder 5 mener prosessen ble styrt av HRMU 
og ikke ham selv. Leder 7 mener videre at det at Konsulentselskapet kun har intervjuet 2 av 4 seksjoner "brukes som argument for at rapporten ikke står seg." Leder 7 mener 
dette blir misforstått, da rapporten ble utarbeidet i forbindelse med ledertilbakemeldinger til Leder 5, og ikke var tilbakemeldinger på prosessen som sådan. 
174 

Konsulentselskapet mener at konklusjonen også bygger på den kvantitative arbeidsmiljøundersøkelsen gjennomført av bedriftshelsetjenesten, svarene i Menti, henvendelser 
fra ansatte, samtaler med tillitsvalgte og sett Leder 5s lederatferd. Dette fremkommer ikke av selve Rapporten. 
175 

Leder 7 kan ikke se hvordan det er problematisk at Konsulentselskapet hadde flere roller. De skulle også som del av HRMU bidra som lederstøtte i fravær av seksjonsleder for 
økonomiseksjonen. Leder 7 opplyser at hun som toppleder har benyttet seg av de ressurser som organisasjonen til enhver tid besitter. Leder 7 sier at en toppleder slik sett kan 
komme i et dilemma knyttet til omgang med og kunnskap om flere pågående prosesser/oppdrag. Leder 7 mener at dette er helt ordinært og ikke kritikkverdig i seg selv. Leder 7 
mener at hun også har håndtert dette på en forsvarlig måte i dette tilfellet, og at hun ikke har gått inn og overprøvd/forsøkt endre Konsulentselskapets faglige vurderinger av Leder 
5 som leder eller det materielle innholdet i rapporten. 
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Den hyppige kontakten mellom Konsulentselskapet og Leder 7 har heller ikke blitt arkivert eller journalført. 
En del av kontakten var også via SMS. Kommunikasjonen ble ikke lagret i Fylkeskommunens arkiv. Uten 
denne Undersøkelsen er det derfor mulig at Konsulentselskapets ulike roller ville forblitt tildekket.-

23.4 Fylkeskommunen inngår ny avtale med Enkeltpersonforetak 
Konsulentselskapets oppdrag ble mer omfattende enn det Leder 4 og Konsulentselskapet hadde sett for 
seg ved avtaleinngåelsen i mars, og det var ikke mulig å holde arbeidet under NOK 99 000. Dette skyldtes 
dels at arbeidet i ØSE tok mer tid enn først antatt, og dels at Konsulentselskapet også bisto Leder 7 løpende. 

Konsulent 2 foreslo at Fylkeskommunen skulle inngå en ny avtale med Konsulent 1s enkeltpersonforetak 
("Enkeltpersonforetaket"). Konsulent 2 sendte avtaleforslaget til Leder 4 via privat e-post, og e-posten 
inneholdt også et forslag til hvordan inngåelsen av avtalen skulle begrunnes: 

"I en e-post til meg, kan du vise til tidligere samtale og si at du ønsker at vi fortsetter vår bistand 
frem til 15. mai når anbudskonkurransen er avgjort. Begrunnelsen var som nevnt følgende: Det 
er forbundet med store besparelser å videreføre og utvide kontrakten med valgte leverandør. 
Forskriften § 2-1.177 I tillegg vil det være kritisk om vi får en stopp i arbeidet når så mange ansatte 
og ledere er direkte involvert i prosessene og ønsker rask fremdrift." 

Etter den nye avtalen skulle Enkeltpersonforetaket bistå "innen lederstøtte og coaching, herunder HR, ØSE 
og fylkesrådmann". Det fremgår av avtalen at den ble signert av Leder 4 og Konsulent 1 den 1. mars 2021. 
Dette må være feil. Forslaget om å engasjere Enkeltpersonforetaket ble først formidlet til Leder 4 den 14. 
mai 2021, og signert avtale ble først oversendt til Leder 4 den 2. juni 2021. Denne avtalen ble ikke 
journalført, og det ble heller ikke gitt innsyn i denne avtalen til pressen. Dette er et av flere eksempler på at 
det ikke har vært kommunisert åpent og ærlig rundt Konsulentselskapets involvering i prosessen. 

Den 2. juni 2021 sendte Enkeltpersonforetaket en faktura for arbeidet som var gjennomført i perioden april 
til mai 2021. Formålet med avtalen synes dermed å være å dekke en periode som allerede var tilbakelagt. 

24. Fylkeskommunen innleder personalsak mot Leder 5 

24.1 Innhold fra Varslingsutvalgets rapport blir kjent 
Kommunal Rapport publiserte 8. juni 2021 en artikkel om varselet mot Leder 5. Artikkelen inneholdt flere 
sitater fra Varslingsutvalgets rapport som tidligere ikke var kjent for verken varsleren, de ansatte, politikerne 
eller offentligheten. 

Leder 7 kontaktet Advokatfirma 1 for å undersøke hvem som var gitt tilgang til informasjonen som var 
gjengitt i Kommunal Rapport. Advokatfirma 1 opplyste at Leder 5 hadde tilgang til de deler av rapporten 
sitatene var hentet fra, og at disse delene ikke var kjent for andre. Som nevnt ovenfor er dette ikke riktig. 
Leder 5 hadde delt den sladdede versjonen av rapporten med fylkesordfører og opposisjonsleder i 
forbindelse med sitt varsel. Verken Leder 7 eller andre var kjent med dette.178

24.2 Fylkeskommunen anser det som mest sannsynlig at Leder 5 har lekket rapporten 
Leder 7 innkalte Leder 5 til et møte 17. juni 2021 om "offentliggjøring av granskningsrapport". Leder 5 
oppfattet dette som et ønske om å offentliggjøre hele rapporten. Det viste seg å ikke være riktig, da 
Fylkeskommunens formål med møtet var å avdekke hvordan Kommunal Rapport hadde fått tilgang til 
rapporten, som var unntatt offentlighet. Leder 5 hadde ingen oppfatning av hvordan dette hadde skjedd. 

Den etterfølgende interne korrespondansen mellom Leder 7, Ansatt 2 og Advokat 1 gir inntrykk av at de 
anså det som mest sannsynlig at det var Leder 5 som hadde lekket rapporten.179 Lekkasjen av rapporten 
var også starten på personalsaken som ble innledet mot Leder 5, og som senere ledet til at han ble oppsagt 
fra sin stilling. Det var likevel først da Konsulentselskapet utleverte sin rapport som anbefalte at Leder 5 
burde slutte at det ble innkalt til formelt drøftingsmøte.180

178 

Leder 7 mener dette er feil. Leder 7 er av den oppfatning at lite av kommunikasjonen er arkivverdig. 
177 

Utvalget har spurt Konsulent 2 hva han sikter til når han viser til Forskriften § 2-1, men Konsulent 2 husker ikke hva han siktet til. 
178 

Leder 7 har opplyst om at alle valg som ble tatt i Leder 5s personalsak har vært basert på juridiske råd. 
179 

Slik Ansatt 2 husker det, var ikke vurderingen om Leder 5 hadde lekket rapporten til Kommunal Rapport, men om Leder 5 hadde delt den med noen. 
180 

Leder 7 mener at Konsulentselskapets rapport ikke skulle inngå som del av oppsigelsesgrunnlaget. Leder 7 fikk råd av ekstern advokat til å ta med også dette som en del av 
oppsigelsesprosessen. 
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25. Konsulentselskapet utarbeider en rapport som anbefaler at Leder 5 slutter 

25.1 Leder 5 får muntlige tilbakemeldinger fra Konsulent 1 
Samtidig som Fylkeskommunen innledet personalsak mot Leder 5, hadde Konsulentselskapet akkurat 
gjennomført de siste intervjuene. Den 18. juni 2021 ga Konsulent 1 Leder 5 muntlige tilbakemeldinger på 
hans lederskap og handlingsalternativer. Det ble tegnet et negativt bilde, hvor Leder 5 hadde lite 
handlingsrom. Tilsvarende tilbakemeldinger fra gruppesamtalene i økonomiseksjonen hadde Leder 7, 
Mellomleder 8 og de øvrige hjelperne fra HRMU fått allerede i slutten av april 2021.181

Konsulent 1 opplevde at Leder 5 ikke tok ansvar for situasjonen, og at han også av den grunn ikke var den 
riktige til å lede ØSE.182

25.2 Leder 7 ber Konsulentselskapet om "kort rapport på status og oppsummering så langt" 
Etter at Konsulentselskapet hadde gitt tilbakemelding til Leder 5 om lederskap og handlingsalternativer, 
henvendte Leder 7 seg til Konsulentselskapet og ba om en "rapport på status og oppsummering så langt" 
("Rapporten").183 Som det vil fremgå nedenfor, har Leder 7 internt og eksternt både benektet og unnlatt å 
fortelle at det var hun som bestilte Rapporten, og utad kommunisert at det var Leder 5 som bestilte 
Rapporten.184

Konsulentselskapet har opplyst at de normalt ikke utarbeider skriftlige rapporter, men at de har som praksis 
å gi tilbakemelding en til en. Konsulentselskapet anså det imidlertid som "uproblematisk å gi oppdragsgivers 
øverste leder dette når det ble forespurt." Konsulentselskapet sendte over et utkast til Rapporten til Leder 
7 og inviterte samtidig Fylkeskommunen til å komme med tilbakemeldinger. 

Rapporten Leder 7 mottok handlet ikke om utvikling i ØSE. Rapporten listet derimot opp de feil som 
begrunnet at Leder 5 burde slutte. I lys av informasjonen de ansatte fikk om utviklingsprosjektet i ØSE og 
Konsulentselskapets bidrag er det ikke overraskende at de ansatte reagerte da de senere ble kjent med 
Rapporten og dens konklusjon.185

25.3 Leder 5 ber Konsulentselskapet om en "saklig rapport" 
Den 21. juni 2021 ble det avholdt en ny tilbakemeldingssamtale mellom Leder 5 og Konsulent 1. I lys av 
tilbakemeldingene Leder 5 fikk av Konsulentselskapet, ønsket også Leder 5 en skriftlig tilbakemelding. 
Denne skulle han benytte til å vurdere en sluttavtale. Leder 5 presiserte at den måtte være "saklig" og at 
han da ville diskutere en sluttavtale. Konsulentselskapet utarbeidet da en ny og "mer generell" 
oppsummering (den "Generelle Rapporten"). Denne inneholdt vesentlige endringer sammenliknet med det 
første utkastet til Rapporten. Utvalgets inntrykk av første utkast til den Generelle Rapporten er at bildet var 
sammensatt, og at både hyppige skifter av førstelinjeledere, stort arbeidspress og sammenslåingen kunne 
bidra til å forklare utfordringene i ØSE. 

Selv om det var Leder 5 som bestilte den Generelle Rapporten, ble et utkast først sendt til Leder 7. 
Konsulentselskapet oppfordret Leder 7 og hennes rådgivere til å komme med innspill, hvilket de også 
gjorde. Disse endringene bidro til å endre den Generelle Rapportens karakter, og vil kommenteres 
nedenfor. 

25.4 Fylkeskommunen bistår Konsulentselskapet med redigering av rapportutkastene 
Utkastene Leder 7 mottok fra Konsulentselskapet, ble redigert av Fylkeskommunen.186 De involverte mener 
at Fylkeskommunen utelukkende kom med innspill til bruk av ord og uttrykk, betegnelser mv, og ikke med 
funn, faktumbeskrivelser eller anbefalinger. Dette er ikke riktig. Særlig i den Generelle Rapporten ble det 

181 

Leder 7 mener at det ikke ble gitt noen fullstendig oppsummering og gjennomgang av intervjuene. Det ble kun gitt noen eksempler for å illustrere, da Leder 5s lederstil slik 
Leder 7 beskriver det, skapte kaos. 
182 

Leder 5 er uenig i at han ikke tok ansvar for situasjonen. 
183 

Leder 7 sier at hun var klar over hvilken tilbakemelding som ble gitt, og siden tilbakemeldingen var av en så alvorlig karakter ba hun om en skriftliggjøring for oppfølging av 
Leder 5. Dette skulle bare være en status, og ingen endelig rapport. Leder 7 sier hun ikke hadde til helsikt å be om en endelig rapport på hans arbeid. 
184 

Konsulentselskapet mener at det ikke var noe oppdragsforholdet som tilsa at det ikke kunne utarbeides en rapport. 
185 

Leder 7 mener at Konsulentselskapets Rapport ikke skulle være noen endelig avslutning på Konsulentselskapets arbeid i ØSE, men en skriftlig tilbakemelding fra 
Konsulentselskapet til leder, og leder alene. 
186 

Mellomleder 8 mener at formålet med VTFKs redigering var å øke kvaliteten av den rapporten Leder 5 ønsket. 
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foretatt substansielle endringer, sammenliknet med Konsulentselskapets første utkast til den Generelle 
Rapporten.187

Eksempler på forhold som Fylkeskommunen foreslo fjernet fra Konsulentselskapets utkast til den Generelle 
Rapporten bestilt av Leder 5 er: 

At kulturen ble beskrevet som preget av hyppige skifter av førstelinjeledere 

- At det har vært et stort tidspress i ØSE og lite tid til noe annet enn å få løst oppgavene 

- At Konsulentselskapet ikke hadde snakket med de øvrige sektordirektørene for å få deres 
perspektiv 

Etter at Konsulentselskapet godtok at disse punktene skulle tas ut av den Generelle Rapporten, ble det 
etterlatte inntrykket at utfordringene som ble beskrevet først og fremst skyldtes Leder 5s lederstil. 

