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DEL I OM UNDERSØKELSEN 

1 INNLEDNING OG SAMMENDRAG 

Advokatene Jan-Erik Sverre og Mari Verling i Kvale Advokatfirma DA ble engasjert av Vestfold og 
Telemark fylkeskommune ("Fylkeskommunen") v/ konstituert fylkesrådmann Lisbeth Eek 
Svensson, som eksternt varslingsutvalg for å behandle et mottatt varsel vedrørende direktør for 
økonomi, styring og eierskap ("ØSE") i Fylkeskommunen, Rune Terje Hjertås. 

Varselet gikk i hovedsak på påstått kritikkverdig adferd og ledelsesstil, som etter varslerens syn 
representerte brudd på arbeidsmiljøloven, kommuneloven og Fylkeskommunes etiske 
retningslinjer. Det er i varselet henvist til enkelte saker som etter varslerens syn er eksempler på 
kritikkverdig adferd og ledelsesstil. Det er videre i varselet særlig henvist til en påstått feil i 
forbindelse med fastleggelsen av budsjettrammen for sektoren samferdsel, miljø og mobilitet 
("SMM"), som skal ha fått betydning for sektorens tjenesteproduksjon. 

Varslingsutvalget har fått som mandat å foreta nødvendige undersøkelser, samt vurdere hvorvidt 
Rune Terje Hjertås har begått noen brudd på rettsregler, Fylkeskommunens etiske retningslinjer 
eller etiske normer som det er bred tilslutning om i samfunnet.  

Varslingsutvalget har basert sitt arbeid på Advokatforeningens retningslinjer for private 
granskninger, og har i perioden fra slutten av oktober 2020 og fram til endelig rapport avgis 12. 
januar 2021, gjennomført intervjuer med totalt 21 personer. Varslingsutvalget har i tillegg 
gjennomgått en betydelig mengde skriftlig dokumentasjon. 

Kvale Advokatfirma DA har inngått en rammeavtale for juridiske tjenester med Fylkeskommunen, 
men har ingen forbindelser til noen av de personer som har vært særlig involvert i saken. 
Varslingsutvalget er gitt fri tilgang til all relevant informasjon, og oppdragsgiver har ikke lagt eller 
forsøkt å legge noen føringer for varslingsutvalgets undersøkelser eller konklusjoner.  

Varslingsutvalgets hovedkonklusjoner basert på de gjennomførte undersøkelser er: 

 Det er ikke funnet grunnlag for å fremsette kritikk mot økonomidirektør Rune Terje
Hjertås, som ikke anses for å ha begått handlinger eller utvist en adferd som
representerer brudd på rettsregler, Fylkeskommunenes etiske retningslinjer eller etiske
normer det er bred tilslutning om i samfunnet.

 Det er heller ikke funnet grunnlag for å rette kritikk mot økonomidirektør Hjertås i
forbindelse med fastleggelsen av budsjettrammen for SMM for 2020.

 Det er identifisert enkelte forbedringspunkter når det gjelder økonomidirektør Hjertås'
lederadferd, som Hjertås i sin kommunikasjon med varslingsutvalget har uttrykt ønske
om å hensynta bedre ved sin utøvelse av lederrollen framover.

Basert på varslingsutvalgets undersøkelser er det avdekket utfordringer knyttet til tillit og 
samhandling i Fylkeskommunens toppledergruppe, som har medført negative konsekvenser for 
samarbeidsklimaet i Fylkeskommunens organisasjon. Varslingsutvalget har særlig sett på 
forholdet mellom sektorene ØSE og SMM, hvor konsekvensene av manglende samhandling er 
særlig fremtredende. Varslingsutvalget har gjennom sine undersøkelser ikke et tilstrekkelig 
faktisk grunnlag for å konkludere om de andre sektorene, og oppfatter også at dette ligger utenfor 
det mandat varslingsutvalget er bedt om å besvare.  

Varslingsutvalget har gjennom sine undersøkelser avdekket handlinger og unnlatelser av 
direktøren for SMM, som etter utvalgets syn i vesentlig grad har bidratt til det anstrengte 
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samarbeidsforholdet mellom SMM og ØSE. Da kritikkverdige forhold hos direktøren for SMM 
faller utenfor varslingsutvalgets mandat, har ikke varslingsutvalget endelig konkludert om dette.  

Varslingsutvalget har videre identifisert som en særlig utfordring, at det i Fylkeskommunens 
administrasjon har utviklet seg en varslingskultur som har konsekvenser for arbeidsmiljøet, og 
som av varslingsutvalget oppfattes som klart uheldig. Med varslingskultur mener 
varslingsutvalget en kultur hvor det i Fylkeskommunens administrasjon har utviklet seg en 
praksis hvor varslingsinstituttet eller bekymringsmeldinger benyttes som virkemiddel knyttet til 
faglig uenighet og uenighet om økonomiske prioriteringer, fremfor å løse slike uenigheter 
gjennom dialog og samhandling på riktig nivå i organisasjonen.  

Varslingsutvalget anbefaler at konstituert fylkesrådmann iverksetter tiltak for å løse disse 
utfordringene. Det er på tvers av organisasjonen uttrykt tillitt til at konstituert fylkesrådmann 
Lisbeth Eek Svensson har de nødvendige personlige og ledelsesmessige egenskaper som er 
nødvendig for å kunne gjøre dette.  

Varslingsutvalget har blitt informert om at Fylkeskommunen vil unnta rapporten offentlighet med 
hjemmel i offentleglova § 23. 

*** 

Oslo 12. januar 2021 

advokat (H) Jan-Erik Sverre   advokat Mari Verling 
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2 BAKGRUNN OG MANDAT 

Fylkeskommunen, ved fylkeshovedverneombudet mottok den 15. oktober 2020 en henvendelse 
(heretter omtalt som "varselet"), per e-post fra en rådgiver i SMM ("Varsleren"), der det ble varslet 
om det som omtales som kritikkverdig adferd og lederstil av direktøren for ØSE, Rune Terje 
Hjertås ("Hjertås" eller "den Omvarslede"), i hans møte med ledere og enkeltmedarbeidere i 
Fylkeskommunen.  

Konstituert fylkesrådmann, Lisbeth Eek Svensson ("Fylkesrådmann") kontaktet Kvale 
Advokatfirma DA ("Kvale") 22. oktober 2020 for råd for videre sakshåndtering. I samråd med 
Kvale er det klarlagt at henvendelsen utgjør et varsel i arbeidsmiljølovens forstand, og må 
behandles i tråd med arbeidsmiljølovens regler for varsling samt Fylkeskommunens fastsatte 
varslingsrutiner.  

Da Hjertås er ansatt på nivået direkte underlagt fylkesrådmannen skal varselet i henhold til punkt 
3.3 i Fylkeskommunens varslingsrutiner behandles av et eksternt oppnevnt varslingsutvalg.  

Fylkeskommunen har på denne bakgrunn engasjert advokatene Jan-Erik Sverre og Mari Verling i 
Kvale, som eksternt varslingsutvalg ("Varslingsutvalget"). Det er fastsatt følgende mandat for 
oppdraget:  

"Advokatene Jan-Erik Sverre og Mari Verling oppnevnes som eksternt varslingsutvalg. 
Varslingsutvalget skal gjennomføre nødvendige undersøkelser med det formål å klarlegge de 
forhold som fremkommer i henvendelsen fra [Varsler] til Fylkeshovedverneombud 15. 
oktober 2020.  

Varslingsutvalget skal gjennom sine undersøkelser avklare om den berørte, sektordirektør 
Rune Terje Hjertås, har opptrådt i strid med rettsregler, fylkeskommunens etiske 
retningslinjer eller etiske normer som det er bred tilslutning til i samfunnet." (Anonymisert 
av Varslingsutvalget) 

Varslingsutvalget skal gjennomføre en forsvarlig saksbehandling, og gjøre de nødvendige 
undersøkelsene for å sikre at saken blir tilstrekkelig opplyst.  

Varslingsutvalget skal avgi en avsluttende rapport, hvor det konkluderes etter behandling av 
varselet. Rapporten skal sendes til Fylkesrådmannen ved sakens avslutning, og på grunnlag av 
rapporten skal Fylkeskommunen avgjøre varslingssaken, og eventuelle konsekvenser dette måtte 
få for Fylkeskommunen og Fylkeskommunens ansatte. 

Rapporten ferdigstilles av Varslingsutvalget og avleveres til Fylkeskommunen v/ Fylkesrådmann 
den 12. januar 2021.  

3 GJENNOMFØRING 

3.1 Prinsipper og retningslinjer for undersøkelsene 

Varslingsutvalget har gjennomført sine undersøkelser i tråd med Advokatforeningens 
retningslinjer for private granskninger1 ("Advokatforeningens retningslinjer").  

Advokatforeningens retningslinjer viser til viktige prinsipper for granskninger. Sentralt for 
undersøkelsene står følgende prinsipper: 

• Forsvarlighet og grundighet 

• Objektivitet og uavhengighet  

                                                             
1  Advokatforeningens retningslinjer for private granskninger, vedtatt 4. mars 2011 av Advokatforeningens 

hovedstyre. 
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• Kontradiksjon og ivaretakelse av rettssikkerhet  

Varslingsutvalget har også basert sitt arbeid på viktige menneskerettslige prinsipper, herunder 
retten til privatliv og hensynet til personvern, kravet til rettferdig rettergang, 
uskyldspresumsjonen og vern mot selvinkriminering.  

Varslingsutvalget har videre lagt prinsippet om sannsynlighetsovervekt til grunn for vurderingen 
av hvilket faktum som skal anses bevist.  

I tråd med Advokatforeningens retningslinjer har Varslingsutvalget tilstrebet å behandle de 
involverte med respekt, og hatt fokus på de forhold som er gjenstand for undersøkelser. 
Varslingsutvalget har videre vektlagt oppfordringen i Advokatforeningens retningslinjer om at 
granskninger ikke skal ha karakter av etterpåklokskap eller en "jakt på syndebukker". 
Varslingsutvalget anser det som viktig at alle konklusjoner hensyntar en rimelig margin for 
menneskelige feilvurderinger – uten at slike feilvurderinger karakteriseres som kritikkverdige. 

Prinsippet om forsvarlighet og grundighet innebærer at Varslingsutvalget innenfor mandatet har 
søkt å oppnå en så fullstendig oversikt over det faktiske grunnlaget i saken som mulig, for å sikre 
riktige vurderinger i saken.  

Varslingsutvalget understreker at mandatet er begrenset til å undersøke hvorvidt Hjertås har 
utvist kritikkverdig adferd, og at Varslingsutvalget dermed ikke har gått langt i å undersøke andre 
mulige årsaksforhold, herunder hvorvidt andre medarbeidere enn Hjertås har opptrådt 
kritikkverdig. Der andre årsaksforhold har vært særlig fremtredende har Varslingsutvalget likevel 
påpekt dette, for å gi Fylkeskommunen et faktisk grunnlag for å løse opp i situasjonen. Det tas 
imidlertid forbehold om at det i forbindelse med øvrige årsaksforhold kan være forhold 
Varslingsutvalget ikke er kjent med, i og med at Varslingsutvalgets undersøkelser har vært 
innrettet med sikte på å undersøke Hjertås' adferd spesielt.  

Varslingsutvalget har i prosessen hatt særlig fokus på å sikre de berørte tilstrekkelig 
kontradiksjon, se nedenfor i punkt 3.4.  

3.2 Nærmere om Kvales uavhengighet 

Kvale har ingen forbindelse til vedkommende som har sendt inn varselet, Hjertås eller andre 
personer som har vært særlig involvert i saken.  

Arbeidet skal utføres etter faglig anerkjente metoder, uten innblanding eller påvirkning fra 
Fylkeskommunen. 

Formålet med undersøkelsene som er foretatt har vært å avklare faktiske forhold og ta stilling til 
om rettsregler eller retningslinjer er brutt. Faglig uavhengighet er en grunnleggende forutsetning 
for å oppnå formålet, og Fylkeskommunen har overfor Kvale understreket behovet for slik 
uavhengighet. 

Varslingsutvalget er gitt fri tilgang til all tilgjengelig dokumentasjon og til å avgjøre hvem det har 
vært ønskelig å intervjue, samt form og innhold i intervjuer. Oppdragsgiver har ikke lagt eller 
forsøkt å legge noen føringer for varslingsutvalgets undersøkelser eller konklusjoner.  

3.3 Varslingsutvalgets metodikk  

Varslingsutvalget har innledningsvis mottatt og vurdert innholdet i varselet, og hvilke 
undersøkelser som var nødvendig å foreta for å kunne ta stilling til påstandene som fremkom i 
varselet.  

Vurderingen ledet til en foreløpig anbefaling om at det ble gjennomført undersøkelser i form av 
et intervju med Varsler og den Omvarslede. Etter at samtalene var gjennomført, var det klart for 
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Varslingsutvalget at det var nødvendig å foreta ytterligere intervjuer for å få klarlagt sakens 
faktum bedre. Særlig oppstod dette behovet av to grunner; de intervjuede pekte på en rekke ulike 
personer som de selv mente at Varslingsutvalget burde snakke med, og det ble også klart i 
Varslingsutvalgets samtaler med involverte, samt gjennom den skriftlige dokumentasjon som 
Varslingsutvalget fikk tilgang til fra de som innledningsvis ble intervjuet, at saken var langt 
bredere enn hva Varslingsutvalget hadde fått forståelse for gjennom å lese det skriftlige varselet 
isolert. 

Foruten kommunikasjonen med omvarslede Hjertås, har Varslingsutvalget totalt gjennomført 
intervjuer med 21 personer, inkludert Varsleren. Hver av samtalene har vart i 1–2,5 timer. 
Varslingsutvalget har fått innspill til flere andre personer som de intervjuede har ment at 
Varslingsutvalget burde snakke med, men av hensyn til den begrensede tid Varslingsutvalget har 
hatt til rådighet og med henblikk på hvilket behov Varslingsutvalget har hatt for å få saken 
tilstrekkelig opplyst, mener Varslingsutvalget at det var tilstrekkelig å intervjue de utvalgte 
ansatte. Varslingsutvalget har hatt fokus på å intervjue et mest mulig representativt og balansert 
utvalg. 

Fra alle intervjuene er det satt opp skriftlige referater, som i etterkant er oversendt den enkelte 
for gjennomgang og godkjennelse. Alle mottatte kommentarer og endringer er akseptert og 
hensyntatt i det videre arbeidet til Varslingsutvalget. Varslingsutvalget har hatt intervju med én 
ansatt, som i etterkant av intervjuet har trukket sin forklaring. Varslingsutvalget kjenner ikke til 
årsaken, men har akseptert at intervjuet trekkes, og har ikke vektlagt angjeldende ansattes 
forklaring i sitt videre arbeid med denne rapporten.  

Videre har Varslingsutvalget hatt enkelte oppfølgende samtaler med Varsleren og en av de øvrige 
intervjuede ansatte, samt med Hjertås. Varslingsutvalget har ikke hatt oppfølgende intervjuer 
med øvrige intervjuede ansatte, og har heller ikke ansett dette nødvendig for å forsvarlig kunne 
besvare mandatet. 

Varslingsutvalget har også fått tips om noen eksterne aktører som kunne tenkes å belyse saken 
ytterligere, herunder flere tidligere ansatte i Fylkeskommunen. Varslingsutvalget har kun sett 
behov for å intervjue én av disse. 

Varslingsutvalgets kommunikasjon med Hjertås omtales særskilt i det følgende, i punkt 3.4.    

Utover intervjuene med de involverte, har Varslingsutvalget gjennomgått det som har vært antatt 
å være dokumentasjon som på ulike måter kan belyse saken, og som Varslingsutvalget enten har 
innhentet på eget initiativ, eller fått tilsendt fra ulike involverte personer. Dokumentasjonen 
omtales nærmere nedenfor, særlig i punkt 7.   

3.4 Intervju med Hjertås og kontradiksjonsprosessen 

Hjertås ble informert om varselet av Fylkesrådmann den 23. oktober 2020.  

Hjertås har fått tilbud om å la seg bistå av en rådgiver i anledning saken, men har ikke ønsket 
dette.  

Varslingsutvalget har gjennomført to lengre intervjuer med Hjertås, hhv. den 30. oktober 2020 og 
11. desember 2020. Samtalene er referatført, og Hjertås har kommentert og bekreftet referatet 
fra begge samtalene.  

I det første intervjuet ble Hjertås presentert for den informasjonen Varslingsutvalget hadde 
mottatt fra Varsleren i møte dagen før, og han fikk anledning til å forklare seg som han selv ønsket.  

Hjertås leverte i forkant av første intervju, den 28. oktober 2020 - på eget initiativ - et skriv til 
Varslingsutvalget på 88 sider inklusive diverse underlagsdokumentasjon, hvor han redegjør for 
sitt syn på de anklager som han hadde blitt presentert for. Varslingsutvalget har også i etterkant 
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mottatt supplerende dokumentasjon fra Hjertås, herunder all dokumentasjon som 
Varslingsutvalget direkte har etterspurt.  

Hjertås har deretter, den 6. januar 2021, fått tilsendt utdrag av utkastet til rapport som gjengir 
hans forklaring til Varslingsutvalget, samt utdrag av Varslingsutvalgets vurderinger og 
konklusjoner som berører ham selv, og er gitt mulighet for kontradiksjon på dette før 
Varslingsutvalget ferdigstilte og avga sin endelige rapport 13. januar 2021. 

I tillegg har Varsleren den 6. januar 2021 fått tilsendt Varslingsutvalgets sammendrag av hans 
muntlige tilbakemeldinger til Varslingsutvalget, og er gitt mulighet for kontradiksjon på dette før 
Varslingsutvalget ferdigstilte sin endelige rapport.  

Videre har direktøren for SMM den 6. januar 2021 fått tilsendt Varslingsutvalgets sammendrag av 
hans muntlige tilbakemeldinger til Varslingsutvalget, samt utdrag av Varslingsutvalgets 
vurderinger og konklusjoner som berører ham selv, og er gitt mulighet for kontradiksjon på dette 
før Varslingsutvalget ferdigstilte og avga sin endelige rapport.  

4 DET RETTSLIGE RAMMEVERKET 

4.1 Den grunnleggende retten til et forsvarlig arbeidsmiljø 

Retten til et forsvarlig arbeidsmiljø følger av arbeidsmiljøloven ("aml.") § 4-1, hvor det i første 
ledd heter: 

"Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet 
vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og 
psykiske helse og velferd. […]" 

Og videre i andre ledd andre punktum: 

"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." 

Kravet til arbeidsmiljø er ikke statisk, men vil forandre seg i takt med samfunnsutviklingen. Det 
er ikke mulig å angi konkret hvilke tiltak som i det enkelte tilfellet må gjennomføres for at lovens 
krav om et "fullt forsvarlig arbeidsmiljø" skal anses oppfylt.2  

I 2004 uttalte Arbeidslivslovutvalget om dette følgende:  

"Organisatoriske tiltak er grunnleggende for å løse alle typer arbeidsmiljøproblemer 

[…] 

Mestring av arbeidssituasjonen avhenger av kravene som stilles, graden av kontroll 
arbeidstakeren har over sitt eget arbeid og den praktiske og emosjonelle støtte kolleger og 
leder kan gi, og av arbeidstakerens personlige forutsetninger. En virksomhetskultur som 
legger vekt på åpen kommunikasjon, gjensidig respekt og tillit, samt ikke minst god 
arbeidsorganisering og tilrettelegging slik at den enkelte kan få stor innflytelse over eget 
arbeid, gir stor mestringsevne. Manglende mestring kan føre til stress, muskel- og 
skjelettlidelser, psykiske lidelser, ulykker og selvmord.3" (vår understrekning) 

Slik Varslingsutvalget forstår regelverket, gir dette uttrykk for den generelle grunnleggende 
bestemmelsen om arbeidsmiljø, og hvilket ansvar arbeidsgiver har for å sikre at dette er 

                                                             
2  Ot.prp. nr. 3 (1975–76) s. 103. 
3  NOU 2004:5 kapittel 5.6.5 
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forsvarlig. I dette ligger blant annet et ansvar for arbeidsgiver i å organisere og lede arbeidet på 
en slik måte, at det verken individuelt eller kollektivt medfører uheldige fysiske eller psykiske 
belastninger for de ansatte. 

Når det her henvises til arbeidsgivers ansvar, er dette et ansvar som formelt hviler på 
fylkesrådmannen. Det er rådmannen som har det daglige overordnede ansvaret for å sikre et 
forsvarlig arbeidsmiljø, selv om vedkommende selvsagt står fritt til å vurdere hvordan dette best 
gjøres, herunder hva som skal hvile på en selv og hva som skal delegeres til andre ledere i 
organisasjonen.  

4.2 Forbudet mot trakassering - ivaretakelse av det psykososiale arbeidsmiljøet  

De nærmere kravene til det psykososiale arbeidsmiljøet følger av arbeidsmiljøloven § 4-3. De 
relevante delene av denne bestemmelsen er første og tredje ledd, hvor følgende fremgår:  

"(1) Arbeidet skal legges til rette slik at arbeidstakers integritet og verdighet ivaretas. 

[…] 

(3) Arbeidstaker skal ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden." 

Kravet om ivaretakelse av arbeidstakers integritet og verdighet viser at bestemmelsen innebærer 
et generelt krav om respekt for arbeidstakers egenverd, og har et vidt nedslagsfelt.4 

Bestemmelsen forbyr også trakassering og annen utilbørlig opptreden. Begrepet "trakassering" 
er en rettslig standard. Det vil si en rettsregel som viser til en vurderingsnorm, hvor de til enhver 
tid gjeldende moralske og sosialt aksepterte handlingsnormer i samfunnet legges til grunn. 

Arbeidsmiljøloven inneholder ingen nærmere legaldefinisjon av begrepet "trakassering", men en 
ofte brukt definisjon av begrepet, lyder slik: 

"Det er trakassering når ett eller flere individer gjentatte ganger over tid blir utsatt for 
negative handlinger (f.eks. uønsket seksuell oppmerksomhet, plaging, utfrysning, fratak av 
arbeidsoppgaver, eller sårende fleiping og erting) fra ett eller flere andre individer. Videre 
bør det være en ubalanse i styrkeforholdet; den som blir trakassert, må ha vanskelig for å 
forsvare seg. Vi snakker ikke om trakassering dersom to omtrent like 'sterke' personer 
kommer i konflikt, eller når det dreier seg om en enkeltstående konfliktepisode."5 

Videre er det presisert i lovforarbeidene at: 

"Trakassering og diskriminering kan finne sted på en rekke forskjellige måter, vanligvis slik 
at de vanlige former for omgangsform og samarbeid ikke lenger blir fulgt overfor den som 
utsettes for en slik behandling. Dette oppleves krenkende og isolerende og kan gi alvorlige 
helsekonsekvenser i form av fysiske og psykiske lidelser."6 

Bestemmelsene om det psykososiale arbeidsmiljøet går altså i mer detalj enn det generelle kravet 
som stilles til et fullt forsvarlig arbeidsmiljø, men heller ikke her er det mulig å stille opp helt 
konkrete og fast bestemte grenser for hva som skal karakteriseres som brudd på bestemmelsen 
og ikke.  