I tillegg foreslo Fylkeskommunen å fjerne punktet om sammenslåings- og omstillingsprosessens påvirkning 
på situasjonen i ØSE: 

"Da de to fylkeskommunene ble slått sammen var nok utgangspunktet preget av forskjeller i 
kulturen og arbeidsvaner/-metoder i de administrative enhetene. At det i en slik situasjonen vil 
oppstå uro og frustrasjon før "brikkene begynner å falle på plass" er naturlig. Den forrige 
fylkesrådmannens lederstil og raske avgang har nok også vært med på å prege situasjonen." 

Slik den Generelle Rapporten til slutt ble seende ut var det altså ingen naturlige forklaringer til den 
utfordrende situasjonen i ØSE, annet enn svakt lederskap. 

Fylkeskommunen la også inn enkelte opplysninger fra utkastet til Rapporten. Eksempler på opplysninger 
som ble hentet fra utkastet til Rapporten og tatt inn i den Generelle Rapporten er: 

At det er få som har tro på positiv utvikling i ØSE under dagens ledelse 

- At kulturen er preget av frykt for å si hva man mener 

- At Leder 5 ikke er god på å lede mennesker. 

Det som i utgangspunktet var en "mer generell" oppsummering fra Konsulentselskapet endret altså karakter 
før det ble oversendt til Leder 5.188 Da det ble klart at Leder 5 ikke var interessert i noen sluttavtale likevel, 
ble den Generelle Rapporten lagt til side. 

Utvalget har ikke grunn til å tro at Konsulentselskapet ikke står for innholdet i de redigerte rapportene. 
Fylkeskommunen oversendte også utkastene slik at Konsulentselskapene kunne "stille seg bak" 
endringene. Sam handlingen er likevel uheldig når Konsulentselskapet og Leder 7 senere gir uttrykk for at 
Konsulentselskapets arbeid har skjedd på "armlengdes avstand" og uten innblanding fra Leder 7. Det er 
også kritikkverdig at kommunikasjonen mellom Konsulentselskapet og Fylkeskommunen ikke har blitt 
arkivert eller journalført slik den skulle. 

25.5 Konsulentselskapet endrer sin konklusjon 
Som nevnt ovenfor verserte det flere ulike utkast til det som skulle bli den endelige Rapporten 
Konsulentselskapet oversendte til Leder 5, 29. juni 2021. I Rapporten var konklusjonen endret 
sammenlignet med det første utkastet Leder 7 mottok fra Konsulentselskapet. 

187 

Mellomleder 8 mener at Utvalget misforstår sammenhengen mellom "Rapporten" og den "Generelle Rapporten". Dette er på bakgrunn av (i) at sistnevnte rapport ikke gikk 
utenfor rammen av den forutgående rapporten, (ii) at Leder 5 var orientert om sine reelle utfordringer og posisjon og at det var derfor han ønsket å få en moderert rapport 
vedrørende sitt eget arbeidsforhold, (iii) at utkastet ble oversendt til gjennomsyn har ingenting med at rapporten skulle brukes til noe annet enn det Leder 5 selv ønsket. At HRMU 
er involvert er ifølge Mellomleder 8 heller ikke unaturlig. Bakgrunnen for det opplyses å være at "[s]kal fylkeskommunen få til god HR-faglig tilnærming er det viktig at alle aktørene 
jobber "samstemt" slik at det ikke oppleves som fragmentert og lite profesjonelt for mottakerne av tjenestene" Mellomleder 8 opplyser at "[d]ette er det ikke naturlig å informere 
om samtidig som det ikke er noen hemmelighold, (iv) at VTFKs innspill var "utelukkende ment for å moderere de funn undersøkelsen reelt sett ga uttrykk for, alts var dette bidrag 
ment å tjene til Leder 5s fordel" Det blir derfor helt feil av Utvalget å fremstille disse endringer som bidrag i Leder 5s disfavør, (v) at det ikke er unaturlig at det er innholdsmessige 
ulikheter mellom de to rapportene og at motivasjonen for endringene var å styrke Leder 5s ettermæle, (vi) at det ikke er noen grunn for å mene at denne prosessen hadde noen 
side mot manglende åpenhet., (vii) at det ikke er grunnlag for å hevde at prosessen er i brudd med plikter om journalføring og arkivering og (viii) at denne rapporten gir et uriktig 
inntrykk av at endringene som ble foretatt ikke hadde grunnlag i den opprinnelige rapporten. 
188 

Ansatt 2 mener at endringene som ble foreslått av Fylkeskommunen "lå godt innenfor rammene av den Generelle Rapporten, noe Konsulentselskapet vurderte og bekreftet." 
Ansatt 2 er derfor ikke enig i at Fylkeskommunens forslag endret den Generelle Rapportens karakter. Ansatt 2 påpeker at endringene, om noe, gav Leder 5 "et mer fordelaktig 
bilde av de tillitsmangler og den fastlåste situasjon som Konsulentselskapet hadde beskrevet." 
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Konklusjonen i første oversendelse var at det "ville være det beste for alle parter at nåværende leder av 
ØSE blir løst fra sine plikter som økonomidirektør." Konklusjonen innebar at Leder 5 burde løses fra sin 
funksjon som leder, og i det lå det en mulighet til å fortsette i en annen funksjon i Fylkeskommunen. 

Før Rapporten ble oversendt til Leder 5 den 29. juni 2021, hadde Konsulentselskapet tilsynelatende endret 
mening; nå formidlet Konsulentselskapet i stedet at "det ville være det beste for alle parter at man går i 
dialog med Leder 5 for å finne frem til en måte å avslutte arbeidsforholdet på." I dette ligger det at Leder 5s 
arbeidsforhold til Fylkeskommunen skulle avsluttes helt. 

Konsulentselskapet har i ettertid forklart at det ikke var tilsiktet noen innholdsmessig forskjell på de to 
konklusjonene. Konsulentselskapet har videre formidlet til Utvalget at Leder 5 ikke behøvde å slutte helt, 
men at han ikke lenger skulle ha lederansvar. Rapportens konklusjon knytter seg imidlertid til 
arbeidsforholdet — ikke lederansvaret — og mottakeren vil forstå konklusjonen slik at Leder 5 må slutte helt. 
Også Advokat 1 forstod Konsulentselskapets anbefalingen slik at arbeidsforholdet til Leder 5 burde 
"avvikle[s]". 

Konsulentselskapet har til Utvalget understreket at de ville formulert seg annerledes dersom de hadde visst 
at Rapporten ville bli kjent. 

25.6 Konsulentselskapet nekter å fremlegge notater som grunnlag for konklusjonen om at 
Leder 5 burde slutte i stillingen sin 

Det følger av Varselet og Undersøkelsen at ansatte reagerte på Konsulentselskapets konklusjon om at 
Leder 5 burde slutte i jobben. I tillegg beskyldes Konsulentselskapet for at det ikke har tatt med positive 
tilbakemeldinger, samt at selskapet ikke hadde skilt mellom de tilbakemeldinger som ble gitt til 
seksjonsleder og til Leder 5. 

Konsulentselskapet har opplyst at det er tatt interne notater fra gruppesamtalene. Det er også lest fra disse 
i kommunikasjon med Utvalget for å underbygge konklusjonen om at Leder 5 burde slutte. Utvalget har 
gjentatte ganger bedt om å få notatene overlevert for å få verifisert at notatene faktisk underbygger at Leder 
5 burde slutte. Anmodningene er med ulike begrunnelser ikke etterkommet.189 Ansatt 15 har også bedt 
Konsulentselskapet om å få oversendt notatene fra sitt intervju, men dette er ikke etterkommet. Heller ikke 
Fylkeskommunens anmodning om å få oversendt notatene fra gruppesamtalene er etterkommet. 

Utvalget må derfor konstatere at det er klart bevist at Konsulentselskapet mener Leder 5 burde slutte. 
Grunnlaget for konklusjonen, nemlig at summen av inntrykk fra samtalene som bekrefter og til dels 
forsterker resultatene fra arbeidsmiljøkartleggingen, kan imidlertid ikke ansees bevist.790 Det sier seg selv at 
det er utilfredsstillende, særlig i lys av at Konsulentselskapets råd har inngått i begrunnelsen for 
Fylkeskommunens oppsigelse av Leder 5. 

26. Ansatte blir kjent med Rapporten og reagerer umiddelbart med overraskelse 

26.1 Leder 5 arkiverer ikke Rapporten som taushetsbelagt 
Før Konsulentselskapet oversendte Rapporten til Leder 5 hadde Fylkeskommunen påført at den var unntatt 
offentlighet etter offentleglova § 13. Som redegjort for ovenfor i punkt 14.2, er ikke opplysninger om hvordan 
en toppleder utfører sine arbeidsoppgaver underlagt taushetsplikt. Leder 5 var av den grunn usikker på om 
Rapporten lovlig kunne unntas offentlighet etter § 13, dels fordi den angikk ØSE som sektor og dels fordi 
det ble fremsatt kritikk mot ham som toppleder. 

Leder 5 var ikke kjent med kontakten Fylkeskommunen og Konsulentselskapet hadde hatt, og var heller 
ikke kjent med at det var Fylkeskommunen som ønsket at Rapporten skulle unntas offentlighet. Leder 5 la 
derfor til grunn at dette var Konsulentselskapets vurdering. Leder 5 rådførte seg med Konsulentselskapet 
og fikk deretter et svar fra Konsulentselskapet som Ansatt 2 hadde forfattet. Leder 5 ble ikke gjort kjent med 
dette og hadde dermed grunn til å tro at han korresponderte med en uavhengig konsulent. 

I svaret påpekte Konsulentselskapet/Ansatt 2 at Rapporten omhandlet opplysninger "som klart identifiserer 
enkeltpersoner og avgrensede grupper". Videre påpekte Konsulentselskapet/Ansatt 2 at opplysningene 

189 

Konsulent 2 har begrunnet at notatene ikke ble overlevert til Utvalget med at de som deltok i intervjuene ble lovet fortrolighet. Konsulent 2 mener at han ikke kan bryte denne 
forutsetningen og gi "fri tilgang til notatene som er gjort". Konsulent 2 "har ingen tillit til granskerne og heller ingen tiltro til at granskerne ville ha behandlet notatene på en profesjonell 
måte.(...) Det er ikke noe som tyder på at [Utvalget] er i stand til å undergi Konsulent 2 og Konsulent 1 s arbeid en forsvarlig vurdering. Konsulent 2 er beredt på at [Utvalget] står 
ved de uriktige konklusjonene som de formidlet under intervjuet". 
190 

Konsulentselskapet mener nå at konklusjonen bygger på flere andre forhold, herunder Leder 5s manglende oppfølging, at Leder 5 la årsaken til det dårlige arbeidsmiljøet på 
andre, at Konsulentselskapet vurderte han som ikke veiledbar mv. At Konsulentselskapet også har bygget på dette fremkommer ikke av Rapporten. 
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"gjelder en rekke forhold som anses å være av personlig karakter, jf forvl § 13 første ledd nr. 1." 
Opplysningene var også "av en slik karakter at de neppe ville kunne vært fremskaffet, dersom 
respondentene ikke kunne være sikker på at disse ble behandlet konfidensielt." Rapporten identifiserer ikke 
andre enn Leder 5, og Konsulentselskapet/Ansatt 2s begrunnelse er derfor ikke holdbar.191

Leder 5 ba etter dette Fylkeskommunens advokater om å foreta to uavhengige vurderinger av om det var 
grunnlag for å unnta rapporten fra offentlighet. Begge advokatene konstaterte at det ikke var grunnlag for å 
unnta Rapporten offentlighet etter § 13. Rapporten ble derfor ikke arkivert som et taushetsbelagt dokument. 
Rapporten kunne derfor leses av Fylkeskommunens ansatte og ble samtidig synlig på Fylkeskommunens 
postliste. 

Etter Utvalgets syn var denne vurderingen riktig. Konsulentselskapet hadde intervjuet 53 ansatte, og det 
var ikke mulig å identifisere hvem som hadde sagt hva. Opplysningene gjaldt Leder 5s lederstil og hvordan 
arbeidsmiljøet ifølge Konsulentselskapet ble oppfattet av 53 ansatte. Opplysningene var derfor ikke av 
personlig karakter. Uansett godtok Leder 5 at opplysningene ble kjent. Rapporten eller opplysningene i den 
var derfor ikke underlagt taushetsplikt. 

Ingen av ØSEs ansatte visste at Konsulentselskapet skulle utarbeide en skriftlig rapport etter 
gruppesamtalene. Siden Rapporten var arkivert uten tilgangsbegrensning ble den raskt kjent. De ansatte i 
en seksjon fikk også tilsendt rapportens saksnummer av sin leder, slik at de enkelt kunne finne den frem. 
Som det vil fremgå nedenfor, skapte innholdet og konklusjonen sterke reaksjoner blant enkelte ansatte og 
ledet til slutt til at det ble inngitt et varsel. 