 

                                                             
4  Ot.prp. nr. 49 (2004–2005) s. 101. 
5  Denne definisjonen er gjengitt fra kommentarene til arbeidsmiljøloven § 4-3 arbeidsrett.no, note 3. I 

kommentaren henvises det til at dette er en mye brukt definisjon, som også benyttes av Arbeidstilsynet. 
6  NOU 2004:5 kapittel 5.6.5. 
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4.3 Kommuneloven  

Kommuneloven kommer til anvendelse på Fylkeskommunens virksomhet, jf. kommuneloven § 1-
2. Relevante problemstillinger knyttet til kommuneloven i saken gjelder særlig rekkevidden av 
informasjonsplikten til politisk ledelse.  

Av kommuneloven § 13-1 følger det 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."  

I forarbeidene til kommuneloven fremgår følgende om § 13-1 (Prop. 46 L (2017-2018) s. 59 flg.), 
som anses særlig relevant for problemstillingene som er reist i forbindelse med varselet: 

"Administrasjonssjefens hovedoppgaver er å påse at saker som legges fram for folkevalgte 
organer er forsvarlig utredet, og at vedtak blir iverksatt. Ifølge forarbeidene til loven 
inkluderer dette utredningsansvaret også rettslige tvilsspørsmål, slik at 
administrasjonssjefen har plikt til å gi uttrykk for det dersom vedkommende mener at det er 
rettslige mangler ved forslag til vedtak eller ved saksforberedelsen før vedtaket."  

"Det er på det rene at en viktig oppgave for kommunedirektøren er å utarbeide saksframlegg 
for folkevalgte organer. Det overordnete hensynet bak denne oppgaven er å legge til rette for 
at de folkevalgte skal kunne fatte sine beslutninger på best mulig grunnlag." 

"Utvalget har pekt på at ved å lovfeste at kommunedirektøren har et faglig ansvar for 
utredningens faktiske og rettslige grunnlag, blir det tydeligere at kommunens administrative 
leder har et selvstendig ansvar for å framlegge dette uavhengig av om dette er i strid med 
politikernes virkelighetsoppfatning eller meninger. Departementet slutter seg til dette." 

"Hva som ligger i kravet til forsvarlig utredning utover presiseringen som foreslås tatt inn, 
må i det vesentlige være opp til det folkevalgte organet å vurdere. Departementet kan ikke 
gi retningslinjer eller andre føringer for en slik vurdering. Hva som er forsvarlig vil blant 
annet kunne avhenge av sakens karakter, kompleksitet, tid til rådighet for utredningen og så 
videre. Dette betyr at hvis det folkevalgte organet faktisk realitetsbehandler en sak, må det 
implisitt legges til grunn at organet vurderte det slik at saken var forsvarlig utredet." 

"Utvalget foreslår også at dersom kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller 
rettslige spørsmål som har sentral betydning for gjennomføringen av vedtaket, skal 
kommunedirektøren gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte. 
Det kan tenkes ulike grunner til at slike nye opplysninger dukker opp etter at et vedtak er 
truffet. Departementet mener det er viktig at det folkevalgte organet blir gjort oppmerksom 
på slike spørsmål, siden det ikke er utenkelig at slike opplysninger vil kunne endre organets 
vurdering av saken, og dermed vedtaket. Det er viktig å understreke at ikke enhver ny 
opplysning som kommunedirektøren blir oppmerksom på, utløser denne plikten. Det må 
være opplysninger som har sentral betydning for gjennomføringen av vedtaket." (våre 
understrekninger) 

Uttalelsene som er inntatt over anses relevant ved fastleggelsen av omfanget av 
Fylkesrådmannens informasjonsplikt overfor politisk ledelse.  

4.4 Arbeidsgivers styringsrett  

Også arbeidsgivers styringsrett står sentralt i de forhold som Varslingsutvalget gjennom mandatet 
er bedt om å vurdere. Styringsretten er særlig relevant ved vurderingen av påstanden om at 
Hjertås ikke i tilstrekkelig grad involverer ansatte i beslutningsprosesser, og griper inn i andre 
ansattes myndighetsområder i strid med den vedtatte organiseringen.  
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Styringsretten er av Høyesterett definert slik: 

"Arbeidsgiveren har i henhold til styringsretten rett til å organisere, lede, kontrollere og 
fordele arbeidet, men dette må skje innenfor rammen av det arbeidsforhold som er inngått.  

Ved tolkingen og utfyllingen av arbeidsavtalene må det blant annet legges vekt på 
stillingsbetegnelse, omstendighetene rundt ansettelsen, sedvaner i bransjen, praksis i det 
aktuelle arbeidsforhold og hva som finnes rimelig i lys av samfunnsutviklingen."7 

Styringsretten gir vide rammer, og innenfor styringsrettens grenser står arbeidsgiver friere til å 
beslutte hvordan arbeidet for eksempel skal organiseres og ledes.  

4.5 Fylkeskommunens etiske retningslinjer  

Fylkeskommunen har vedtatt etiske retningslinjer8, som gjelder for alle ansatte i 
Fylkeskommunen.  

Sentralt anses for det første de Etiske Retningslinjenes formål og virkeområde. Dette er inntatt i 
punkt 2 og fastslår at "Vestfold og Telemark fylkeskommunes etiske retningslinjer skal bidra til god 
etisk praksis", og videre at "Retningslinjene gjelder for alle ansatte i fylkeskommunen og inngår som 
en del av den enkeltes arbeidsavtale". Det er derfor relevant for Varslingsutvalget å vurdere Hjertås 
opp mot de etiske retningslinjene som en del av det regelverk som er bindende for ham som ansatt 
og leder i organisasjonen.  

Videre vil Varslingsutvalget særlig fremheve enkelte bestemmelser i de Etiske Retningslinjene, 
som er identifisert som de mest sentrale i anledning spørsmålene Varslingsutvalget skal vurdere. 
Disse inntas her: 

3. Faglig profesjonalitet og lojalitet 

"Fylkeskommunen skal yte tjenester og drive samfunnsutvikling til det beste for innbyggerne.    

For å kunne møte utfordringene knyttet til endrede forutsetninger for samfunnsoppdraget 
kreves det kontinuerlig evne til omstilling, endring og fornyelse.  

Lederne skal legge til rette for en organisasjons- og arbeidskultur som fremmer gode 
arbeidsprosesser, godt medarbeiderskap og innovasjon gjennom læring og forbedring.  

Gjennom lagbygging og sterke felleskulturer skal fylkeskommunen bygge en sterk 
samfunnsutviklerrolle. Samtidig skal fylkeskommunen også ha en profesjonell 
myndighetsutøverrolle. Å ha god rollebevissthet vil være viktig for alle ansatte. Ansatte skal 
legge faglige kunnskaper og faglig skjønn til grunn når de utøver tjeneste. Samtidig skal de 
være lojale til politiske og administrative vedtak. Ansatte skal ikke adlyde pålegg som er 
uetiske eller som strider mot norsk lov." 

5. Forvaltning av fylkeskommunens midler og verdier 

"Ansatte skal bidra til hensiktsmessig, effektiv og forsvarlig forvaltning av fylkeskommunens 
ressurser og verdier." 

…  

 

 

                                                             
7  Rt. 2000 s. 1602. 
8  Godkjent av partssammensatt utvalg, 29. januar 2020, 

https://www.vtfk.no/doc/FellesdokVTFK/Etiske_retningslinjer_for_ansatte.pdf 
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13. Om adferd i kontakt med kolleger, tjenestemottakere og andre 

… 

"Det aksepteres ikke at noen av våre ansatte gjør seg skyldig i diskriminering, mobbing og 
trakassering eller utsetter noen for uønsket seksuell oppmerksomhet." 

… 

14. Leders ansvar 

"Alle ledere har et etisk ansvar i kraft av å være rollemodeller. Ledere som er ansatt i 
fylkeskommunen har ansvar for å bygge en kultur som er basert på åpenhet og som ivaretar 
fylkeskommunens etiske retningslinjer. Ledere har ansvar for at det totale arbeidsmiljøet er 
godt." 

… 

15. Personlig ansvar – brudd på de etiske retningslinjene  

"Ansatte har et felles ansvar for å skape gode etiske holdninger og et selvstendig ansvar for 
at egne handlinger er i tråd med de etiske retningslinjene." 

… 

Gjennom etiske retningslinjer klargjør Fylkeskommunen hvilke forventninger som stilles til de 
ansatte generelt og ledere spesielt. Videre sikrer retningslinjene en felles forståelse blant annet 
for hvordan Fylkeskommunens ansatte og ledere skal opptre overfor hverandre og på vegne av 
Fylkeskommunen.   
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DEL II SAKENS FAKTISKE FORHOLD 

5 VARSELET 

5.1 Varselets innhold 

Varslingsutvalget, rådmannen i Fylkeskommunen og Hjertås har fått oversendt varselet i sin 
helhet.  

De sentrale deler av varselet siteres i det følgende: 

"[…] 

Dette varslet handler om det jeg anser som sterkt kritikkverdige forhold i den måten Rune 
Terje Hjertås utøver sin ledelse på og den adferd han viser i sin stilling. Dette er ikke et 
enkeltstående tilfelle. Det har foregått så lenge jeg har vært ansatt, og det har konsekvenser 
for mange ansatte. Rune Terje har et særlig ansvar som direktør representert i øverste 
ledelse, og det er viktig å ta med i vurderingen maktforholdet mellom han som leder og øvrige 
ansatte og den effekten dette har.  

Jeg mener Rune Terje sin ledelse og lederstil bryter med de «Etiske retningslinjer for ansatte», 
og med aml §2A-1-2 bokstavene d og e.  

I forhold til de etiske retningslinjene mener jeg at Rune Terjes ledelse og adferd bl.a. bryter 
med pkt. 3: «Lederne skal legge til rette for en organisasjons- og arbeidskultur som fremmer 
gode arbeidsprosesser, godt medarbeiderskap og innovasjon gjennom læring og forbedring».   
Rune Terje legger ikke til rette for prosesser og involvering, men har en autoritær og 
enerådende lederstil. Konsekvensen er at man føler seg overkjørt, opplever frustrasjon over 
manglende forutsigbarhet, unødvendig hardt arbeidspress og meget dårlig arbeidsmiljø.    

I pkt. 14 i de etiske retningslinjene står det: «Alle ledere har et etisk ansvar i kraft av å være 
rollemodeller. Ledere som er ansatt i fylkeskommunen har ansvar for å bygge en kultur som 
er basert på åpenhet og som ivaretar fylkeskommunens etiske retningslinjer. Ledere har 
ansvaret for at det totale arbeidsmiljøet er godt.» Rune Terjes ledelse og adferd bidrar til det 
motsatte. Rune Terje bidrar til en kultur som er lukket og enerådig, og han oppfører seg som 
om han vet best på «alle» områder. Det være seg i egen sektor eller i andre sektorer.  
Lederstilen oppleves i stor grad som «splitt og hersk» med fokus på å finne feil for å legge 
press på andre. Dette har ført til det jeg opplever som en fryktkultur og et dårlig arbeidsmiljø.   