26.2 Leder 7 sender personlig melding til alle som har lest Rapporten 
Da Leder 7 ble kjent med at Rapporten ikke var unntatt offentlighet slik Leder 7 hadde forutsatt, ble 
tilgangskodene endret. Leder 7 ba arkivlederen samtidig undersøke Rapportens metadata, og fikk tilgang 
til en liste over alle som hadde lest Rapporten. Det var totalt ni ansatte som hadde åpnet og lest dokumentet. 

Leder 7 besluttet å kontakte hver enkelt som hadde lest Rapporten.192 Hver enkelt ansatt ble sendt en 
individuell e-post. E-posten som ble sendt til de ni ansatte inneholdt følgende melding: 

"Til medarbeider i ØSE. 

Vil for ordens skyld gjøre deg oppmerksom på at det ved en inkurie ble gitt tilgang til en rapport 
fra [Konsulentselskapet] når denne ble lagt inn i Public 360. Dokumentet er i topptekst merket 
med Unntatt offentlighet. Avviket ble rettet opp så fort det ble oppdaget, dokumentet er nå 
unntatt offentlighetslova § 14 første ledd, og innholdet skal under enhver omstendighet ikke deles. 

Vi har registrert i systemlogg at du har vært inne på dokumentet og vi ber derfor om at alle 
eventuelle kopier slettes eller makuleres. 

Rapportens innhold er konfidensiell, og er utarbeidet som en del av den interne saksbehandlingen 
i prosessen på sektoren." 

Som vi vil se nedenfor, var det enkelte som opplevde denne e-posten som ubehagelig, og dette var også 
et forhold som ble omtalt i Varselet. Leder 2s opptreden knyttet til undersøkelsen av hvilke ansatte som 
hadde lest rapporten og utsendelse av e-post til disse ansatte utløser problemstillinger knyttet til 
kontrolltiltak og lovlig bruk av personopplysninger. Dette vurderes nedenfor i punkt 31.9. 

26.3 Ansatte reagerer umiddelbart på Rapportens innhold og konklusjon 
Selv om Fylkeskommunen hadde forsøkt å hemmeligholde Rapporten og påla de ansatte å se bort fra hva 
de hadde lest, reagerte en rekke ansatte negativt på Rapporten og formidlet dette til Leder 7.193 Kritikken 
rettet seg mot Konsulentselskapets metode, innholdet i rapporten og konklusjonen. Leder 7 mottok også 
reaksjoner på innholdet i e-posten som var sendt de ansatte. 

En ansatt skrev: 

191 

Ansatt 2 mener at dette var en saklig begrunnet vurdering med utgangspunkt i vilkårene i offentleglova. Ansatt 2 konstaterer at Utvalget har en annen oppfatning av spørsmålet 
enn Fylkeskommunen hadde på tidspunktet vurderingen ble foretatt. 
192 

Leder 7 erkjenner at denne situasjonen kunne vært håndtert annerledes. 
193 

Leder 7 sier at det ikke rapporten selvsagt var svært mangelfull vis-a-vis oppdraget og mandatet, og ikke minst det medarbeiderne hadde blitt forespeilet. "Rapporten var jo 
ikke et dokument som skulle svare på oppdraget og mandatet. Tilbakemeldingene skulle skje muntlig i en fysisk samling. 
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"(...) jeg reagerte på innholdet i rapporten. Hvordan i all verden kan [Konsulentselskapet] 
komme frem til en slik konklusjon når kun 2 av 4 seksjoner i ØSE er intervjuet? Jeg ble 
intervjuet, men svarte opp mot [seksjonsleder] som vår leder og ikke [Leder 5]. Virker på meg 
som det er en skjult agenda for å bli kvitt [Leder 5] og da tenker jeg ikke på deg altså. Håper 
virkelig jeg tar feil for ellers er dette stygt." 

En annen ansatt svarte: 

"Jeg har lest rapporten og vil selvfølgelig ikke dele denne med noen. Nå skal det også sies at 
jeg ikke kjenner meg igjen i de konklusjonene som står i rapporten." 

En tredje ansatt skrev: 

"Siden jeg både er intervjuet og har lest rapporten ønsker jeg å uttrykke at jeg ikke på noen 
måte vil stille meg bak konklusjonen fra [Konsulentselskapet]. Rapporten oppfattes ensidig 
fremstilt og reflekterer kun en liten del av intervjuet." 

Leder 7 fikk også umiddelbart tilbakemelding om at hennes e-post ble opplevd som ugrei. Den ansatte 
opplevde at det ble stilt spørsmål ved vedkommendes lojalitet. Leder 7 beklaget e-posten, og den ansatte 
opplevde etter dette at saken var håndtert forsvarlig. Den ansatte pekte samtidig på konklusjonen i 
Rapporten, som vedkommende ikke stilte seg bak, og kjente seg "maktesløs og oppgitt". 

Selv om det kun var ni ansatte som leste Rapporten i Fylkeskommunens sakssystem, ble både rapporten 
og dens konklusjon raskt kjent både internt og eksternt. Som det vil fremgå nedenfor, ledet dette til at flere 
ansatte kontaktet Fylkeshovedverneombudet, og det ble deretter utarbeidet et varsel. 

26.4 Leder 7 blir selv usikker på om Rapporten er tilstrekkelig balansert 
De umiddelbare tilbakemeldingene fra de ansatte Leder 7 var i kontakt med, gjorde Leder 7 utrygg på om 
Rapporten var tilstrekkelig balansert. Dette ble delt internt: 

"(...) deler denne tilbakemeldingen med deg, og blir litt uttrygg ift om rapporten fra 
[Konsulentselskapet] er balansert i tilstrekkelig grad ift de 53 intervjuene. Vi har gjennom loggen 
på fredag, hatt direkte kontakt med kun 9 personer. Og hvordan dette stiller seg ift kun 2 av 4 
sektorer er intervjuet/ involvert. Bare noen tanker jeg har, som vi må møte på en klok måte ift 
prosessen og veien videre." 

Selv om Leder 7 var usikker på om Rapporten var tilstrekkelig balansert, bygget Fylkeskommunen i det 
videre på at Rapporten og Konsulentselskapets konklusjon hadde tilstrekkelig forankring. Det kan for det 
første konstateres at Rapporten inngikk som ledd i beslutningen om å si opp Leder 5. For det andre ble det 
aldri stilt spørsmål ved om konklusjonen var tilstrekkelig underbygget, gitt at bare to av fire seksjoner var 
intervjuet og flere hadde uttrykt at de ikke gikk god for konklusjonen. Når Konsulentselskapet selv har 
påberopt seg notater fra intervjuene som dokumentasjon for at konklusjonen står seg, uten å fremlegge 
disse, er det etterlatte inntrykk at de ansattes uro var velbegrunnet. 

26.5 Rapporten blir omklassifisert og unntatt offentlighet 
Fylkeskommunen omklassifiserte senere Rapporten og unntok den offentlighet etter offentleglova § 14 som 
et organinternt dokument. Som det har blitt redegjort nærmere for ovenfor i punkt 14.5, skal "organinterne" 
dokumenter i utgangspunktet være utarbeidet av organet selv. Rapporten var sendt fra Konsulentselskapet, 
og kunne som utgangspunkt ikke unntas offentlighet etter offentleglova § 14. 

Etter omstendighetene kan det etter offentleglova § 14 være grunnlag for å unnta dokumenter også 
utarbeidet av andre enn organet. En forutsetning for dette er imidlertid at vedkommende som har utarbeidet 
dokumentet må anses som en del av organet. Som det vil vises nedenfor, var ikke Leder 5, som mottok 
dokumentet, klar over Konsulentselskapets betydelige samhandling med Fylkeskommunen, og hadde 
derfor ikke grunn til å tro at Konsulentselskapet kunne vurderes som en del av Fylkeskommunen. Leder 5 
kan derfor ikke klandres for at han ikke unntok Rapporten offentlighet etter offentleglova § 14. 

27. Fylkeskommunen har bidratt til å tildekke Konsulentselskapets ulike roller 

27.1 Manglende arkivering og journalføring av de relevante dokumenter 
Som det er vist ovenfor, var det omfattende kontakt mellom Fylkeskommunen og Konsulentselskapet. 
Kommunikasjonen rundt utarbeidelsen av Rapporten eller Konsulentselskapets bistand til Leder 7 er verken 
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arkivert eller journalført. Kontakten knyttet til anskaffelsene av Konsulentselskapet har også foregått på 
privat e-post.194

Den manglende journalføringen og bruken av privat e-post har gjort det mulig å uriktig fremstille 
Konsulentselskapets rolle i saken. Som det vil fremgå nedenfor, har både Konsulentselskapet og Leder 7 
fremstilt Rapporten som et uavhengig faglig arbeid som er utarbeidet "på armlengdes avstand". 
Undersøkelsen har vist at dette ikke er en treffende beskrivelse, ettersom Konsulentselskapet reelt sett har 
bistått Fylkeskommunen som om Konsulentselskapet var en del av Fylkeskommunens HR-avdeling. 

27.2 Fylkeskommunen gir ikke innsyn i de relevante dokumentene 
Etter at Rapporten og ansattes reaksjoner på denne ble kjent eksternt, ba pressen om innsyn i avtalene 
som var inngått i forbindelse med arbeidet i ØSE. Det ble kun gitt innsyn i avtalen med Konsulentselskapet 
datert 19. mars 2021. Fylkeskommunen har aldri gitt innsyn i avtalen med Enkeltpersonforetaket. 
Beslutningen om å ikke gi innsyn i avtalen med Enkeltpersonforetaket ble tatt etter at Leder 4 hadde 
konsultert Konsulentselskapet. 

Avtalen ble heller ikke journalført før sent i 2021, og ble uten akseptabel grunn tildekket av 
Fylkeskommunen. 

27.3 Leder 7 gir en lite dekkende beskrivelse av Konsulentselskapets arbeid til pressen 
I tillegg til å søke innsyn i den relevante dokumentasjonen, stilte pressen en rekke spørsmål til Leder 7. 
Spørsmålene knyttet seg til hvem som hadde bestilt Rapporten og hvem som var Konsulentselskapets 
oppdragsgiver.195

Leder 7 uttalte i den forbindelse til Kommunal Rapport at Leder 7 "verken [hadde] bestilt oppdraget for 
intervjuer med medarbeiderne, eller på noen måte vært involvert i denne prosessen." Som redegjørelsen 
ovenfor har vist, er benektelsen av involvering en uriktig beskrivelse av Leder 7s involvering i 
Konsulentselskapets arbeid. Leder 7 stod i løpende kontakt med Konsulentselskapet og brukte 
Konsulentselskapet som rådgivere i oppfølgingen av Leder 5, som etter hvert utviklet seg til å bli en 
oppsigelsessak. Leder 7 var dessuten involvert i arbeidet med å redigere Rapporten, og bidro dermed til 
innholdet i denne. 

Kommunal Rapport spurte også Leder 7 om hva Fylkeskommunen tenkte om at "ansatte opplev[de] 
manglende åpenhet". Til dette svarte Leder 7: "Nevnte, konfidensielle oppsummering fra 
[Konsulentselskapet] er etter det jeg har fått opplyst, kun en lederrapport gitt til bestiller av oppdraget, bestilt 
av vedkommende selv."Også dette utsagnet er grunnleggende uriktig og tildekker de faktiske forhold. Som 
vist ovenfor, var det Leder 7 som bestilte en skriftlig oppsummering fra Konsulentselskapet. Dessuten 
hadde Leder 7 inngående kjennskap til — og deltok i — utarbeidelsen av Rapporten. 

Den uriktige fremstillingen av Konsulentselskapets rolle har etter Utvalgets syn ingen akseptable grunner, 
og kan bare forstås som et forsøk på å gi Rapporten økt tyngde som et uavhengig produkt. 

27.4 Konsulentselskapet sier at de har arbeidet "på armlengdes avstand" 
Kommunal Rapport stilte også spørsmål til Konsulentselskapet om dets rolle. Leder 7 og Advokat 1 bistod 
Konsulentselskapet i å utarbeide svarene. Svaret som senere ble gitt til Kommunal Rapport var: 

"[Konsulentselskapet] har utført et oppdrag i henhold til det oppdraget vi fikk fra [Leder 5]. 
Oppdraget er profesjonelt utført, på armlengdes avstand og i samsvar med de faglige krav og 
metoder som stilles til slike oppdrag. Med bakgrunn i samtale mellom [Leder 5] og representant 
fra [Konsulentselskapet], sendte [Konsulentselskapet] et kortfattet sammendrag av samtalen til 
[Leder 5]. Det ble sendt kopi til [Leder 7]. Fra [Konsulentselskapet] sin side var dette et fortrolig 
dokument unntatt offentlighet, og ingen samlet endelig rapport. (...)" 

Utsagnet om at oppdraget er gitt av Leder 5 er som nevnt ikke dekkende.1m Utsagnet om at oppdraget er 
utført på "armlengdes avstand" er som vist over heller ikke riktig, da Fylkeskommunen ved flere tilfeller 

194 
Mellomleder 8 mener det er "feil å hevde at denne prosessen er i brudd med plikter om journalføring og arkivering." I følge Mellomleder 8 "glemmer tilsynelatende [Utvalget] at 

det var en personalsak løpende for Leder 5, og det hører selvsagt ikke offentligheten til hvordan personalsaker konkret følges opp." Konsulentselskapet har på sin side uttrykt at 
de ikke var klar over at det var noen personalsak på dette tidspunktet, eller at deres arbeid var en del av denne personalsaken. 
195 

Leder 7 mener at hun oppfattet Rapporten som opplysninger om Leder 5s personlige forhold. Leder 7 sier at hun var i et etisk dilemma, fordi hun måtte ta hensyn til personvernet 
og ikke begikk regelbrudd gjennom å offentliggjøre slik informasjon. Leder 7 er av den oppfatning at det er dette som nå gjør at hun blir "oppfattet som å gi uriktig informasjon om 
et forhold" 
196 

Konsulentselskapet mener det var Fylkeskommunen som var oppdragsgiver, ikke Leder 5 
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redigerte Rapporten, hvoretter Konsulentselskapet godtok endringene. Uttrykket "armlengdes avstand" 
tilslører også at Konsulentselskapet så på seg selv som kollegaer av de ansatte i Fylkeskommunens HR-
avdeling, og ikke som en ekstern enhet. Det at både Leder 7 og Konsulentselskapet utad formidler samme, 
men feilaktige bilde, etterlater et inntrykk av at de i felleskap hadde en interesse av fremstille Rapporten på 
en bestemt måte. 

28. Fylkeshovedverneombudet mottar flere bekymringer og varsler 

28.1 Fylkeshovedverneombudet som et naturlig kontaktpunkt i organisasjonen 
Siden høsten 2020, da Fylkeshovedverneombudet formidlet bekymringsmeldinger på vegne av flere 
ansatte, har Fylkeshovedverneombudet vært et naturlig kontaktpunkt for ansatte som opplever utfordringer. 
Som det har fremkommet tidligere, har Fylkeshovedverneombudet formidlet flere varsler og 
bekymringsmeldinger på vegne av enkeltansatte, grupper av ansatte og ledende ansatte. 

I tillegg har Fylkeshovedverneombudet jevnlig kontaktet ledelsen og bedt om tilgang på informasjon og stilt 
krav om involvering. Flere av Fylkeshovedverneombudets innsynsbegjæringer i virksomhetsrelatert 
informasjon som knytter seg til arbeidsmiljøet har blitt avvist. Det har blitt vist til at 
Fylkeshovedverneombudet ikke har tjenstlig behov for tilgang til opplysningene, og det har sjelden blitt gitt 
merinnsyn. Når Fylkeshovedverneombudet har påklaget avslagene har flere internt i organisasjonen 
reagert og gitt uttrykk for at hun har manglende rolleforståelse. Fylkeshovedverneombudet har på sin side 
uttrykt at hennes manglende tilgang til informasjon gjør det vanskelig for henne å ivareta pliktene etter 
arbeidsmiljøloven. 

I lys av Fylkeshovedverneombudets posisjon innad i Fylkeskommunen var det ikke overraskende at de 
ansatte i ØSE kontaktet nettopp Fylkeshovedverneombudet da de opplevde situasjonen som særlig 
krevende. Som det vil fremkomme nedenfor, fikk Fylkeshovedverneombudet flere tilbakemeldinger som 
ledet til at hun til slutt varslet. 

28.2 Fylkeshovedverneombudet videreformidler brev med tilbakemeldinger fra Leder 4 og 
Leder 7 

Konsulentselskapets konklusjon om at det beste var å gå i dialog med Leder 5 om å avslutte hans 
arbeidsforhold, ble som nevnt raskt kjent både internt og eksternt. At de ansatte måtte lese om dette i avisen 
i starten av sommerferien skapte ytterligere uro. Fylkeshovedverneombudet videreformidlet 9. juli 2021 et 
brev med "reaksjoner" til Leder 4 og Leder 7. De ansatte ønsket blant annet å formidle følgende: 

- "Vår umiddelbare reaksjon på innholdet i rapporten er at dette kjenner vi oss ikke igjen i og 
at vi ikke kan stille oss bak denne. Rapporten fremstår som unyansert og skiller ikke mellom 
ledelse og leder på de ulike ledernivåene, hverken når det gjelder fravær av informasjon og 
kommunikasjon, fryktkultur eller generelle forhold. Videre konkluderer rapporten for hele 
ØSE uten at alle seksjonene har fått mulighet til å delta i prosessen." 

- "Fryktkulturen i ØSE som blir beskrevet i rapporten er ikke vår hverdag. Vi opplever derimot 
at det er stor takhøyde både fra leder og hver enkelt rådgiver, og at vi står samlet bak 
leveransene våre." 

"Rapporten fremstiller etter vår oppfatning en sektor som har mistet sin forankring og er 
utsatt for organiseringsdiskusjoner og posisjoneringer i Vestfold og Telemark 
Fylkeskommune etter sammenslåingen". 

På bakgrunn av innholdet i brevet burde det ikke være overraskende for Leder 7 eller Leder 4 at det uken 
etter kom et varsel.197

28.3 Fylkeshovedverneombudet mottar flere anonyme tilbakemeldinger fra ansatte i ØSE 
Det var flere ansatte som ønsket å kommentere prosessen og innholdet i rapporten fra Konsulentselskapet. 
Enkelte eksempler på tilbakemeldinger fra ansatte inntas nedenfor: 

- "Jeg reagerer på flere ting i rapporten. 1. Det er kun de negative tingene som er med i 
rapporten. Forslagene vi kom med til forbedring er ikke med. 2. Vi kommenterte 

197 
Leder 7 mener at alle ansattes reaksjoner må se i lys av det faktum at rapporten ikke var noen endelig tilbakemelding på utviklingsarbeidet, men en tilbakemelding til leder. 
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teamleder/seksjonssjef og ikke direktør. 3. [Konsulentselskapet] trakk en konklusjon etter 
kun å ha gjennomført intervjuer i 2 av fire seksjoner." 

- "Kjenner meg ikke igjen i rapportens innhold. Rapporten har et svært ensrettet fokus på 
[Leder 5]. Lurer på hvorfor ingen av de konstruktive innspillene til organisering eller positive 
beskrivelser av ledelsen har blitt nevnt. Jeg savner også at det oppgis hvor mange som 
deler ulike meninger, feks "40% av de ansatte påpeker at . . ." 

- "Det var en prosess som er helt ubegripelig. Her blir vi bedt inn i møter med 
[Konsulentselskapet] for å komme med innspill til organisering og det ender opp med 
rapport som ser ut som en 14-åring har skrevet og som konkluderer med [Leder 5] sin 
avgang. Hvor er det teoretiske metodeverket som [Konsulentselskapet] støtter seg til? Hvor 
mange må ha sagt noe før det er med i rapporten? Det kommer ingen positive ting om 
[Leder 5] og det har jeg og mange andre kommet med. Er utelukkende de negative tingene 
som er med. Flere av de er jo ikke riktige heller og ser ut som er kopiert ut fra varslingssaken 
som TA og kommunal rapport tidligere har omtalt. En av de nye verdiene til VTFK er 
åpenhet, hvor er den i prosessen? Spørsmålene alle lurer på og som vi ikke får svar på er; 
Hva er oppdragsbekreftelsen til [Konsulentselskapet]? Hvem har bestilt den? Det at 
hverken [Leder 7] eller ordfører vil si noe om dette tyder for min del på at de har noe å 
skjule. Det har også i prosessen med [Leder 9], forrige runde mot [Leder 5] og denne runden 
vært helt fravær av informasjon fra rådmann/ordfører. Ansatte må lese i TA/kommunal 
rapport for å henge med, det er ikke godt nok. Vi sitter igjen med en følelse av at vi har blitt 
brukt/ misbrukt for at [Konsulentselskapet] skal lage en rapport som var forutbestemt. I 
etterkant ser jeg at de har fisket etter svar og jeg kommer aldri til å bruke eller gå i møter 
med de to konsulentene noen gang." 

- "Jeg har lest rapporten og mener at konklusjonen om at økonomidirektør må gå ikke henger 
sammen med rapporten for øvrig. Dessuten skulle konsulentene først og fremst uttale seg 
om fremtidig organisering. Jeg kan ikke se at dette har vært et fokusert tema i rapporten. 
Mange av synspunktene som kommer opp i rapporten er de samme som ble tatt opp i 
varslingssaken. Det var vel ikke meningen at dette skulle være en omkamp etter at 
varslersaken er avgjort? I så fall har vi som intervjuobjekter vært brukt til noe vi ikke var klar 
over. Jeg mener at denne rapporten må skrotes." 

- "Reagerer på prosessen. Sitter igjen med en følelse av å ha blitt ført bak lyset vedrørende 
intervjuene med Konsulentselskapet. Uforsvarlig arbeidsmiljø, preget av usikkerhet og stor 
frustrasjon. En slags fryktkultur ser ut til å ha oppstått. Det kan virke som at det er svært 
uklare grensesnitt i fylkesdirektørens ledergruppe. Ser at det er en viss fare for at 
sykefraværet øker, og at det blir uforholdsmessig høy turnover. Uheldig at det meste av 
informasjonen vi mottar kommer fra eksterne kilder, nemlig fra media." 

Det var en ansatt som påpekte at den stilte seg bak Konsulentselskapets konklusjon. Utover det var 
tilbakemeldingene så entydige og alvorlige at Fylkeshovedverneombudet opplevde at hun ikke hadde noe 
annet valg enn å varsle. 

28.4 Fylkeshovedverneombudet varsler om kritikkverdige forhold 
Fylkeshovedverneombudet oppfattet innspillene fra de ansatte som alvorlige. Hun mente hun hadde plikt til 
å varsle. Varselet fra Fylkeshovedverneombudet ble oversendt Leder 7 den 15. juli 2021. Fylkesordfører, 
opposisjonsleder og Leder 5 var i kopi. 

E-posten var merket "ekstern varsling". Varselet er inntatt i sin helhet ovenfor i punkt 2.2. Det ble senere 
stilt spørsmål ved om Varselet faktisk var et varsel, eller bare en melding om et mulig eksternt varsel. 

Leder 7 delte varselet med Leder 4 og Advokat 1.198 Det ble stilt spørsmål ved om det var 
Fylkeshovedverneombudet som "hadde satt i gang" dette, eller om hun ble brukt som en brikke av andre. 
Utvalget har gjennom Undersøkelsen også erfart at andre har stilt spørsmål ved om Varselet er bestilt. Det 
har blitt antydet at både Leder 9 og Leder 5 kunne vært den eller de som påvirket 
Fylkeshovedverneombudet til å sende varselet. Utvalget har ikke funnet grunnlag for disse påstandene. 

198 
Leder 7 har understreket at hun delte det med Leder 4 fordi Leder 4 var fungerende konstituert fylkesdirektør under Leder 7s ferie. 
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Tidsnære bevis dokumenterer korrespondansen mellom Fylkeshovedverneombudet og de ansatte. Verken 
Leder 9 eller Leder 5 har vært involvert. 

29. Håndteringen av varselet 

29.1 Varselet ble ikke umiddelbart overlevert til varslingsutvalget 
Saksbehandlingen av Varselet ble ikke igangsatt rett etter at det ble mottatt av Leder 7. Dette skyldtes at 
Leder 7 forsto Varselet som et mulig eksternt varsel, og Fylkeshovedverneombudet godtok at 
saksbehandlingen kunne starte første uke i august. Etter Leder 13 tiltrådte som Fylkesdirektør tok det også 
tid før Varselet ble oversendt til Varslingsutvalget for videre oppfølging. 

På bakgrunn av anklagene i varselet; myndighetsmisbruk, maktmisbruk, brudd på 
personopplysningssikkerheten og kravene til et forsvarlig arbeidsmiljø, burde det være tydelig at dette er et 
varsel i lovens forstand. Ettersom Varselet retter seg mot Fylkeskommunens øverste administrative ledelse 
skulle Varselet vært oversendt til et eksternt varslingsutvalg. I stedet for å behandle Varselet, ble 
Fylkeshovedverneombudet innkalt til flere møter for å forklare, begrunne og utdype Varselet. Håndteringen 
av Varselet trakk da ut i tid. 

29.2 Fylkeshovedverneombudet innkalles til flere møter om Varselet 
Saksbehandlingen av Varselet hadde ikke startet da ny fylkesdirektør tiltrådte 2. august 2021. 
Fylkeshovedverneombudet ble som nevnt innkalt til flere møter hvor hun forklarte, utdypet og redegjorde 
for Varselet. I to av møtene var Leder 13, Leder 7 og Konsulent 2 til stede. Fylkeshovedverneombudet 
opplevde at det var ønskelig fra Fylkeskommunens side at Varselet ble klassifisert som en 
bekymringsmelding, og ikke som et varsel. Hun ble ikke forklart hvorfor Konsulentselskapet skulle være til 
stede. Utvalget ser dette som et av flere uttrykk for at Konsulentselskapet fungerte som rådgiver for 
Fylkeskommunen og inngikk i virksomhetens HR-team. 