Min rolle som rådgiver og saksbehandler i SMM, medfører at jeg har mye kontakt og 
samarbeid med ØSE. Dette gjelder spesielt i budsjettsammenheng og i utredning og skriving 
av politiske saker. Rune Terjes lederstil gjør dette samarbeidet meget vanskelig. Jeg tolker 
det dithen at også flere av de ansatte i sektoren syns dette er frustrerende, men at de vegrer 
seg for å melde fra fordi de frykter reaksjonene fra Rune Terje.  

Ovennevnte er slik jeg ser det sterkt i konflikt med Aml når det gjelder arbeidsmiljø, og viser 
etter min mening sterk grad av myndighetsmisbruk.  

Jeg har som sagt vært vitne til og blitt utsatt for disse forholdene i større eller mindre grad 
siden jeg ble ansatt.    

Jeg opplever at Rune Terje er sterkt opptatt av å skaffe seg selv alibi eller ryggdekning i alle 
sammenhenger. Han vil alltid kunne peke på en annen syndebukk, og det er utstrakt bruk av 
hersketeknikker.    

Til slutt vil jeg kort redegjøre for en situasjon jeg er oppe i nå med Rune Terje, og som jeg 
mener viser litt av den kritikkverdige ledelsen og adferden han står for.  
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Budsjettprosessen for inneværende års budsjett var en dårlig prosess, uten særlig involvering 
utenom ØSE og med manglende kvalitetssikring. Resultatet ble et dårlig budsjettdokument 
med flere feil og mangler innen samferdsel, både mht driftsbudsjett og investeringsbudsjett.  
Jeg mener vi alle har en plikt til å varsle om feil og bidra til at slike blir rettet opp og 
kommunisert/forelagt politisk ledelse. Jeg mener bl.a. å se en feil i størrelsesorden 100 mill 
kroner i driftsbudsjettet for samferdsel. Med en intensjon om å få dette bekreftet/avkreftet 
av ØSE for således eventuelt å få det korrigert og kommunisert, kontaktet jeg ØSE V/Rune 
Terje pr mail den 28/8-20 der jeg spør om han kan forklare meg hvordan dette henger 
sammen. Vi skriver nå 14/10, og jeg har enda ikke fått svar på det jeg spør om. Vi har 
utvekslet i underkant av 20 mailer, men jeg har ikke fått noen relevant forklaring på det jeg 
spør om.  Rune Terje forsøker imidlertid slik jeg oppfatter det, å få meg «av» saken gjennom 
i første omgang ikke å svare før jeg purrer. Deretter sende et «god dagmann økseskaft» svar 
til min sektordirektør med kopi til meg.  Senere forsøker han indirekte å få mine ledere til å 
stoppe meg gjennom på en finurlig måte å forsøke å «ansvarliggjøre» dem.  Deretter hevder 
han at jeg kommer med meget alvorlige påstander som han vil få sjekket bl.a. av revisor.  
Dette er et eksempel på skremselstaktikk.  Han sender sågar en henvendelse til revisjon med 
kopi til mine ledere.  Det han ber om fra revisjon er noe revisjon ikke gjør, og de tar heller 
ikke oppdrag på denne måten.  En mann i hans stilling vet dette, men jeg tør påstå at det er 
forsøk på å skremme eller presse meg til taushet.  I en av de siste mailene konfronterer jeg 
ham med en del av disse forsøkene hans og påpeker at jeg syns det er alvorlig, mens jeg 
samtidig opprettholder spørsmålene som jeg opprinnelig stilte.  Det resulterer i at han sender 
en mail direkte til sektordirektør der han bl.a. hevder at en av hans seksjonssjefer sier de 
opplever en psykisk belastning på grunn av min adferd.  Dette er løgn, og han snur bevisst 
saken på hodet for å forsøke å gjøre meg til en syndebukk.  Min intensjon er å oppklare, 
korrigere og opplyse saken. Jeg mener det er menneskelig å gjøre feil, men viktig å oppklare 
og lære av dem.  Dessverre opplever jeg at Rune Terje ikke vil innrømme og korrigere feil, 
men i stedet forsøker å presse meg til taushet.    

Jeg er informert om at [tidligere fylkesrådmann] brukte kallenavnet «kongen av samferdsel» 
på meg i en situasjon der han var irritert.  Ut fra min erfaring med Rune Terje, regner jeg 
med at dette kallenavnet nok er godt kjent av ham også.  Jeg har konfrontert ham med det, 
men han nekter naturlig nok.  Jeg kan ikke dokumentere at Rune Terje har brukt begrepet, 
men jeg antar det.  For øvrig kan jeg dokumentere det meste ved kopi av mailer det jeg skriver 
om ifm budsjettet.  Jeg legger det ikke ved, men kan ta det frem på forespørsel.  Jeg kan også 
utdype ved behov.  

Jeg håper mitt varsel bidrar til at arbeidsgiver ser alvoret, og at det blir gjort en grundig 
vurdering av Rune Terje sin ledelse og adferd.  Hans lederstil og adferd er etter min mening 
skadelig for den enkelte ansatte og for organisasjonen som helhet, og det er skjerpende at 
det har foregått over mange år.  Denne formen for ledelse og adferd er slik jeg ser det sterkt 
i strid med etiske retningslinjer og arbeidsmiljøloven.  Det kan være formålstjenlig å snakke 
med andre ansatte både i og utenfor sektoren for å få belyst hans lederstil." (anonymisert av 
Varslingsutvalget) 

5.2 Varslingsutvalgets intervjuer med Varsleren  

Varslingsutvalget avholdt intervjuer med Varsleren 29. oktober og 9. desember 2020. I 
intervjuene fremkom det en del mer informasjon enn hva som er gjengitt i det skriftlige varselet. 
Varsleren er ansatt som rådgiver i SMM.  

Overordnet henviser Varsleren til at varselet dreier seg om Hjertås sin adferd og 
myndighetsutøvelse, og at dette særlig kommer til uttrykk når Hjertås møter faglig motstand. 
Varsleren påpeker at denne problematikken berører mange. Faglig sett mener Varsleren at 
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Hjertås håndhever sin rolle som økonomiansvarlig på en spesiell måte, og at mange ting kunne 
vært håndtert annerledes. Varsleren mener Hjertås er dårlig egnet til å ha personalansvar.  

Varsleren mener videre at Hjertås driver med mye baksnakking både av egne kollegaer og andre, 
herunder av Varsleren selv. Varsleren opplever dette som en metode Hjertås benytter for å 
opprettholde sin posisjon og makt. Varsleren viser til at han har fått mange tilbakemeldinger fra 
andre som også reagerer på Hjertås, men at folk ikke tør å si noe av frykt for negative 
konsekvenser. Varsleren mener at dette også sterkt preger den nåværende varslingsprosessen.   

Videre opplever Varsleren det som vanskelig å dokumentere Hjertås' adferd, da Hjertås sjelden 
uttrykker seg skriftlig når han blir utfordret faglig. Varsleren viser til at flere har forsøkt å 
adressere problemene knyttet til Hjertås tidligere, uten at det har nyttet.  

Varsleren peker på at budsjettproblemet, som er omtalt i varselet, er ett av mange eksempler som 
illustrerer Hjertås' adferd. Varsleren mener at e-postene Varslingsutvalget har fått tilsendt 
illustrerer situasjonen. I følge Varsleren er det snakk om en budsjettfeil i 100-millionersklassen, 
som antakelig skyldes en regnefeil, og Varsleren har hørt fra kollegaer at Hjertås skal ha sagt at 
feilen ikke må komme ut. Varsleren viser til at han har dokumentasjon i form av et notat utarbeidet 
av ØSE, som viser at det er snakk om en regnefeil. Dette er dokumentasjon som Hjertås ikke vet at 
Varsleren sitter på, og han er blitt bedt om ikke å røpe kilden til dokumentasjonen, av redsel for 
reaksjoner fra Hjertås. Ifølge Varsleren skal Hjertås innad i sin avdeling ha sagt at han ikke kjenner 
til dokumentet. Varsleren mener at Hjertås må rette opp i feilen og informere politisk ledelse om 
dette. Varsleren mener e-postene også er egnet til å vise at Hjertås ønsket å dysse ned 
problemstillingen.   

Under intervjuet 9. desember 2020 viste Varslingsutvalget til at fylkestinget 3. november 2020 ba 
om en redegjørelse fra ØSE for hvordan budsjettrammen for SMM for 2020 ble etablert, og at dette 
ble svart ut i et notat til fylkestinget senere i november. Varslingsutvalget spurte hva Varsleren 
tenker om svaret som ble gitt til fylkestinget. Varsleren forklarte at det kun er inntatt en liten 
setning om at det er gjort en feil på 40 millioner etter presentasjonen av etterkalkylen, mens det 
reelle er 90 millioner kroner. Varsleren mener videre at det er gjort feil flere steder i budsjettet 
for 2020, som Hjertås heller ikke ønsker å opplyse politikerne om. Varsleren presiserte at han 
ikke kan forstå hva Hjertås forsøker å oppnå ved stadig å sensurere informasjon som ønskes gitt 
til politikerne, ut over å skaffe seg en maktposisjon. 

Varsleren viser videre til at det er av stor betydning for samferdsel at sektoren fikk 100 millioner 
lavere rammebudsjett, grunnet det han opplever som ØSEs regnefeil. Feilen har resultert i kutt i 
asfaltbudsjettet. Dette er av stor betydning da det er mange veier i Vestfold og Telemark med et 
stort utbedringsbehov. Feilen har medført mye klager og misnøye blant innbyggere, og er en 
vanskelig sak for politikerne. På grunn av feilen i budsjettgrunnlaget var ikke de 100 millionene 
med i budsjettet da budsjettet ble vedtatt politisk. Varslerens oppfatning er altså at politikerne 
har vedtatt 100 millioner mindre til samferdsel enn det de skulle ha gjort, fordi regnefeilen ble 
gjort før rammen ble satt. Varsleren viser til at Hjertås ikke har svart på spørsmålene hans i 
forbindelse med dette, men bare kommet med bortforklaringer og trusler.  

Varslingsutvalget har spurt Varsleren om han har inntrykk av at direktøren for SMM ("Direktør 
SMM") ønsket en dialog rundt SMMs spørsmål til budsjettet for 2020, og om Direktør SMM hadde 
hatt dialog med Hjertås om dette før varselet ble inngitt. Varsleren mente at det hadde vært slik 
dialog, og viste til at han hadde sett avvikene i budsjettet allerede på nyåret, og at han da hadde 
snakket med Direktør SMM om dette. I og med at Varsleren ikke tok opp problemstillingen med 
Hjertås før i august hadde det vært fullt mulig å diskutere saken på direktørnivå før dette.  

Varsleren forklarte at han har sett en e-post fra Hjertås til ledergruppen, hvor Hjertås skriver at 
"vi er i en kinkig situasjon", og mener at Hjertås etter dette har forsøkt å redde seg i land ved å lage 
etterkalkyler. 
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Varsleren forklarte at han allerede i februar var i prat med Direktør SMM og sin seksjonsleder 
("Seksjonsleder A") om at arbeidssituasjonen var vanskelig, og han beskrev et unisont behov i 
sektoren for at Direktør SMM begynte å jobbe med sine, ikke bare med ledergruppen til den nå 
fratrådte fylkesrådmannen ("Tidligere Fylkesrådmann"). Varsleren forteller at Tidligere 
Fylkesrådmann la beslag på ledergruppa "24 timer i døgnet", og at flere sektordirektører hadde 
gitt uttrykk for at de slet med å ta seg av egen sektor. Varsleren mener Direktør SMM har blitt 
dårlig behandlet av Tidligere Fylkesrådmann og Hjertås, og at det har vært en evig jakt på å "ta" 
Direktør SMM. Varsleren forklarte at andre i ØSE har fortalt Varsleren at Hjertås er veldig opptatt 
av å "ta" de andre sektordirektørene, inkludert SMM.  