Varselet ble først saksbehandlet to uker senere. Det ble først oversendt til Advokatfirma 1, som skulle 
vurdere om det var habilt til å opptre som eksternt varslingsutvalg. Fylkeshovedverneombudet ble innkalt til 
et møte med Advokatfirma 1, slik at det kunne forstå Varselets innhold korrekt og hadde nok opplysninger 
til å vurdere habiliteten. Også Fylkeskommunen var representert under møtet. Fylkeskommunens 
representant var Ansatt 2, som hadde bistått Leder 7 med å redigere Rapporten. 

29.3 Ledergruppen ble ikke informert om Varselet 
Varselet retter seg mot "toppledelsen" i Fylkeskommunen. Da Leder 7 mottok varslet drøftet hun med 
Advokat 1 og Konsulentselskapet om ledergruppen skulle orienteres. De kom i felleskap frem til at Leder 7 
ikke skulle orientere ledergruppen. Dette knyttet seg dels til at man var midt i sommerferien, og dels til at 
Leder 7 og Konsulentselskapet tenkte at det var best å gjøre minst mulig på det daværende tidspunktet. 
Konsulentselskapet trakk også frem at Leder 5 kunne føle "behov for å gi tilsvar til kollegaene i 
ledergruppen." Kontakten beskrevet her viser også at Konsulentselskapet fortsatte sitt arbeid som rådgiver 
for Leder 7 og ikke fungerte som en lederstøtte for Leder 5. 

Ledergruppen ble heller ikke informert umiddelbart etter at Leder 13 overtok som Fylkesdirektør. Selv om 
Varselet retter seg mot "toppledelsen" i Fylkeskommunen, fikk ledergruppen først innsyn i Varselet 25. 
september 2021. 

29.4 Advokatfirmaet Wiersholm AS engasjeres som eksternt varslingsutvalg 

Fylkeskommunen utlyste at den hadde intensjon om å engasjere Advokatfirmaet Wiersholm AS vi advokat 
Jan Fougner som eksternt varslingsutvalg 14. september 2021. Det hadde da gått nærmere to måneder 
siden Varselet ble sendt. Advokatfirmaet Wiersholm AS ble tildelt oppdraget 24. september 2021, og ble 
gitt mandat til å gjennomføre Undersøkelsen 4. oktober 2021. 

Det følger av Varselet at ansatte opplever et uforsvarlig arbeidsmiljø som "går utover helse og privat liv". 
Dette er alvorlige anklager, og det er derfor klart at det gikk for lang tid når det tok mer enn to og en halv 
måned før Undersøkelsen kunne starte. 

30. Leder 13 fullfører oppsigelsesprosessen av Leder 5 

30.1 Leder 13 overtar flere krevende oppgaver 
Leder 13 tiltrådte som fylkesdirektør 1. august 2021. Leder 13 hadde over 30 års erfaring som leder i 
offentlig sektor, og ble beskrevet som svært godt kjent med offentlig forvaltning og omstilling. 
Tilsettingsutvalget mente at han i tillegg hadde de ønskede personlige egenskapene. 
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Leder 13 overtok flere krevede oppgaver. For det første var det innledet en oppsigelsesprosess mot Leder 
5. For det andre hadde Fylkeshovedverneombudet inngitt et varsel mot Fylkeskommunens øverste ledelse. 
Senere ble det også klart at Vestfold og Telemark fylkeskommune skulle splittes opp. 

30.2 Leder 13 mottar oppsummering av Leder 5s personalsak 

Leder 13 mottok en skriftlig oppsummering fra Advokat 1 over status i Leder 5s personalsak. Redegjørelsen 
gir etter Utvalgets syn en lite dekkende beskrivelse av sakens faktiske forhold, slik Utvalget nå kjenner dem. 

Det ble blant annet vist til at Konsulentselskapet anbefalte at arbeidsforholdet til Leder 5 skulle avvikles. 
Advokat 1 nevnte ikke at flere ansatte hadde uttrykt til Leder 7 at Rapporten fremsto som ubalansert og/eller 
at de ikke stilte seg bak konklusjonen. Det ble heller ikke nevnt at Konsulentselskapet våren 2021 hadde 
hatt flere ulike roller, noe som tilsa at Rapporten ikke var utarbeidet "på armlengdes avstand". 

30.3 Fylkeskommunen gjennomfører endringsoppsigelsen av Leder 5 
Fylkeskommunen avsluttet ikke Leder 5s arbeidsforhold slik Konsulentselskapet hadde anbefalt, men sa 
ham opp fra sin stilling. Den 7. september 2021 sendte Leder 13 endringsoppsigelse til Leder 5. Leder 5 
ble sagt opp fra sin stilling som direktør for ØSE, og overført til stilling som spesialrådgiver i sektor for 
samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima. Leder 5 har bestridt gyldigheten av oppsigelsen, og saken 
skal nå behandles av domstolene. 

31. Vurderinger og analyse 

31.1 Innledning 
Varselet i saken inngis i en situasjon hvor arbeidsmiljøet i Fylkeskommunens sentraladministrasjon ikke er 
tilfredsstillende. Organisasjonen er sliten og står i en veldig krevende sammenslåingsprosess. At de ansatte 
var på hjemmekontor og ikke kunne snakke sammen ansikt til ansikt, gjorde situasjonen ekstraordinært 
krevende. Det de ansatte varsler om er nettopp at de er slitne og opplever et uforsvarlig arbeidsmiljø, men 
ikke bare det; de ansatte varsler om at de ikke lenger stoler på lederne sine og opplever et manipulerende 
og uetisk lederskap. Denne del av varselet representerer, som nevnt innledningsvis, noe nytt i norsk 
offentlig forvaltning. At det er arbeidsmiljøutfordringer på en arbeidsplass er ikke uvanlig og ligger innenfor 
det alle arbeidsgivere må ta høyde for. At ledelsen beskyldes for å manipulere de ansatte og opptre uetisk, 
er veldig alvorlig og ligger langt utenfor det påregnelige. 

Det er Utvalgets vurdering at også denne delen av varselet er velbegrunnet. Som det fremgår ovenfor, er 
det ikke kommunisert åpent og sannferdig overfor de ansatte, og de ansatte var med god grunn skuffet over 
arbeidsgivers håndtering av den vanskelige situasjonen Fylkeskommunen stod i. Den utløsende årsaken til 
varselet var gjennomføringen av prosessen som ledet frem til oppsigelsen av Leder 5. Denne oppsigelsen 
kan etter Utvalgets vurdering imidlertid ikke sees isolert, og må sees i sammenheng med prosessen som 
ledet frem til Leder 9s avgang. Leder 5 var Leder 9s nærmeste medarbeider, og de hadde begge 
sektorovergripende ansvar som gjorde begge utsatt for kritikk når samhandlingen mellom sektorene ble 
vanskelig. 

Selv om varselet altså handler om noe ekstraordinært og alvorlig knyttet til de verdier norsk offentlig 
forvaltning bygger på, handler de underliggende problemene som utløste varselet om noe ordinært og ikke 
om noe ekstraordinært vanskelig. Det å korrigere lederadferd kan være vanskelig, det å omplassere eller 
si opp ledere kan være vanskelig, men det hører til hverdagens problemer. Det er derfor et grunnleggende 
tankekors i denne saken at hverdagslige problemer skulle utløse en så alvorlig tillitskrise internt i 
sentraladministrasjonen. Det er Utvalgets vurdering at Fylkeskommunen på ingen måte opplevde 
ledelsesutfordringer som måtte lede til tillitskrise. Tvert imot er det Utvalgets oppfatning at om arbeidsgiver 
hadde håndtert lederskiftene slik de skulle etter reglene i arbeidsmiljøloven og kommunisert åpent og ærlig 
om dette, ville hele saken vært unngått. Dette er altså historien om en unødvendig sak som har forlenget 
og forsterket de problemene Fylkeskommunen allerede stod i. 

Arbeidsmiljølovens konflikthåndteringssystem bygger grunnleggende på at arbeidsmiljøutfordringer skal 
identifiseres, adresseres og deretter rettes for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Begge parter må 
medvirke. Det betyr at ansatte må si fra om de opplever uakseptabel lederadferd. Det beste er om de kan 
si fra selv. Om det oppleves for vanskelig, kan tillitsvalgte og vernetjenesten si fra til den det gjelder. Bare 
på den måten kan adferd endres. Uten kunnskap om avvik kan avvik ikke rettes. I denne saken var det 
ledere på høyt nivå som opplevde vanskeligheter. Det er grunnleggende i norsk arbeidsrett at det kreves 
mer av ledere. Medlemmer i en ledergruppe har et ansvar for å si fra og gjennom det bidra til et godt 
ytringsklima. 
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Når varslinger brukes i saker som handler om lederadferd, er mulighetene for reparasjon og atferdsendring 
liten. I saken her er varsling brukt for å fjerne ledere og ikke for å gi lederne mulighet til å lykkes. At det kan 
varsles anonymt gjør varsling til et mektig våpen, og vil kunne ramme de omvarslede hardt. Mangel på 
åpenhet, misforstått hemmelighold, i tillegg til lekkasjer til pressen, vil lett gjøre omvarsledes posisjon 
umulig. 

I denne saken måtte Leder 9 gå etter varsling. Leder 5 ble ikke felt av varslingen som var rettet mot ham, 
men prosessen markerte starten på slutten på også hans lederskap. Dette er derfor også en historie om 
hvor skadelig det er om varslinger brukes i stedet for arbeidsmiljølovens konflikthåndteringssystem. 

31.2 Leder 9s avgang 
31.2.1 Sammenslåingsprosessen var krevende 
Gjennomgangen over har vist at Vestfold og Telemark fylkeskommune sto overfor en krevende 
sammenslåingsprosess som med nødvendighet ville påføre organisasjonen betydelige belastninger. Det 
sier seg selv at det å etablere en ny organisasjon, plukke det beste fra hver av de gamle fylkene og legge 
grunnlag for å smelte to til dels ulike kulturer sammen, ville være krevende. Da Norge stengte ned 12. mars 
2020 på grunn av koronapandemien ble en vanskelig oppgave ytterligere komplisert. Det å bygge tillitt og 
håndtere arbeidspress uten den menneskelige interaksjonen som fysiske møter innebærer, påførte de 
ansatte ekstraordinære belastninger. 

31.2.2 Leder 9 var rett person 
Det er uomstridt at Leder 9 var en anerkjent og visjonær leder som fullt ut leverte på politikernes bestillinger. 
Han var "rett mann" til å lede sammenslåingen og deretter den sammenslåtte Fylkeskommunen. Leder 9 
hadde alle forutsetninger for å lykkes med oppgaven. Han hadde sterk støtte fra politikerne og hadde selv 
kunnet påvirke sammensetningen av ledergruppen. Selv om forutsetningene var de beste, kan det 
konstateres at det gradvis vokste frem frustrasjoner knyttet til forventningene, arbeidspresset, og også hans 
lederstil. Leder 9s krav til kvalitet på leveransene og samhandlingen i den forbindelse, skapte friksjon og 
frustrasjon. 

31.2.3 Ledere sa ikke tydelig nok fra 
Det at lederne ikke møtte hverandre gjorde det vanskeligere for Leder 9 å fange opp signalene, og det 
gjorde det samtidig vanskeligere for ledergruppen å sende signalene. Gjennomgangen av sakens faktum 
viser at sentrale ledere på et tidspunkt mistet troen på at Leder 9 ville klare å lede dem selv på en god måte. 
Det er Utvalgets vurdering at disse lederne på dette tidspunkt ikke tydelig nok hadde sagt fra om sine egne 
frustrasjoner, bekymringer og plager. Da Leder 9 til slutt oppfattet innvendingene kom disse som en 
fullstendig overraskelse på ham. Det er uheldig, og et uttrykk for at kommunikasjonen ikke hadde vært 
tydelig nok. 

31.2.4 Ledere følger ikke arbeidsmiljølovens system for konfliktløsning 
Alle arbeidstakere har en grunnleggende medvirknings- og lojalitetsplikt, og det stilles som nevnt særlige 
krav til ledere. I en ledergruppe på høyt nivå må arbeidsgiver kunne kreve at det sies tydelig ifra, selv om 
det er ubehagelig, og selv om digital kommunikasjon gjør det vanskeligere. Det som i stedet skjedde, var 
at toneangivende ledere begynte å snakke seg imellom for deretter å ta kontakt med Fylkesordfører — ikke 
Leder 9. Henvendelsen til Fylkesordfører representerer et brudd på arbeidsmiljølovens 
konflikthåndteringssystem, som krever at vanskeligheter løses på lavest mulig nivå og mellom de personer 
saken gjelder. At lederne gikk til fylkesordfører og ikke til Leder 9, ville med nødvendighet gjøre det 
vanskeligere for Leder 9 å håndtere situasjonen. Slik Utvalget vurder faktum, var hensikten med 
henvendelsen til fylkesordfører ikke å hjelpe Leder 9 til å bli bedre, men å få han byttet ut med en annen. 

31.2.5 Fylkesordfører håndterer situasjonen slik arbeidsmiljøloven forutsetter 
Fylkesordfører håndterte etter Utvalgets oppfatning situasjonen korrekt etter arbeidsmiljølovens 
konfliktløsningssystem. Hans utgangspunkt var å skaffe seg oversikt over situasjonen og deretter gjøre det 
mulig for partene å finne ut av det med hverandre. Fylkesordfører ønsket å gi Leder 9 en ny sjanse, slik at 
han kunne fortsette sitt arbeide. Fylkesordfører innhentet adekvat juridisk bistand fra KS, som har lang 
erfaring i å håndtere lederutfordringer. Fylkesordfører sørget samtidig for tverrpolitisk støtte til håndteringen 
av saken og fulgte den opp i nært samarbeid med en liten tverrpolitisk gruppe, som blant annet omfattet 
opposisjonsleder. Han fulgte opp Leder 9 tett og ga- ham politisk og menneskelig støtte. Han tok initiativ til 
et møte med hele ledergruppen, og understrekte at Leder 9 hadde full støtte fra det politiske miljøet. Han 
ba samtidig om at partene sammen måtte få relasjonen til å fungere. 
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31.2.6 Leder 9 drives ut gjennom bruk av varsler 
Som representant for Fylkeskommunen, var fylkesordfører i sin fulle rett til å markere tillitt til Leder 9 og 
derigjennom kreve at ledergruppen skulle bidra til at Leder 9 skulle lykkes i det oppdraget han hadde fått 
ved etableringen av den nye Fylkeskommunen. Utvalget legger til grunn at toneangivende medlemmer i 
ledergruppen ikke respekterte direktivet fylkesordfører hadde gitt. Faktum viser at det kort tid etter dette 
møtet ble igangsatt en prosess som gjorde det umulig for Leder 9 å fortsette i stillingen. 

Aksjonen ledet til at Leder 9 inngikk en sluttavtale med Fylkeskommunen. I denne fasen ble varsler og 
bekymringsmeldinger mot Leder 9 fra ulike grupper ansatte og lekkasjer til pressen brukt som virkemiddel 
for å presse Leder 9 ut. Etter Utvalgets oppfatning var formålet med disse varslene ikke å avklare om det 
forelå kritikkverdige forhold, men å skape et press som skulle gjøre det umulig for politikerne å holde fast 
ved Leder 9. Det er nettopp det som skjedde: Da først 20 mellomledere og deretter om lag 200 øvrige 
ansatte i sentraladministrasjonen markerte mistillit til Leder 9, innså Fylkeskommunens politiske ledelse at 
et lederskifte var nødvendig. 

31.2.7 Angrep på arbeidsgivers styringsrett 
Lederskiftet ble som nevnt gjennomført ved at det ble inngått en sluttavtale. Fylkeskommunen sørget ikke i 
den sammenheng for å gjøre Leder 9 kjent med varslene som var rettet mot ham. Dette bidro til at de 
personlige belastningene knyttet til lederskiftet for Leder 9, ble uakseptable. Leder 9 hadde jobbet hardt for 
å.nå de mål som var satt, han hadde tillit fra politikerne, og medarbeidersamtaler ga ham grunnlag for å tro 
at han hadde tillit i ledergruppen. At han hadde feiltolket egen relasjon til sentrale ledere kom som en 
fullstendig overraskelse på ham, og skuffelsen over at han ikke fikk anledning til å prøve å rette opp feilene, 
er forståelig. Utvalget er åpent for at relasjonen mellom Leder 9 og ledergruppen kanskje ikke lot seg 
reparere, men ledernes mangel på tydelighet og tilbakemeldinger var kritikkverdig. Tilstrekkelig tydelig 
beskjed i tide kunne ha forhindret situasjonen. Det var også klart kritikkverdig ikke å akseptere 
fylkesordførers beskjed om at Leder 9 og ledergruppen skulle forsøke å finne ut av det med hverandre. 
Dette var et angrep på arbeidsgivers styringsrett, og fratok Fylkeskommunen muligheten for å beholde den 
lederen den selv helst ville ha. 

31.3 Konstitusjonen av Leder 7 
Det var en krevende oppgave å ta over som konstituert leder for Fylkeskommunen etter Leder 9s avgang. 
At Leder 9 hadde sluttet, løste jo ikke de underliggende vanskelighetene. Sammenslåingssmertene, 
kulturutfordringene, grensesnittproblemene og særlig utfordringer knyttet til driften i ØSE og denne 
sektorens samhandling med øvrige sektorer, bestod. 

Det er ingenting i Leder 7s adferd frem til lederskiftet som indikerer at vedkommende hadde noe ønske eller 
ambisjon om å overta for Leder 9, men at hun aksepterte konstitusjonen for å sikre driften frem til ny 
permanent leder kom på plass. At Leder 9 ble presset ut skyldtes altså ikke et ønske om å bane veien for 
en bestemt, ny leder. 

31.4 Strukturelle forholds betydning for det psykososiale arbeidsmiljøet 
Organisasjonen var på dette tidspunktet sliten og hadde store arbeidsmiljøutfordringer. Dette gjorde at 
Leder 7 prioriterte å bruke sin konstitusjon til å styrke det psykososiale arbeidsmiljøet. Det var en riktig og 
naturlig prioritering, men de strukturelle aspektenes betydning for det psykososiale arbeidsmiljøet kom i 
bakgrunnen. 

I arbeidsmiljøarbeid er strukturelle faktorer av den største betydning. Det er helt sentralt for de ansatte å ha 
klart for seg hva de skal gjøre og å sikre de ansatte gode praktiske muligheter til å utføre nettopp disse 
oppgavene. Klarhet i oppgaver, roller og forventning er altså av avgjørende betydning for at store 
organisasjoner skal kunne samhandle godt internt. Hvis det er uklart eller uenighet om hvem som skal gjøre 
hva, hvem som bestemmer, eller det er uenighet om hvor ressurser skal plasseres, er forutsetningene 
dårlige for å ha det hyggelig og utviklende på jobben. Det er derfor ikke mulig å satse på det psykososiale 
arbeidsmiljøet uten å ta i betraktning alle fundamentale forhold som må være avklart for at ansatte skal 
kunne utføre sitt arbeid på en god måte. Det er viktig å snakke sammen på en respektfull måte, gi hverandre 
tilbakemelding og oppmuntring, frihet og autonomi, men de strukturelle forhold må samtidig være på plass. 
At Leder 7 i sin periode ikke lyktes i å få løst en del av de strukturelle utfordringene knyttet til ØSE, kom til 
å prege perioden som fulgte. 

65 



31.5 Prosessen som ledet til oppsigelsen av Leder 5 
31.5.1 Varselet mot Leder 5 
Kort tid etter at Leder 9 gikk av, ble det innlevert et varsel mot Leder 5 fra en ansatt utenfor ØSE. Dette er 
et tydelig uttrykk for at ØSEs problemer ikke bare handlet om Leder 5s lederstil, slik noen feilaktig mente, 
men også om roller, ressurser og forventninger. At Leder 5 i varselet ble beskyldt for å ha ført politikerne 
bak lyset i forbindelse med det første, viktige budsjettet, gjorde varselet veldig alvorlig og var et angrep på 
Leder 5s faglige integritet. Leder 5 er en anerkjent fagperson som med rette kunne forvente at folk stolte 
på ham. Undersøkelsen av varselet bekreftet at det ikke var noe grunnlag for beskyldninger mot Leder 5 
om illojalitet. 

Leder 7 — kanskje ut fra et misforstått hensyn til Leder 5 — hemmeligholdt rapporten som "frifant" Leder 5. 
Dette var en alvorlig feil. Meldingen til varsleren, de ansatte og offentligheten om at Leder 5 var frifunnet 
var ikke tilstrekkelig, og det oppstod et behov for ytterligere forklaring hos de ansatte. Anklagene var blitt 
kjent i pressen, og Leder 5 hadde et naturlig behov for å bli renvasket. Hemmeligholdet bidro i stedet til 
spekulasjoner og uro. De ansatte opplevde det som ekstremt utilfredsstillende å måtte lese om sin egen 
arbeidsplass i avisen, og ikke få direkte informasjon fra sine ledere. Hemmeligholdet ble dermed et negativt 
arbeidsmiljøbidrag. For Leder 5 sier det seg selv at det var en enorm belastning å bli utsatt for et slikt varsel. 
Sykemeldinger og redusert selvtillit i lederrollen er typiske konsekvenser av slike prosesser. At man blir 
frifunnet er viktig, men fjerner ikke de belastninger som granskningen med nødvendighet påfører de som 
er berørt av den. 

31.5.2 Oppsigelsen av Leder 5 
Oppsigelsen av Leder 5 er begrunnet dels i at han delte den hemmeligholdte og sladdede 
granskningsrapporten med fylkesordfører og opposisjonsleder, og dels i Konsulentselskapets rapport og 
dets anbefaling. 

Det er Utvalgets oppfatning at Fylkeskommunen feilaktig har lagt til grunn at Leder 5 brøt sin taushetsplikt 
da han oversendte den sladdede granskningsrapporten til fylkesordfører og opposisjonsleder. Rapporten 
gjaldt hans eget forhold, og Fylkeskommunen kunne ikke kreve at disse forholdene ikke ble tatt opp med 
fylkesordfører og opposisjonsleder. Leder 5 stod da i en situasjon hvor han med god grunn følte at han 
manglet tillit fra Leder 7 og var gjenstand for prosess som tok sikte på å fjerne ham fra stillingen. Det er i 
den sammenheng Utvalgets oppfatning at Fylkeskommunen feilaktig la til grunn at det var Leder 5 som 
lekket rapporten til pressen. Utvalget kan ikke se at det er ført bevis for det. 

Utvalget legger til grunn at Leder 5 våren 2021, etter fremleggelsen av den sterkt negative 
arbeidsmiljøundersøkelsen, ikke selv tok tilstrekkelig ansvar for å sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i 
sektoren. Det var hans ansvar, og det var en feil ikke å ta det ansvaret. Denne passiviteten ga 
Fylkeskommunen saklig grunn til å vurdere stillingsendring for Leder 5. Gjennomgangen over har vist at 
Leder 5 i denne situasjonen selv tok opp spørsmålet om sin egen stilling, idet han følte seg usikker på om 
han hadde Leder 7s tillit. I denne situasjonen hadde Fylkeskommunen både foranledning og rettslig adgang 
til å drøfte en omplassering av Leder 5. 

Istedenfor å gripe denne muligheten, valgte Leder 7 å avslå invitasjonen til å diskutere en frivillig løsning, 
og valgte heller å forberede det som skulle bli en oppsigelsessak av Leder 5. Det ligger til arbeidsgivers 
styringsrett å foreta et slikt valg, men det skulle vise seg å påføre begge parter store ulemper. En forhandling 
om stillingsendring kan bli kostbar, men har den fordel at den ivaretar den ansattes behov for kontroll over 
situasjonen, samtidig som arbeidsgiver raskt kan få til et lederskifte uten konflikt. At oppsigelsessaken ble 
unødvendig krevende skyldtes to forhold. Det ene er at Leder 5 urettmessig ble beskyldt for taushetsbrudd. 
Denne anklagen rettet seg mot lederens integritet, og var dermed av samme karakter som anklagen han 
ble frifunnet for i varselet. Det andre er at Fylkeskommunen uriktig presenterte Konsulentselskapet som 
Leder 5s ressurs, ikke som Leder7s ressurs, samtidig som Folkekommunen feilaktig presenterte 
Konsulentselskapets Rapport som et uavhengig arbeid utført på "armlengdes avstand". Ved å gjøre disse 
feilene viklet Fylkeskommunen seg inn i en vanskelig oppsigelsesprosess, som når dette skrives står for 
domstolene med et usikkert utfall. Det som kunne ha vært en standard forhandling om lederskifte eller en 
ordinær endringsoppsigelse, ble i stedet ikke bare en komplisert rettsak, men også en tillitskrise mellom 
Fylkeskommunen og en rekke ledere og ansatte for øvrig. 

Det er Fylkeskommunen som er ansvarlig arbeidsgiver og som har mislyktes i å håndtere denne 
situasjonen. Leder 7 har bygget på egne vurderinger og de råd hun ba om, og mente at valgene har vært 
de beste. Når det likevel gikk galt er det Fylkeskommunen som hefter for det. 
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31.6 Manglende åpenhet 
En av Fylkeskommunens verdier er "Åpenhet". Denne verdien er nærmere presisert slik: 

"Vi har en åpen tilnærming i prosesser og beslutninger. Vi er transparente i det vi gjør og i måten 
vi jobber på. Vår felles ambisjon er å jakte på de beste løsningene som tar oss i riktig retning". 

Etter Utvalgets oppfatning har ikke Fylkeskommunen klart å leve opp til denne grunnleggende verdien. 
Fylkeskommunen har som nevnt ikke være åpen i prosessen som ledet til oppsigelsen av Leder 5, og heller 
ikke vært åpen og transparent overfor sine ansatte eller allmennheten. 

Åpenhet i forvaltningen hviler på tunge hensyn til demokrati, ytrings- og informasjonsfrihet, 
myndighetskontroll, rettssikkerhet og tillit til det offentlige. Som gjennomgangen av faktum har belyst, har 
Fylkeskommunen gjennomgående forsøkt å holde ting skjult. Dette har med god grunn ført til en manglende 
tillit. 