Varsleren påpeker også at Hjertås har håndtert budsjettprosessen svært dårlig, faglig sett, i tillegg 
til at Hjertås' opptreden er veldig autoritær og enerådende. Varsleren mener Hjertås kan oppføre 
seg som om det er hans egne penger som skal fordeles, og signaliserer gjennom fordeling av 
midler at det "lønner seg å holde seg inne med Hjertås". Varsleren viser også til et eksempel hvor 
Hjertås hadde lagt inn endret finansiering av et prosjekt på samferdsel, uten at sektoren var 
involvert. Varsleren vurderer dette som et overgrep overfor samferdselssektoren som også 
kanskje er direkte ureglementert.  

I forbindelse med budsjettsaken har Hjertås hevdet at Varsleren gjennom sin adferd har utsatt en 
av hans seksjonsledere ("Seksjonsleder B") for psykisk press. Varsleren vurderer at hensikten 
med dette må ha vært å skremme og eventuelt få sektordirektøren til å opprette personalsak mot 
Varsleren.  

Varsleren ble i en oppfølgingssamtale med Varslingsutvalget 9. desember 2020 spurt hva han ville 
tenkt dersom det skulle vise seg at Seksjonsleder B i ØSE faktisk opplevde dialogen med Varsleren 
som belastende, og derfor ba Hjertås ta opp dette med Direktør SMM. Varsleren svarte at han ville 
ment at det ikke var sant - han kan ikke forstå at Seksjonsleder B skal ha følt at Varsleren la press 
på ham. Varsleren viser til at han kun sendte Seksjonsleder B et par e-poster, og at han gjorde det 
fordi Hjertås' sine svar kom gjennom Seksjonsleder B. Varsleren har ikke spurt Seksjonsleder B 
om hvordan han opplevde dette i ettertid, selv om han har hatt lyst. Dette fordi han ikke tror at 
Seksjonsleder B faktisk opplevde prosessen slik Hjertås har beskrevet. 

Varsleren oppfatter det slik at Seksjonsleder B ikke kan svare på mange spørsmål fra Varsleren 
og en annen rådgiver i SMM ("Rådgiver A") angående budsjett, fordi Hjertås har bedt ham ikke å 
svare, og at Seksjonsleder B har bedt Hjertås om å finne ut av det og bli ferdig med saken. 
Varsleren opplever at Hjertås prøver å sno seg unna spørsmålene ved å komme med flere 
etterkalkyler, i stedet for å gi en forklaring på hvorfor budsjettet så ut som det gjorde fra starten 
av. Problemet er at etterkalkylene ikke viser budsjetteringen i utgangspunktet.  

Varsleren ble i en oppfølgingssamtale med Varslingsutvalget 9. desember 2020 spurt hva han 
tenkte om at Hjertås tok opp problemstillingen med Direktør SMM, dersom man forutsetter at 
Seksjonsleder B ba Hjertås om å gjøre dette. Varsleren svarte at man under normale 
omstendigheter ville ha pratet sammen. Varsleren mener imidlertid at måten Hjertås gjorde dette 
på viser at han prøvde å få en "personalsak" på Varsleren. Varsleren viste til at e-posten til 
Direktør SMM også var sendt med kopi til HR direktøren i Fylkeskommunen ("Direktør HR") . 
Varsleren tror ikke at Direktør SMM mener at Varsleren har lagt press på Seksjonsleder B, da 
Direktør SMM ville ha sagt ifra til ham dersom han mente at Varsleren gikk over streken. 

Ut ifra det Varsleren har hørt fra andre, mener han at Hjertås i sin egen sektor misbruker sin 
myndighet og posisjon, og har en trakasserende adferd. Varsleren viser til at Hjertås har skjelt ut 
medarbeidere i møter, at han anklager ansatte for å ha skyld i saker de ikke har skyld i, og at han 
baksnakker ansatte. Varsleren har ikke opplevd alt dette selv, og må derfor vise til andre som har 
opplevd dette. Varsleren viser til at han selv har vært vitne til at Hjertås har baksnakket en 
medarbeider i ØSE i budsjettprosessen for 2020, og gitt uttrykk for at han synes vedkommende 
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ikke har kontroll og gjør en dårlig jobb. Varsleren har eksempler på at Hjertås har forsøkt seg på 
hersketeknikker på ham i møter, men at Varsleren har konfrontert ham på dette direkte i møtene.   

Varsleren viser til at man bør ta i betraktning de bekymringsmeldinger som har kommet inn til 
hovedverneombudet om Hjertås til tross for at de anonyme, all den tid ønsket om anonymitet 
skyldes varslede forhold på Hjertås sin side. Videre at de ansattes redsel for å uttale seg også bør 
vektlegges i vurderingen.  

Varsleren understreker at det først og fremst er Hjertås' adferd det i hovedsak varsles om. 
Budsjettfeil og Hjertås sin uvilje til å rette feil og informere politikere er fra Varslerens side ikke 
ment som annet enn eksempler i varselet, men Varsleren mener dette eventuelt må tas i en annen 
sammenheng. Varsleren mener Hjertås benytter alle de tradisjonelle hersketeknikkene. Som 
eksempler trekker Varsleren frem at Hjertås kan være hyggelig den ene dagen, og avvisende den 
neste. Han har videre en teknikk som går ut på at han krisemaksimerer en sak, før han selv 
kommer med løsningen. Videre gir Hjertås seg selv "alibi" ved å hevde at andre vet ting de ikke 
vet, ved å f.eks. si "du husker vi tok opp det". Varsleren mener folk blir bragt ut av fatning av slik 
adferd. Hjertås har kommet til Varsleren og spurt om han har skrevet konkrete ting, og deretter 
hevdet det var feil. Varsleren har inntrykk av at han gjorde dette for å få overtaket på ham, eller å 
skape frykt.  

Varsleren mener at kontroll gjennom skremsel og frykt er stikkord for adferden til Hjertås. Dette 
vises etter Varslerens syn i forbindelse med "budsjettfeilen", der Hjertås påstår at Varsleren reiser 
alvorlige påstander, når han i realiteten bare stiller spørsmål. Varsleren viser her til Hjertås' e-
post til revisor i den forbindelse, at Hjertås vet godt at det ikke er slik revisjon fungerer, og at 
Hjertås dermed forsøker å bruke dette som et maktmiddel eller pressmiddel. Varsleren viser til at 
han har hørt fra ledergruppen at Hjertås bruker hersketeknikker også der, som går ut på å "henge 
ut" direktører der hvor det tjener hans egen hensikt eller situasjon. 

Varsleren mener at Hjertås sin måte å jobbe på er spesiell, og at den kjennetegnes av dårlig tid og 
dårlig styring. Han mener at prosessene med Hjertås og Tidligere Fylkesrådmann har bestått av 
"liksom-medvirkning" – ved at man har gitt uttrykk for at det legges til rette for medvirkning uten 
at det er noen realitet i dette. Varsleren omtaler det som "skinn-prosesser", altså at man ikke har 
reell mulighet til å påvirke. Varsleren mener at dette også handler om Hjertås sin adferd, og at det 
er kynisk planlagt. Varsleren har pekt på at dette særlig gjelder i budsjettprosesser.  

Varsleren mener at det meste av samarbeidet mellom SMM og ØSE forvanskes på en eller annen 
måte av Hjertås. Varsleren forklarer at dette er vanskelig å bevise, men at det vises tydelig 
gjennom kommunikasjonen på e-post som varslingsutvalget har mottatt en del av. Varsleren 
mener at Hjertås fremmer sine argumenter gjennom Seksjonsleder B rent taktisk, og at det sikkert 
finnes mange andre eksempler. 

Varsleren mener mange ansatte er misfornøyde med arbeidssituasjonen i ØSE, og at Hjertås og 
Tidligere Fylkesrådmann raskt "fant hverandre" gjennom felles lederform, kontrollbehov og 
adferd. Varslerens syn er at mange i ØSE er redde for å gjøre feil på grunn av Hjertås, og at det 
ikke er rom eller takhøyde for reell diskusjon. Varsleren viser til at varselet er fremsatt på vegne 
av mange ansatte. At Hjertås er uegnet for sin stilling, og at han jobber imot organisasjonen.  

Varsleren har forklart at han ikke ser noen annen løsning på saken enn at Hjertås fjernes fra sin 
nåværende rolle. Han håper på en løsning som innebærer at Hjertås fjernes helt, men i hvert fall 
fra rollen han har nå. På direkte spørsmål fra Varslingsutvalget svarer Varsleren at han mener 
Hjertås alene er årsak til de problemer som har oppstått mellom ØSE og SMM, og at det derfor vil 
løse saken dersom Hjertås må gå eller trekker seg fra sin stilling.  
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5.3 Intervjuer med andre involverte arbeidstakere 

5.3.1 Innledning  

Som nevnt innledningsvis har Varslingsutvalget i løpet av sine undersøkelser av saken intervjuet 
21 personer. Det er avholdt flere samtaler med tre personer, herunder Varsleren og Hjertås. 
Varslingsutvalget har intervjuet et bredt spekter av personer, både ansatte i ØSE, SMM og andre 
seksjoner, fylkeshovedverneombudet, to tillitsvalgte og tidligere kollegaer av Hjertås i Vestfold 
fylkeskommune, herunder en person som ikke lenger jobber i Fylkeskommunen.  

Det etterlatte inntrykk er at oppfatningen av Hjertås er delt. Et overordnet funn er at de som 
jobber tett med Hjertås, og særlig de som er direkte underlagt ham som nærmeste leder, i stor 
grad opplever ham som en god og omsorgsfull leder. Lenger ned i det organisatoriske hierarkiet i 
ØSE er det imidlertid fremkommet noe mer misnøye. De mest alvorlige anklagene som er fremsatt 
mot Hjertås kommer fra personer som jobber i andre sektorer, særlig SMM, og fra tidligere 
kollegaer av Hjertås. Det vil i det følgende redegjøres for tilbakemeldingene ut fra organisatorisk 
tilhørighet, da dette etter Varslingsutvalgets syn er av betydning for hvilken vekt 
tilbakemeldingene kan tillegges. 

Varslingsutvalget har under intervjuene observert en tendens til at noen tillegger kollegaer 
meninger og opplevelser, som i noen tilfeller ikke har vist seg å stemme. Det har blant annet vært 
en tendens under samtalene at flere har forklart at de ikke selv har opplevd særlig graverende 
hendelser med Hjertås, men har henvist Varslingsutvalget til andre navngitte personer som skal 
ha opplevd verre ting. Når Varslingsutvalget deretter snakket med disse navngitte personene, har 
Varslingsutvalget i noen tilfeller fått samme tilbakemelding; vedkommende har ikke selv opplevd 
veldig graverende hendelser, men at andre igjen skal ha opplevd verre ting. Varslingsutvalget har 
på dette grunnlag et inntrykk av at flere har snakket sammen om Hjertås' adferd, og at slike 
samtaler har bidratt til kollektivt å skape et mer graverende inntrykk av Hjertås' adferd enn det 
Varslingsutvalget har funnet grunnlag for gjennom sine undersøkelser. 

Videre bemerkes at det er gitt svært mange overordnede karakteristikker av Hjertås, som i liten 
grad er eksemplifisert. Hjertås er av flere også tillagt hensikter/motiver som Varslingsutvalget 
ikke har funnet faktiske holdepunkter for.  