31.7 Systematiske brudd på journalførings- og arkiveringsplikten 
Undersøkelsen har avdekket systematiske brudd på arkiverings- og journalføringsplikten. Dette har gjort 
det mulig å føre de ansatte og offentligheten bak lyset, og er et alvorlig brudd på tilliten til offentlig myndighet. 

Gjennom å ikke arkivere eller journalføre avtaler, korrespondanse og andre dokumenter, har sentrale 
ansatte i Fylkeskommunen tilegnet seg et spillerom for kommunikasjon som er i strid med det 
offentligrettslige regelverket. Det er Utvalgets oppfatning at dette spillerommet senere har blitt utnyttet når 
de samme ansatte har valgt ikke å gi innsyn i avtaler eller har gitt uriktige opplysninger til ansatte og 
offentligheten. 

At dokumentasjon ikke arkiveres og journalføres gjør det også vanskelig å gjennomføre 
myndighetskontrollen Grunnloven og en rekke andre rettsregler legger opp til. 

31.8 Innsynet i systemloggen og den etterfølgende oppfølging 
Arbeidsmiljøloven og personvernregelverket oppstiller omfattende begrensninger i arbeidsgivers mulighet 
til å kontrollere ansatte og bruke ansattes personopplysninger. Det følger av Varselet at enkelte ansatte 
mener at arbeidsgivers innsyn i systemloggen til Rapporten utgjør et brudd på 
personopplysningsregelverket. 

De undersøkelser som ble foretatt av arbeidsgiver for å finne ut hvilke ansatte som hadde lest rapporten 
utarbeidet av Konsulentselskapet innebar en behandling av personopplysninger. Etter 
personvernforordningen artikkel 14 er Fylkeskommunen derfor pålagt å informere de ansatte om 
behandlingen. Fylkeskommunen sendte e-post til de relevante ansatte om at de hadde innhentet 
systemloggen og identifisert hvilke ansatte som hadde lest Rapporten. Fylkeskommunen ga imidlertid ikke 
tilstrekkelig informasjon til å oppfylle kravene som følger av GDPR artikkel 14. Fylkeskommunens 
personvernerklæring gir heller ikke tilstrekkelig informasjon. Dette utgjør et brudd på 
personvernforordningen, men etter Utvalgets syn er det ikke et alvorlig brudd. Tilstrekkelig informasjon til 
de ansatte kunne imidlertid medført at tiltaket opplevdes mindre integritetskrenkende. 

Etter personvernforordningen måtte arbeidsgiver også ha rettslig grunnlag for å foreta undersøkelsene. 
Vurderingen etter personvernforordningen er om arbeidsgiver hadde berettiget interesse i å gjennomføre 
undersøkelsene og om arbeidsgivers interesse i å gjennomføre undersøkelsene overstiger arbeidstakers 
personverninteresser. Det kan videre stilles spørsmål arbeidsgivers undersøkelser var et kontrolltiltak etter 
som omfattes av arbeidsmiljølovens kapittel 9. Utvalget er i utgangspunktet av den oppfatning at 
arbeidsgivers innsyn i systemlogger tilknyttet et dokument som ligger på arbeidsplassens fellesområde, 
ikke er et kontrolltiltak. I denne saken er imidlertid kontrollelementet mer fremtredende, da formålet var å 
undersøke hvilke ansatte som hadde lest en rapport arbeidsgiver mente var taushetsbelagt. Dersom tiltaket 
anses som et kontrolltiltak stilles det krav om at tiltaket var saklig begrunnet i virksomhetens forhold og ikke 
innebar en uforholdsmessig belastning for de ansatte. Vurderingen etter personvernregelverket og 
arbeidsmiljøloven er derfor i stor grad overlappende. 

At rapporten fra Konsulentselskapet ble lastet opp uten at dette arbeidsgivers intensjon, før den deretter 
ble fjernet, hadde uheldige virkninger. At enkelte ansatte hadde innsikt i rapporten mens andre ikke hadde 
det, kunne medføre usikkerhet og spekulasjon blant de ansatte. Av den grunn hadde arbeidsgiver et behov 
for å få kunnskap om Rapporten var lest av ansatte og kontakte de ansatte for å begrense videre spredning. 
Utvalget er av den oppfatning at undersøkelsene som ble foretatt heller ikke kan vurderes som særlig 
inngripende eller uforholdsmessige overfor de ansatte. Det er naturlig at ansatte leser dokumenter som 
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lastes opp i fellesområdene og det bør derfor ikke være krenkende at arbeidsgiver får kjennskap til at den 
ansatte har lest dokumentet. Bakgrunnen for at de ansatte opplevde arbeidsgivers undersøkelser som 
integritetskrenkende og kontrollerende skyldtes etter Utvalgets oppfatning i stor grad det betente klimaet 
og usikkerheten på arbeidsplassen. 

Sett i lys av den betente situasjonen er det Utvalgets vurdering at arbeidsgiver kunne vurdert å begrense 
undersøkelsene til å bekrefte om Rapporten var lest av ansatte, i stedet for å innhente informasjon om 
hvilke ansatte det gjaldt. Tilsvarende mener Utvalget at Fylkeskommunen kunne sendt ut en fellesbeskjed 
til de ansatte om at Rapporten var lastet opp ved en feil og at innholdet var unntatt offentlighet. Dette hadde 
vært et mindre inngripende alternativ enn å sende personlige e-poster til de aktuelle ansatte som hadde 
lest rapporten. Denne fremgangsmåten kunne imidlertid skapt økt uro blant de øvrige ansatte. 
Fylkeskommunen hadde derfor berettiget interesse i å begrense usikkerheten på arbeidsplassen, og det 
var dermed forståelig at de ikke sendte ut en fellese-post. Selv om Utvalget mener at undersøkelsene kunne 
blitt håndtert på en bedre måte, er det Utvalgets oppfatning at Fylkeskommunen hadde saklig grunn og 
berettiget interesse i å gjøre undersøkelsene som ble foretatt og at de ikke kan oppfattes som så 
inngripende at det var uforholdsmessig overfor de ansatte. 

31.9 Ansattes reaksjoner og fylkeshovedverneombudets varsel 
31.9.1 Ansatte ble ført bak lyset i to runder 
Konsulentselskapets Rapport inneholdt en anbefaling om lederskifte. For de ansatte i ØSE som tok del i 
Konsulentselskapets prosess, kom anbefalingen som en fullstendig overraskelse. De var blitt fortalt at de 
deltok i et fremtidsrettet og transparent "utviklingsprosjekt" — ikke i en oppsigelsessak mot egen leder. Den 
uriktige fremstillingen av Konsulentselskapets rolle og mangel på åpenhet og ærlighet til de ansatte, både 
initialt og da spørsmålene meldte seg, utløste Varselet. Denne saken Utvalget avklarer er altså en uønsket 
og negativ bieffekt av det som burde vært en ordinær og ukomplisert prosess knyttet til et lederskifte. I 
stedet for å enten fremforhandle en løsning eller presentere en ren endringsoppsigelse basert på 
Fylkeskommunens egne vurderinger av Leder 5s egnethet, viklet Fylkeskommunen seg inn i en fordekt 
prosess som skapte en dyptgripende tillitskrise mellom Fylkeskommunens øverste ledere og en rekke 
sentrale ledere på høyt og mellomhøyt nivå. 

Som faktumgjennomgangen ovenfor har belyst, reagerte mange ansatte med rette på at det ble utarbeidet 
en rapport som angivelig var basert på innspill fra dem selv, og som konkluderer med at deres leder burde 
slutte. Da Leder 7 ble kjent med de ansattes bekymringer, burde disse blitt adressert gjennom dialog om 
prosessen. Konsulentselskapets rolle skulle blitt forklart på en fullstendig og sannferdig måte. Bare slik 
kunne arbeidsgiver dempet de ansattes uro. I stedet får ansatte som hadde lest Rapporten beskjed om at 
lesingen var en feil og at den måtte holdes hemmelig. Samtidig kommuniseres det gjennom pressen at det 
er Leder 5 som har bestilt arbeidet og at Fylkeskommunen ikke har hatt noen rolle ved utarbeidelsen. Når 
begge deler er feil var det ikke annet å vente enn at det kom et varsel. 

31.9.2 Fylkeshovedverneombudet varsler for de ansatte 
Det er Fylkeshovedverneombudet som fikk de ansattes bekymringer og dermed oppgaven med å utarbeide 
Varselet. Fylkeshovedverneombudet hadde ikke fått tilstrekkelig opplæring i rollen av arbeidsgiver, og har 
selv på en fortjenestefull måte brukt mye av sin tid på å lære seg denne. Fylkeshovedverneombudet har ut 
fra omstendighetene søkt å løse oppgaven på beste måte, og hun kan ikke kritiseres for å ha sendt varselet. 
Det kritikkverdige er handlingene som utøste Varselet, og ikke Varselet som sådan. Det er 
Undersøkelsesutvalgets oppfatning at det har vært en unødig hard belastning for 
Fylkeshovedverneombudet å være den personen som har frontet varselet. Fylkeshovedverneombudet har 
med rette opplevd kontakten med Fylkeskommunen som krevende da det ble opprettet dialog om Varselet. 
At hun i denne sammenheng også møter representanter for Konsulentselskapet som Varselet har vist seg 
å i høy grad omhandle, er overraskende. Fylkeshovedverneombudet opplevde situasjonen slik at det var et 
ønske fra Fylkeskommunens side om at hun skulle reklassifisere Varselet fra et varsel som skulle 
undersøkes, til en bekymringsmelding som skulle følges opp i linjen. Det er Utvalgets syn at 
Fylkeshovedverneombudets varsel utvilsomt er et varsel i arbeidsmiljølovens forstand, og at det var 
kritikkverdig at hun ble satt under press for å endre dets status. 

Det er Utvalgets oppfatning at Fylkeskommunen dessuten brukte for lang tid på å saksbehandle Varselet 
og orientere de berørte. Etter at Leder 13 ble ansatt og kom i gang med arbeidet, har håndteringen av 
Varselet vært utført i tråd med Fylkeskommunens retningslinjer og arbeidsmiljølovens regler. At 
Fylkeskommunen i denne fasen gjennomførte oppsigelsen av Leder 5, som varselet berører, kan det ikke 
reises rettslige innvendinger mot. Samtidig er det slik at undersøkelsen av varselet har frembragt 
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opplysninger som kan ha betydning for oppsigelsessaken. Mange arbeidsgivere avventer derfor 
undersøkelser som denne før oppsigelser som den vi står overfor i saken her, gjennomføres. 

32. Læringspunkter 

32.1 Innledning 
Denne varslingssaken henger sammen med sammenslåingen av Vestfold og Telemark fylker. Det kan gjøre 
det nærliggende å tenke at det ikke er noe å lære av saken nå når Fylkeskommunen er besluttet oppløst 
og delt. Det er imidlertid en feilslutning. De underliggende temaene i saken handler om å håndtere endring, 
uenighet og kommunikasjon. Det er tre ting det er særlig viktig å ta med seg fra denne saken: 

(i) Si tydelig fra om det som ikke er bra. Du har plikt til å si fra og du må gjøre det i tide. 

(ii) Arbeidsmiljølovens regler for konfliktløsning, endring og oppsigelse skal brukes, ikke 
varslingsregelverket. Varsling i arbeidsmiljøkonflikter løser ingen problemer, men forsterker 
og forlenger problemene. 

(iii) Hemmelighold og uærlighet skaper mistillit til ledelsen. Ansatte trenger informasjon om det 
som foregår for å være trygg og trenger en ledelsen den kan stole på. 

32.2 Om endringer 
Fylker og kommuners skille mellom politikk og administrasjon kan skape et spenn mellom politikernes 
ambisjoner og administrasjonens evne til å levere på de samme ambisjonene. I saken her var det et sterkt 
ønske om å bruke sammenslåingsprosessen til å gjøre fylkeskommunen ytterligere relevant. Selv om 
administrasjonen i høy grad klarte å levere det som var bestilt, var prisen høy og ledet til et 
arbeidsmiljøproblem. Ledere kan være unntatt fra arbeidsmiljølovens arbeidstidsreguleringer og kan i 
prinsippet jobbe ubegrenset, men blir likevel slitne. I den oppløsnings- og reetableringsprosessen som nå 
vil komme, må Fylkeskommunen og de nye fylkene tilpasse ambisjonene og tidsplanen til det mannskapet 
man har til disposisjon. 

32.3 Trygghet og godt ytringsklima som forutsetning for å være uenig 
Fundamentale endringer som sammenslåinger og oppløsninger vil med nødvendighet representere 
arbeidsmiljøutfordringer. Målsettingen må være å holde disse på et akseptabelt nivå. Gjensidige 
forventningsavklaringer, godt ytringsklima og omsorg for hverandre, er i den sammenheng viktige 
forutsetninger for en vellykket endring. De ansatte må føle seg trygge for å gjøre en god jobb. 