5.3.2 Nærmeste medarbeidere:  

Tilbakemeldingen fra de medarbeiderne som er underlagt Hjertås som nærmeste leder er i 
hovedsak at samarbeidet med Hjertås fungerer bra, og at han er en tydelig, men god, leder. 
Medarbeiderne er samstemte om at Hjertås er en leder som i stor grad er opptatt av å følge linjen, 
og at han ikke tar opp saker med medarbeidere uten at dette på forhånd er avklart med nærmeste 
leder. De opplever at Hjertås respekterer deres rolle som seksjonsledere, viser dem tillitt og gir 
tilstrekkelige fullmakter. Det blir avholdt daglige møter der de diskuterer seg gjennom aktuelle 
problemstillinger og tar beslutninger om hvordan saker skal håndteres. Alle rapporterer at 
ledergruppen internt i ØSE er velfungerende.  

Ingen av de aktuelle seksjonslederne har rapportert om episoder der Hjertås skal ha utvist 
manglende respekt for andre medarbeidere, benyttet hersketeknikker, eller vært "autoritær". Det 
er imidlertid blitt kommentert at Hjertås kan være direkte når han tar opp saker, og at han gjerne 
tar tak i de vanskelige sakene. Det er gitt utrykk for at Hjertås nok kunne hatt en mer diplomatisk 
kommunikasjonsform i noen situasjoner, men at de ikke opplevde kommunikasjonen som 
kritikkverdig. En har understreket at selv om Hjertås er tydelig, går han ikke lenger enn det som 
er vanlig og nødvendig for en leder. Noen har gitt uttrykk for at Hjertås nok kan være upopulær i 
Fylkeskommunens organisasjon fordi han tar tak i "upopulære" saker, og følger opp ting som ikke 
fungerer.  
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Seksjonslederne har ikke erfart at Hjertås har baksnakket direktøren eller medarbeidere i SMM. 
Noen har påpekt at han ved noen anledninger har gitt utrykk for frustrasjon over situasjonen og 
det krevende samarbeidet mellom særlig ØSE og SMM, men at fokus har vært på hvordan man kan 
løse problemet. En medarbeider ga tydelig uttrykk for at Hjertås aldri har sagt at saker skal dysses 
ned, heller ikke eventuelle feil i budsjettrammen for SMM for 2020. Vedkommende mener tvert 
imot at Hjertås har vært opptatt av at spørsmålene fra SMM knyttet til budsjettrammen skulle 
svares opp skikkelig.  

Noen av medarbeiderne har forklart at de har hatt personlige utfordringer, som har gjort at de har 
hatt behov for noen tilpasninger det siste året. Når dette er tatt opp med Hjertås, har de opplevd 
at han har tatt dette på alvor, utvist omsorg, og forsøkt å tilrettelegge så langt mulig.  

Oppfatningen blant de aktuelle seksjonslederne er at Hjertås har vært bevisst på at arbeidspresset 
er høyt, og at han har forsøkt å skjerme dem mot belastningen. Det er for Varslingsutvalget 
beskrevet episoder der det i løpet av en helg kom opp problemstillinger som angikk 
seksjonsledernes ansvarsområde, og at Hjertås da håndterte dette selv. Dette ble opplevd som 
omsorg, ikke forbigåelse. Alle har rapportert at deres inntrykk er at Hjertås selv har hatt en svært 
høy arbeidsbelastning både i 2019 og i 2020.  

Samtlige av seksjonslederne har rapportert at de ikke kjenner igjen Hjertås i den beskrivelsen som 
er fremkommet i media i forbindelse med varselet, og at de stiller seg uforstående til varselet. 
Flere har nevnt at de synes det er rart at et slikt varsel kommer fra en person utenfor ØSE, siden 
Hjertås er såpass tro mot linjen og den gjeldende organiseringen, og derfor har liten direkte 
kontakt med medarbeidere på lavere nivå både i egen og i andre sektorer.  

Medarbeiderne har pekt på at det har vært utfordringer med samhandlingen med andre sektorer 
etter etableringen av Fylkeskommunen, blant annet knyttet til ulik oppfatning av struktur, 
organisering og rutiner. Det er særlig pekt på at mangelen på enhetlig forståelse av hvilke 
ansvarsområder som tilhører hvilken sektor har vært krevende, i tillegg til at det er gjort lite 
arbeid med kulturbygging på tvers av sektorene etter sammenslåingen. Det er pekt på at ØSE iht. 
den nåværende organiseringen skal stå for en sentralisert økonomistyring, som strider mot 
organiseringen i tidligere Vestfold fylkeskommune, der økonomistyringen i større grad var 
underlagt den enkelte sektoren. Det er påpekt at dette er omstridt, og trolig en av grunnene til 
misnøyen med Hjertås. Det har vært en særlig utfordring at SMM har motarbeidet gjeldende 
organisering, ved ikke å levere det materialet ØSE har behov for ifbm. med budsjett- og 
rapporteringsprosesser tidsnok.  

En av seksjonslederne har gitt uttrykk for at ansatte som kom fra Statens Vegvesen ("SVV") i 
forbindelse med at Fylkeskommunen overtok sams (felles) vegadministrasjon ("SAMS") har liten 
forståelse for hvilke regler som gjelder i fylkeskommuner, og stadig ønsker at ØSE skal foreta 
disposisjoner som vedkommende oppfatter å være i strid med kommuneloven. Seksjonslederen 
opplever at det er liten vilje til å forstå hvordan Fylkeskommunen fungerer, og at dette har vært 
og er utfordrende. 

Det er fra Varslerens side hevdet at Hjertås har forsøkt å skremme vedkommende ved å ta opp 
med Direktør SMM at Varslerens dialog med Seksjonsleder B i ØSE oppleves som belastende av 
Seksjonsleder B. Det er også hevdet av noen at Seksjonsleder B ikke ønsker å fortsette i sin stilling 
på grunn av Hjertås' lederstil. Seksjonsleder B har imidlertid avkreftet dette. Seksjonsleder B har 
forklart at vedkommende ikke ønsker å fortsette i stillingen på grunn av høyt arbeidspress, som 
ikke er forenlig med vedkommendes nåværende familiesituasjon, men at dette ikke er knyttet til 
Hjertås. Seksjonsleder B har tvert imot opplevd Hjertås som støttende, og at Hjertås har forsøkt å 
avhjelpe situasjonen best mulig. Seksjonsleder B har forklart at vedkommende ikke ville ha 
kommet seg gjennom det siste året om ikke det var for Hjertås' støtte. En medvirkende faktor til 
at Seksjonsleder B ikke ser det som mulig å fortsette i sin stilling, har imidlertid vært den 
anstrengte kommunikasjonen med SMM, som har vært en krevende ekstrabelastning. 
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Vedkommende har bekreftet til Varslingsutvalget at han ba Hjertås ta dette opp med Direktør 
SMM.  

5.3.3 Tilbakemeldinger fra andre medarbeidere i ØSE 

Tilbakemeldingene fra andre medarbeidere i ØSE enn seksjonslederne, er noe mer negative. Flere 
mener at Hjertås har en uheldig kommunikasjonsform, ved at han oppfattes som irritert og tidvis 
nedlatende, noe som gjør at man føler seg "liten". Det ble forklart at Hjertås blant annet kan bruke 
uttrykk som "hør nå her" eller "du må forstå at", som ble opplevd som nedlatende.  

Flere oppfatter at Hjertås mener at han alltid har rett, at han i liten grad involverer medarbeidere 
i beslutninger, og i liten grad er åpen for faglige diskusjoner. Noen mener også at han kommer 
med mye kritikk i møter, og at han har urealistiske forventninger til at medarbeidere skal ha alle 
svar klare under et møte, uten at det på forhånd er gitt en klar agenda for møtet. Dette ble opplevd 
som veldig kritisk. En av medarbeiderne var åpen for at Hjertås ikke nødvendigvis mener å 
kritisere ved å gjøre dette, men at det likevel blir oppfattet slik. Lederstilen ble generelt oppfattet 
som hard.  

Alle medarbeiderne i ØSE var enige om at Hjertås er tro mot linjen, og at det dermed er lite direkte 
kontakt ut over møter.  

Flere presiserte at Hjertås oppfattes som vekslende, og at han i noen situasjoner er støttende og 
andre ikke. Flere opplevde at Hjertås ikke i tilstrekkelig grad er åpen om feil som har skjedd, og at 
han internt er opptatt av å identifisere hvem som har gjort feil. En medarbeider mente at Hjertås 
er opptatt av å konstruere en forklaring/historie, uten at det er så viktig om den forklaringen som 
gis er sann, samt at Hjertås ved noen anledninger hadde forsøkt å skjule tall ved å legge dem inn i 
teksten i stedet for i en tabell. Vedkommende mente at dette var i en gråsone mht. 
informasjonsplikten.  

Samtlige av de medarbeiderne i ØSE som Varslingsutvalget har snakket med påpeker at 
samarbeidet med SMM er anstrengt, og begrunner dette med et mangelfullt samarbeid mellom 
Hjertås og Direktør SMM. Noen forklarte at både Direktør SMM og Hjertås virker som at de er ute 
etter å "ta" hverandre, og at det foreligger et tydelig motsetningsforhold.  

Det ble også beskrevet som et problem at det blir kommunisert ulike budskap etter ledermøter, 
slik at det er vanskelig å vite hva som egentlig er besluttet. Når kommunikasjonen fra 
ledergruppemøter ikke er enhetlig, er det vanskelig å vite hva man skal være lojal mot. Det 
manglende samarbeidet har også resultert i manglende og/eller forsinkede leveranser fra SMM, 
som gjør ØSEs arbeid mer krevende. Det er blitt sendt purringer fra ØSE som aldri er blitt besvart. 
ØSE på sin side burde hatt tydeligere og mer forutsigbare frister.  

Det ble forklart at noe av friksjonen nok skyldes manglende enighet knyttet til den formelle 
strukturen som innebærer at alle som jobber med økonomi skal sitte sentralisert i ØSE, og ikke 
ute i sektorene.   

En medarbeider ga uttrykk for at de ansatte fra SVV som kom til Fylkeskommunen etter 
overtakelsen av oppgavene knyttet til SAMS, ikke har forstått hvor stor og kompleks 
Fylkeskommunen er. Det er laget et nytt reglement for økonomi av ØSE, som er en kombinasjon 
av Telemark og Vestfolds reglementer. Dette ble gjort ganske raskt fordi det måtte være på plass 
innen en kort tidsfrist. Man har nå nedsatt en arbeidsgruppe for å jobbe videre med dette. 
Medarbeidere i ØSE opplevde at medarbeidere i SMM mente at jobben med dette reglementet var 
veldig dårlig. En medarbeider i ØSE mente at det i sektorene ofte ble forutsatt at ØSE hadde gjort 
feil, uten at det ble gjort nærmere undersøkelser for å avklare de reelle årsaksforhold. 

Flere medarbeidere i SMM har overfor medarbeidere i ØSE hevdet at økonomireglementet er for 
dårlig, uten å hensynta at dette ble etablert under stort tidspress like før sammenslåingen av de 
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to fylkeskommunene, og at det er nedsatt en arbeidsgruppe for å jobbe videre med dette. En 
medarbeider i ØSE påpekte at samarbeidsforholdet mellom SMM og ØSE nå er så anstrengt at 
vedkommende trodde noen ville bli sykemeldt eller slutte dersom dette ikke blir tatt tak i.  