Fordi menneskets intellektuelle kapasitet er en dominerende innsatsfaktor i produksjonsprosesser, øker 
behovet for samhandling og samtidig faren for negativ samhandling. I saken her ble ledergruppen aldri en 
sosial enhet med felles identitet. Det er nødvendig å bruke tid på å bli kjent med hverandre, få respekt for 
hverandre og å øve seg på å være uenige. Det å våge å si ifra på en tydelig måte uten at det oppfattes som 
krenkende av den som mottar meldingen og uten at det oppleves som farlig for den som er avsender av 
meldingen, er nødvendig for å skape gode forutsetninger for arbeidsmiljø og det å løse oppgaven. Det er 
indikasjoner på at norsk arbeidsliv i de senere årene er blitt barskere og det er klare indikasjoner på at 
ytringsklimaet blir dårligere. Samhandling er blitt vanskeligere Offentlig sektor skiller seg negativt ut på 
målinger om ytringsklima. Det sier seg selv at det er uheldig. Uten trygge ansatte er det vanskelig å skape 
gode resultater. Fylkeskommunen må derfor arbeid målrettet for å forbedre ytringsklimaet og gjøre de 
ansatte trygge. 

32.4 Ansatte må informeres 
Åpenhet om hva som foregår på arbeidsplassen er viktig for trygghet. Arbeidstaker har etter lov og 
tariffavtale krav på å få bli orientert om forhold som har betydning for sysselsetting og drift, men behovet 
for informasjon er selvfølgelig videre enn det. De ansatte trenger kunnskap om større eller mindre ting som 
berører deres hverdag. Hemmelighold eller mangel på deling vil kunne gi grunnlag for rykter, uro og mistillit. 
Det er en egenverdi at flest mulig har samme kunnskap om de virksomhetsrelevante forholdene. Behovet 
for åpenhet gjelder også for håndtering av vanskeligheter. Ansatte vil alltid være mer eller mindre berørt av 
arbeidsmiljøutfordringer og har behov for kunnskap om hvordan prosessene håndteres. Den enkeltes 
personvern må ivaretas, men ledelsen må kommunisere sannferdig om hvordan det jobbes. I saken her 
oppsto det en grunnleggende tillitskrise fordi det ikke ble gitt sannferdig informasjon om hvordan 
vanskelighetene ble håndtert. Fylkeskommunen må derfor sammen med de tillitsvalgte styrke arbeidet med 
informasjon og involvering. 
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32.5 Avklaring av roller og ansvar 
Endring av roller eller uavklarte rolleforventninger er det som oftest leder til konflikter i endringsprosesser. 
Ved sammenslåinger og oppløsninger vil ansatte ha et naturlig ønske om å finne sin "gamle jobb" og 
beholde den. Diskusjonen om "rettskrav på stilling" som har preget mange av kommunesammenslåingene 
i Norge, er et uttrykk for det. Det er viktig at arbeidsgiver i samarbeid med fagforeningene tidlig diskuterer 
hvordan endringsprosessen skal gjennomføres også på stillingsnivå for å redusere faren for unødvendige 
konflikter. I dette arbeidet er målet ikke å gjøre alt som før, men også å motivere ansatte til å ta nye roller 
og jobbe på nye måter. Høy grad av medarbeiderinvolvering er nødvendig for å skape den motivasjon som 
behøves for at endringene skal lykkes. At ledelsen i disse prosessene er åpen og ærlig, er en fundamental 
forutsetning. Fylkeskommunen må trene sine ledere i å være åpne, og diskutere grenser for hva som kan 
sies og når det kan sies. Det å øve på å legge ubehageligheter på bordet er særlig viktig. På samme måte 
som det kan være ubehagelig for ansatte å si ifra tydelig og tåle uenighet, opplever mange arbeidsgivere 
det som ubehagelig å treffe beslutninger og skjære igjennom uenigheter. Det er imidlertid et klart 
lederansvar å ta ansvar for å løse uenigheter. 

32.6 Arbeidsmiljølovens system for konfliktløsning må følges — ikke varslinger 
Det er som nevnt ikke mulig å unngå konflikter og det er heller ikke et mål å unngå enhver konflikt. Konflikter 
kan være uunngåelige og dessuten nyttige om de skaper avklaring og forandring. Spørsmålet er derfor 
hvordan konflikter håndteres. 

I saken her er læringen at varslinger ikke skal brukes for å håndtere arbeidsmiljøkonflikter. Varslinger tar 
sikte på å avklare faktiske forhold og trekke rettslige konsekvenser av faktum. Varslingsinsituttet handler 
ikke om problemløsning og er derfor grunnleggende uegnet ved konflikter som jo nettopp må løses. Når 
konflikten er oppstått er oppgaven ikke å forklare konflikten, men løse den. Høyesterett har i en 
grunnleggende avgjørelse fra 2011 forklart det godt ved å peke på at det er vanskelig å fortelle "sannheten" 
om en sammensatt arbeidsmiljøkonflikt. Arbeidsgiver har derfor ikke plikt til å lete etter "sannheten" slik 
mange ansatte forlanger, for å bevise at de har "rett". Arbeidsgivers plikt er å løse konflikten og sørge for 
at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig. 

Det er derfor nødvendig for Fylkeskommunen og for norske kommuner i sin alminnelighet, å etablere en 
kultur for å følge arbeidsmiljølovens system for konfliktløsning. Det innebærer enkelt sagt at uenigheter 
løpende skal løses på laveste nivå og mellom de uenigheten gjelder. Gjelder uenigheten et 
styringsrettspørsmål må arbeidsgiver skjære igjennom og bestemme. Hvis partene selv er ute av stand til 
å snakke sammen eller løse konflikten, må tillitvalgtapparatet brukes. Norske tillitsvalgte har lang erfaring i 
å håndtere andres vanskeligheter. Vestfold og Telemark fylkeskommune har til sammen 23 
arbeidstakerorganisasjoner, hvor flere av organisasjonene har flere del- og heltidstillitsvalgte, og de har 
ikke hatt noen fremtredende rolle i å håndtere eller forebygge de konflikter som oppsto i saken her. 
Tillitsvalgte er en veldig viktig ressurs og må brukes. 

Kulturen i Fylkeskommunen og i alt for mange norske kommuner er å varsle. Formålet i mange av disse 
sakene er å fjerne sjefen og ikke hjelpe sjefen i å bli bedre. I saken her ble det i februar 2021 fastslått av et 
annet eksternt varslingsutvalg at varsling misbrukes og at kulturen måtte endres. Det er viktig at rådet denne 
gang tas på alvor og følges. 

32.7 Fylkeskommunen bør endre varslingsreglementet 
Etter at arbeidsmiljøloven fikk særskilte regler om varsling har mange virksomheter i sine reglementer tatt 
inn bestemmelser om at varslingen skal granskes. Slike regler er viktig og nødvendig når varslet gjelder 
alvorlige lovbrudd knyttet til virksomhetens evne til å levere sine varer og tjenester lovlig. Anklager om 
korrupsjon, brudd på forurensningsloven og sikkerhetsbestemmelser som gjelder for virksomheten, er 
typiske eksempler på dette. Systematiske brudd på arbeidsmiljølovens overtidsregler kan være et annet 
eksempel. 

I slike tilfeller er det nødvendig å kartlegge problemet for å kunne håndtere det. I den forbindelse kan det 
være hensiktsmessig å få hjelp av eksterne til å undersøke forholdene og å gi anbefalinger. Når varslet 
gjelder arbeidsmiljøutfordringer er den klare hovedregel som nevnt at varslinger ikke er egnet. 
Fylkeskommunens varslingsreglement skiller ikke tydelig nok mellom tilfeller hvor det er behov for å foreta 
undersøkelser og der det ikke foreligger et sånt behov. Reglene bør derfor endres. Fylkeskommunen bør 
vurdere å etablere en varslingskomite som avgjør hvordan saken skal følges opp. Et system med 
setterådmann bør også vurderes for de tilfeller varslet gjelder toppledelsen. 
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32.8 Fylkeskommunen bør styrke kunnskapen om gjennomføring av oppsigelser og 
stillingsendringer 

I de tilfeller hvor konflikter eskalerer og ikke lar seg løse vil exitløsninger kunne være det riktige. Også der 
arbeidsgiver ser at en ansatt ikke fungerer i rollen kan det være naturlig å vurdere forflytning om trening og 
veiledning ikke nytter. 

Gode arbeidsgivere sørger alltid for å forsøke å få til en exitløsning gjennom forhandlinger og 
avtaleregulering. I saken her unnlot arbeidsgiver i en kritisk fase å ta initiativet til slutt- eller 
endringsavtaleforhandlinger. Om det foreligger omstendigheter som gir grunnlag for saklig oppsigelse vil 
det aldri kunne reises rettslig innvending mot at en arbeidsgiver tar initiativ til frivillig fratreden eller frivillige 
endringer. I tilfeller der det er tvil om det foreligger saklig grunn for oppsigelse, men hvor det likevel foreligger 
gode grunner for et skifte, vil arbeidsgiver ikke kunne kritiseres om det tas initiativ til frivillig forhandlinger. 
Så lenge det foreligger et forsvarlig grunnlag og alternativer er vurdert, bør arbeidsgiver ta slike initiativer. 
Årlig foretas det hundrevis av slike endringer i norske kommuner uten konflikter. Det ivaretar arbeidstakers 
behov for forutsigbarhet og ære og det gir arbeidsgiver anledning til å sette inn nye krefter. 

Fylkeskommunen må styrke kunnskapen om sluttavtaleforhandlinger, stillingsendringsavtaler, 
endringsoppsigelser og oppsigelser. Fylkeskommunen har mange hel- og deltidstillitsvalgte fra en rekke 
organisasjoner, men ikke noe Fylkesadvokatkontor. Fylkesdirektøren har en meget dyktig advokat i stab, 
men ikke noe advokatkontor. Det er et gjennomgående problem i norske små-kommuner at juridisk 
kompetanse mangler, men burde ikke være det i de store kommunene, og særlig ikke i fylkene. 
Fylkeskommunen bør derfor redusere kostandene til eksterne advokater og etablere et 
Fylkesadvokatkontor. 

32.9 Fylkeskommunen må styrke kunnskapen om journalføringsplikten, offentlighetslova og 
arkivlova 

I saken her har unnlatt journalføring, arkivering og feil håndtering av innsynsbegjæringer bidratt til 
hemmelighold og tillitssvikt. Et fundamentalt utgangspunkt er at Fylkeskommunen sørger for å følge 
arkivloven, journalfører virksomhetens dokumenter og respekterer offentlighetslova. De ansatte må gis 
opplæring slik at reglene respekteres. Kunnskap om reglenes begrunnelse, det å ha tillit til forvaltningens 
arbeid, er det viktigste og kan tjene til å forebygge følelsen av at reglene er "plunder og heft". 

32.10 Vernetjenesten må styrkes og de tillitsvalgte må brukes 
De tillitsvalgte og vernetjenesten utgjør en veldig viktig del av arbeidsmiljøarbeidet i Fylkeskommunen. De 
tillitsvalgte er medlemmer av organisasjoner som driver egenopplæring og har lang erfaring i 
kunnskapsoverføring mellom tillitsvalgte. Selv om mange verneombud har bakgrunn fra organisasjonene 
gjelder det særlige opplæringsbehov for vernetjenesten. Det er arbeidsgiver som har ansvar for å 
organisere tjenesten og sørge for at den får opplæring, ressurser og tilgang til relevant informasjon. 

I saken her fikk vernetjenesten ikke opplæring og ble holdt unna informasjon som klart var nødvendig for at 
Fylkeshovedverneombudet kunne utføre sitt arbeid. I store virksomheter som Fylkeskommunen 
representerer, vil det være mange verneombud og arbeidsgiver må legge til rette for at disse kan sam handle 
slik at de blir en gruppe og ikke en serie enkeltstående verneombud. I saken her sto 
Fylkeshovedverneombudet i praksis ganske alene og opplevde det som krevende særlig når hun opplevde 
et ønske om at varselet hun hadde sendt inn ble reklassifisert. Arbeidsgiver må ved handling vise at 
vernetjenesten er en ressurs og noe det satses på, på samme måte som samarbeidet med de tillitsvalgte. 
Det er en rekke heltidstillitsvalgte i Fylkeskommunen og de må brukes aktivt. I saken her har de ikke hatt 
den rolle de kunne og burde ha hatt. 

32.11 Tonen fra toppen 
Fylkesdirektøren er administrasjonens øverste leder og har ansvar for å etablere "tonen fra toppen". 
Øverste leders fungering, prioritering og kommunikasjon blir tillagt stor betydning av organisasjonens 
ansatte og sjefen er derfor et veldig viktig forbilde. For ansatte er det lederen gjør viktigere enn det lederen 
sier. Lederen må handle som vedkommende sier. De ansatte er grunnleggende er opptatt av lederens 
verdier. Når tonen fra toppen skal settes er det derfor viktig å tenke igjennom hvilke verdier fylkeskommunen 
og lederen bekjenner seg til. Åpenhet er en av Fylkeskommunens verdier det ikke har klart å leve etter. At 
Fylkesdirektøren besluttet å offentligjøre denne rapporten er et veldig viktig steg i riktig retning. 
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