En medarbeider i ØSE mente at det var tydelig at Hjertås og Tidligere Fylkesrådmann sto bak 
Krafttak for grønn omstilling, uten at dette var tilstrekkelig forankret i ledergruppen, iom. at 
"flere" ikke er enige i innsparingsprosjektet.  

Av de medarbeiderne i ØSE Varslingsutvalget har snakket med, oppgir alle unntatt én at de ikke 
selv oppfatter lederstilen som så kritikkverdig at de selv hadde vurdert å sende en 
bekymringsmelding eller varsle. En medarbeider oppga at vedkommende hadde vurdert å varsle 
om Hjertås' lederstil til fylkeshovedverneombudet. 

På direkte spørsmål var det ingen som ga uttrykk for at problemet ville være løst dersom Hjertås 
sluttet. En medarbeider ga uttrykk for at Varsleren er veldig åpen om at han har sendt varselet, og 
oppfattet det som at vedkommende nærmest skrøt av dette internt.  

5.3.4 Tilbakemeldinger fra andre medarbeidere i SMM enn Varsleren  

Fra medarbeidere i SMM ble det forklart at de er kritiske til at Hjertås griper inn i Direktør SMMs 
myndighetsområder, ved at Hjertås griper inn i disposisjoner som foretas innenfor SMMs 
rammebudsjett. Konkret ble det særlig henvist til at Hjertås og Tidligere Fylkesrådmann har 
nektet Direktør SMM å foreta de ansettelsene som SMM har behov for. En medarbeider forklarte 
at vedkommende er blitt fortalt av Direktør SMM at det er innført en bemanningsstopp i strid med 
prinsippet om rammestyring. Det ble henvist til at Hjertås har laget en bemanningsplan som 
baserer seg på feil grunnlag, som har medført at man har lagt til grunn et for lavt behov ved 
fastleggelsen av budsjettrammen for SMM for 2020. Direktør SMM skal også ha fortalt 
medarbeideren at Hjertås har endret tall i budsjettet for SMM uten å involvere Direktør SMM. 
Direktør SMM skal videre ha fortalt at han opplever at Hjertås i praksis er direktør for SMM, fordi 
Hjertås sitter på så mye av kontrollen.  

Medarbeidere i SMM beskrev at det har opparbeidet seg en frustrasjon mot ØSE, fordi ØSE tar en 
rolle som premissleverandør heller enn støttefunksjon, og i liten grad er villig til å lytte til SMMs 
behov. Det ble også beskrevet at det har opparbeidet seg en mistro til ØSE generelt, og Hjertås 
spesielt, siden SMM opplever seg overstyrt av Hjertås og ØSE. Det ble beskrevet at det skaper mye 
frustrasjon at SMM ikke fikk oppbemanne i tråd med sitt reelle behov, og at dette går på 
bekostning av arbeidsmiljøet som helhet og for enkeltpersoner, og kvaliteten på det som leveres, 
noe som er problematisk i lys av at SMM har en kritisk samfunnsrolle.  

En av medarbeiderne i SMM hadde hatt en del møter med Hjertås, uten at han har merket seg noe 
spesielt. Vedkommende forklarte at forholdet til Hjertås var fint, at vedkommende ikke har 
reagert på Hjertås' adferd i møter eller opplevd at Hjertås har opptrådt ufint. Hjertås snakker 
imidlertid noen ganger et fagspråk som kan være vanskelig å forstå.  

En annen medarbeider i SMM mente derimot at flere har reagert på Hjertås' adferd under møter, 
ved at han kan være ufin og uprofesjonell. Medarbeideren ga uttrykk for at Direktør SMM nok har 
slitt med å levere på tidsfrister i forbindelse med budsjett- og rapporteringsprosesser på grunn 
av unødvendig støy og stadig nye kritiske påstander fra Hjertås, som måtte svares ut med korte 
frister og som tok mye tid. Vedkommende hevdet også at Hjertås har trenert prosessen med å 
ansette en person med økonomikompetanse i SMM, til tross for at det beviselig var behov for en 
slik rolle i sektoren. Det ble videre forklart at Hjertås har endret teksten i et innspill til en politisk 
sak om regnskapsrapporten for 1. tertial 2020, fra at det var behov for to nye ansatte på skoleskyss 
til at det ikke var behov for to slike ansatte, noe som skapte mye frustrasjon og var i strid med 
prinsippet om rammestyring. Vedkommende er også kritisk til at ØSE ikke gir sektorene årshjul 
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med tydelige og forutsigbare frister, at Hjertås påberoper seg "ekspertkunnskap" om andres 
fagfelt, at budsjettprosesser ikke er tilstrekkelig transparente, og at Hjertås forsøker å skjule feil. 

En medarbeider i SMM påpekte at vedkommende har hørt at Hjertås ble ansatt uten noen 
ansettelsesprosess, i motsetning til de øvrige direktørene.  

5.3.5 Tilbakemeldinger fra Direktør SMM  

Direktør SMM mener at ØSEs rolle er å bidra til at sektorene kan utfylle sin rolle på en god måte, 
men at Hjertås i stedet har skapt mye frustrasjon med å gå langt utover sin rolle ved blant annet 
tydelig å kommunisere uenighet om dimensjonering/organisering av SMM. Direktør SMM 
forklarte, at han til syvende og sist er ansvarlig for å levere den tjenesten han skal innenfor den 
rammen som er satt. Han har formelt sett myndighet til å beslutte hvordan midlene skal 
disponeres innenfor rammen. I praksis blander imidlertid Hjertås seg, ved at han skaffer seg 
samtykke/støtte fra ledergruppen for å hevde at Direktør SMM har for mange ansatte. 

Direktør SMM forklarte at budsjettforutsetningene er satt på bakgrunn av det antallet ansatte han 
mener er riktig, og som han har forholdt seg til i hele prosessen. Direktør SMM mener at Hjertås 
gjentatte ganger har forsøkt å gå tilbake på det antall ansatte som var definert, og har hevdet at 
det kun er dekning for et langt lavere antall, selv om det er en kjensgjerning at dette er for lavt. 
Direktør SMM viste til at utredningen fra tidligere regionaldirektør i Vestfold fylkeskommune 
viser at 106 ansatte til drift av fylkesveiene er i tråd med det som er forutsatt av staten ved 
bevilgningen av 118 mill., og som var forutsatt av SVV. Bevilgningen tilsvarer 106 ansatte dersom 
man legger til grunn en snittkostnad per ansatt på 1,1 mill.  

Direktør SMM forklarte at han alltid har brukt det samme utgangspunktet. Det er da frustrerende 
stadig å måtte forsvare seg mot gjentatt kritikk fra Hjertås mht. antall ansatte. Direktør SMM 
forklarte at SMM får tusenvis av publikumshenvendelser årlig, samt har en løpende 
tilstedeværelse ute langs veier og prosjekt for å sikre leveranser i henhold til bestillinger knyttet 
til trafikale utfordringer. Dette krever en viss bemanning. Dette er en tjenestefunksjon. Til tross 
for dette mener Hjertås at han vet best hvordan dette skal dimensjoneres. Direktør SMM viste til 
en e-post han hadde sendt Hjertås der han forklarte at SMM er underbemannet, iom. at de kun har 
fått ansette 86 av de 106 det er behov for. 

Direktør SMM mener at rammen for 2020 er feil, forutsatt en videreføring av aktivitetsnivået i 
2019, men at den eneste som har forutsetning for å besvare bakgrunnen for budsjettet for 2020 
er Hjertås, som sitter med fasiten. Direktør SMM mener det kan være nødvendig med en ekstern 
revisjon for å få slått fast fakta. Direktør SMM mener at prosessen med budsjettet for 2020 var 
rotete, manipulerende og dårlig styrt, og at det kun er Hjertås som sitter på svarene og vet hva 
han har besluttet.  

Direktør SMM mener at Hjertås i for liten grad kommuniserer og involverer ansvarlig 
sektorledelse i overordnede disponeringer, noe som kan ha store konsekvenser for den enkelte 
sektor. Direktør SMM understreket at han er lydhør og lojal mot rammen, selv om rammen er feil. 
Direktør SMM mener at Hjertås tar beslutninger på egenhånd, selv om ØSEs rolle er å bistå 
sektorene med å få gjennomført det de skal. 

Direktør SMM forklarte at SMM stiller spørsmål ved hvordan den første rammen i den nye 
Fylkeskommunen ble satt. Direktør SMM kan leve med den rammen han får, uansett hva denne 
er, så lenge den er politisk besluttet og det er åpenhet om fastsettelsen. Direktør SMMs problem 
er ikke rammen i seg selv, men forutsetningene for rammen og om denne faktisk medførte en 
reduksjon av aktivitetsnivået fra 2019 til 2020. Direktør SMM mener det blir et problem når man 
har ulik forståelse av rammebehov, og det er uklarhet rundt hvordan rammen blir satt. Direktør 
SMM mener at det ikke burde være nødvendig for ham å bruke tid på å synliggjøre behovet for 
mer informasjon eller behovet for disponeringer innenfor rammen. Når rammen reduseres uten 
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en tilstrekkelig konsekvensvurdering og nødvendig politisk beslutning, er det naturlig at det 
kommer protester.  

Direktør SMM forklarte, at man ikke bare kan se på budsjettene for tidligere år og plusse sammen 
dette for å etablere en ramme. Utgangspunktet er komplisert og ikke lett å ha oversikt over. Man 
må ta utgangspunktet i hva SMM faktisk overtok av forpliktelser fra SVV. Dette innebærer også 
den innebygde prisøkningen som lå i nyetablerte kontrakter fra SVV. Koblingen mellom antall 
ansatte og asfaltbudsjettet er en forenkling og feilkobling som Direktør SMM oppfatter som 
provoserende. Direktør SMM opplever at hans mandat er å bemanne i tråd med det 
ressursbehovet som er stipulert av SVV, innenfor rammen. 

Direktør SMM forklarte at han hadde fått en e-post fra en rådgiver i ØSE ("Rådgiver D") 16. oktober 
2019, om at det var foreslått kutt i driftskontraktene på fylkesvei i størrelsesorden 248 mill. for å 
møte de økonomiske utfordringene i budsjettet. Direktør SMM reagerte sterkt på dette og valgte 
ikke å svare på e-posten, da man over en lengre periode hadde arbeidet med å bygge budsjettet 
opp nedenfra i forhold til de forpliktelser man overtok fra SVV og med det aktivitetsnivået som 
var per seksjon i 2019. En slik kommunikasjon og forslag fra ØSEs side viser etter Direktør SMMs 
oppfatning liten innsikt og forståelse for hvilke samfunnsoppdrag SMM faktisk har, og ville ha 
skapt en svært negativ reaksjon fra de involverte lederne som kom fra SVV. 

Direktør SMM forklarte at Varsleren opptrådte på egenhånd i forbindelse med at Varsleren stilte 
spørsmål til ØSE om etableringen av SMMs budsjettramme for 2020. Direktør SMM forklarte 
videre at Varsleren uansett ikke rapporterer direkte til ham, og at en rådgiver med hovedansvar 
for økonomien i veisaker i samferdsel i Fylkeskommunen må ha anledning til å stille spørsmål til 
ØSE om grunnlag for budsjett og økonomiske disponeringer. Direktør SMM mener at det ligger 
mye historikk bak som setter korrespondansen i et annet lys, og at utfordringen er hvordan 
Hjertås utøver sin ledelse. Direktør SMM forklarte, at Hjertås blant annet har sagt til ham at han 
ikke kan stole på Varsleren og en annen navngitt medarbeider. Direktør SMM mener det er 
problematisk at Hjertås ikke svarer direkte og oppklarende på eposter, og at det er meningsløst å 
krangle på den måten han gjør.  

Direktør SMM mener at varslingssaken mot Hjertås er komplisert, da det er vanskelig å bevise den 
problematiske adferden, siden den kun gir seg utslag muntlig. Mye handler om Hjertås' lederstil 
og adferd. Hjertås har blant annet sagt til Direktør SMM, at det "ikke er rom for amatører i dette 
spillet" under en samtale kun mellom dem om hvordan de burde ta problemene med de knappe 
finansielle rammene opp med sentrale myndigheter.  

Direktør SMM opplever at Hjertås "vinner" de sakene de er uenige om. Han mener at Hjertås 
sendte kopi av eposter til Tidligere Fylkesrådmann og involverte rådmannen i stedet for å avklare 
ting direkte med Direktør SMM og SMM. Direktør SMM forklarte at dette er en arbeidsform han 
ikke orker å bruke energi på, og at han derfor har valgt å fokusere på virksomheten sin. Direktør 
SMM opplever at hans ansatte blir fortvilet av situasjonen. 

Direktør SMM forklarte at han ikke klarer å frikoble Hjertås fra Tidligere Fylkesrådmann. Direktør 
SMM oppfatter disse to som en duo som laget dokumenter på søndag formiddag og ba om svar 
innen søndag kveld, selv om det var snakk om spørsmål som hadde konsekvenser for budsjettet 
for SMM. Direktør SMM mener Hjertås er en "utfordring" som ikke er ny, og at Hjertås er ansvarlig 
for situasjonen og ikke bare kan skylde på Tidligere Fylkesrådmanns lederstil.  

5.3.6 Tilbakemeldinger fra tillitsvalgte og verneombudet  

Fylkeshovedverneombudet forklarte at hun er relativt ny i sin rolle og dermed ikke har direkte 
erfaringer med å jobbe med Hjertås.  

Varslingsutvalget har videre snakket med to tillitsvalgte; heretter Tillitsvalgt A og Tillitsvalgt B.  
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Tillitsvalgt A påpekte at omstillingsprosessen har vært krevende, og at det dermed ikke er 
overaskende at en situasjon som den foreliggende kan oppstå. Det er snakk om en stor 
omstillingsprosess, der man skal slå sammen to organisasjoner som har ulike tradisjoner og ulik 
praksis.  

Tillitsvalgt A forklarte at hun har jobbet mye sammen med Hjertås, også i Vestfold 
fylkeskommune. Hennes erfaring er at Hjertås er lydhør og at han har tatt henne på alvor. Hun 
forklarte at hun har kommet til Hjertås med ganske alvorlige saker, som Hjertås har tatt på alvor 
og respondert godt på. Tillitsvalgt A forklarte at det ikke er helt overraskende at Hjertås nå er blitt 
varslet på, da han er veldig økonomiorientert og føre var når det gjelder økonomi. Hun er kjent 
med at han er mislikt av enkelte. Hun mener likevel at det er viktig at han inntar en slik rolle, da 
det gjør ham forutseende.  

Tillitsvalgt A kjenner seg ikke igjen i påstanden om at Hjertås er manipulerende, benytter seg av 
hersketeknikker eller lyver.  

Tillitsvalgt A er kjent med at noen i organisasjonen er redd for å bli den neste det blir varslet på. 
Hun er ikke overrasket over at det kom et varsel på en direktør, men mener det like gjerne kunne 
ha vært en annen direktør, da hun er kjent med at flere misliker andre direktører også. HR og 
tillitsapparatet har snakket om dette, og mener det er bekymringsverdig. Tillitsvalgt A forklarte 
at ved kontakt med medlemmer, er frustrasjon over ledere en gjenganger. Hun har inntrykk av at 
snøballen nå har begynt å rulle, og at det fyres oppunder og dyrkes en misnøye, som er 
problematisk. Noen har snakket om at det er "deres tur" til å varsle. Tillitsvalgt A forklarte at hun 
ikke blir overrasket dersom det kommer flere varsler.  

Tillitsvalgt A forklarte at Hjertås nok er spesielt utsatt, i og med at han hadde hatt en tett rolle opp 
mot Tidligere Fylkesrådmann.  

Tillitsvalgt B forklarte at de tillitsvalgte har registrert mye kritikk fra sine medlemmer om en 
utilgjengelig toppledelse, samt at også seksjonslederne har fått mye kritikk for lite tilstedeværelse. 

I forbindelse med sammenslåingen oppfattet de tillitsvalgte at det var tydelige spenninger i 
ledelsen. Tillitsvalgt B hadde inntrykk av at Hjertås og Tidligere Fylkesrådmann ble oppfattet som 
et tospann, adskilt fra resten av direktørgruppen. Tillitsvalgt B forklarte, at hun synes det er rart 
at Hjertås tilsynelatende ikke har "staket ut en ny kurs" etter å ha sett hvordan det gikk med 
Tidligere Fylkesrådmann. Hun har reagert på at Hjertås hadde omtalt kollegaer i ledergruppen på 
en negativ måte overfor tillitsvalgte, blant annet at Hjertås skal ha gitt uttrykk for at man har en 
illojal ledergruppe som motarbeider beslutninger. Hjertås hadde gjort dette i forbindelse med at 
han ba de tillitsvalgte om råd om hva han burde gjøre. Tillitsvalgt B mente at det var ugreit at han 
snakket negativt om kollegaer til de tillitsvalgte, men var samtidig positiv til at han ba dem om 
råd, og på den måten viste dem tillitt og anså deres råd som relevante.   

Tillitsvalgt B har også inntrykk av at enkelte benyttet anledningen og den situasjonen 
Fylkeskommunen nå er oppe i, til å ta opp igjen gamle feider og "gammelt grums". Noen har 
overfor Tillitsvalgt B gitt uttrykk for at de er bekymret for hvem som er "den neste" til å bli varslet 
på. Tillitsvalgt B mener en slik utvikling generelt er skremmende. Hun understreket at 
varslingsinstituttet er svært viktig, men at det virker som at det i denne saken blant annet varsles 
om faglige uenigheter, som ikke varslingsinstituttet er ment for. Tillitsvalgt B mener også at det 
var mye ryktespredning i organisasjonen, som er urovekkende. Tillitsvalgt B forklarte at det nå er 
flere som gruer seg til å gå på jobb, og mener at dette har med den oppståtte "varslingskulturen" 
å gjøre. Tillitsvalgt B mener at man ikke kan ha en kultur som går ut på at man varsler hvis man 
er misfornøyd med noe. Tillitsvalgt B understreket at varslingsinstituttet er viktig, men at det 
handler om hva man varsler om. 

Tillitsvalgt B mener også at Hjertås i rollen som økonomidirektør er særlig utsatt, da han har en 
rolle som krever at han tar upopulære beslutninger og må bremse ved behov. Tillitsvalgt B har 
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videre ikke fått noen direkte tilbakemeldinger fra medlemmer på at Hjertås har opptrådt 
trakasserende eller brukt hersketeknikker.  

Tillitsvalgt B pekte også på at man ikke har kommet tilstrekkelig godt i gang med kulturbygging i 
den nye Fylkeskommunen ennå. Hun mener at koronasituasjonen og hjemmekontor, som oppsto 
kun 10 uker etter etableringen av den nye Fylkeskommunen, er en faktor som har påvirket, da det 
ble vanskeligere å motarbeide silotenkning og få til samarbeid på tvers. Videre er kulturforskjellen 
mellom stat og fylkeskommune stor, blant annet på grunn av ulik grad av politisk styring. De 
ansatte som kom over fra SVV er vant til mye mindre politisk styring, da politikerne er fjernere i 
staten enn i fylkeskommunen. Tillitsvalgt B mener derfor at det tar tid å sy dette sammen.  

Tillitsvalgt B mener at det er svært viktig at man opptrer som ett lag i den situasjonen 
Fylkeskommunen nå er i. 

5.3.7 Tilbakemeldinger fra Direktør HR 

Direktør HR forklarte for Varslingsutvalget at hun har kjent Hjertås siden ca. 2011, og at hun har 
et godt inntrykk av Hjertås som kollega og leder. Direktør HR og Hjertås har imidlertid brukt tid 
på å jobbe med kommunikasjonsform, da han i noen situasjoner kan bli for faglig/teoretisk i 
kommunikasjonen, slik at han er vanskelig å følge for andre. Direktør HR forklarte at det har vært 
frustrasjon i ledergruppa på grunn av uklare bestillinger, korte frister, manglende involvering og 
opplevelse av at levert tekst omskrives og får et annet budskap. Direktør HR mener at Hjertås 
verken er pedagogisk eller folkelig, slik at man noen ganger må "oversette" ham, noe hun tror kan 
bidra til misforståelser og konflikter.  

Direktør HR opplever Hjertås som svært god på analyse, men mindre god på relasjon, 
kommunikasjon og prosess, som er viktige egenskaper i den rollen Hjertås har som direktør for 
ØSE. Direktør HR tror at flere av direktørene opplevde seg overstyrt av Hjertås og Tidligere 
Fylkesrådmann. Direktør HR tror at bakgrunnen for detaljstyringen fra Tidligere Fylkesrådmann 
og Hjertås' side var en frykt for at sektorene ikke skulle overholde budsjettet. Direktør HR mener 
imidlertid at styringen i praksis ble oppfattet som veldig kontrollerende.   

Direktør HR mener at det er et anstrengt forhold mellom Hjertås og Direktør SMM, særlig knyttet 
til en uenighet om det økonomiske handlingsrommet mht. antall ansatte. Direktør HR forklarte at 
hun har hatt møter med begge direktørene, for å få til bedre kommunikasjon og samhandling. 
Situasjonen er at Direktør SMM opplever at han ikke får forståelse for SMMs behov mht. ansatte, 
og Hjertås er bekymret for at SMM skal bruke for mye penger. Direktør HR mener at det har vokst 
frem en gjensidig mistillit. Direktør HR mener at det ble etablert en rutine om at alle ansettelser 
må godkjennes av fylkesrådmannen, og at Direktør SMM nok syntes det har vært vanskelig å vite 
om det reelt sett var Hjertås eller Tidligere Fylkesrådmann som tok en beslutning om dette.  

Direktør HR mener det er naturlig for en direktør for ØSE å kommunisere til en direktør for SMM 
at man må holde seg innenfor rammen. Problemet er formen på dialogen. Direktør HR mener at 
Hjertås i større grad burde anerkjenne at Direktør SMM er ny som direktør for sektoren, og at det 
er han som fagdirektør som har ansvar for sin ramme. 

Direktør HR forklarte at Hjertås og Tidligere Fylkesrådmann fremsto som to sider av samme rolle. 
Direktør HR mener at dette er et inntrykk ledergruppen sitter med. Når rådmannen sa nei til noe, 
ble det opplevd som at Hjertås sa nei. Direktør HR forklarte, at det er flere direktører enn Direktør 
SMM som har gitt uttrykk for at samarbeidet med Hjertås er vanskelig.  

Direktør HR forklarte at hun har vært kjent med det anstrengte forholdet mellom ØSE og SMM, og 
har tenkt at det ville komme opp en sak om dette. Hun forklarte at man er i en prosess med å 
avklare hvilket ansvar som skal ligge hvor, men at man fortsatt er i startsfasen. Direktør HR mener 
imidlertid at det ikke er noen hemmelighet at den største utfordringen i ledergruppen skyldes 
Hjertås, og at Hjertås' holdning/tilnærming er en viktigere årsak til den vanskelige situasjonen 
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enn holdningen i SMM. Direktør HR mener at Hjertås også har en utfordring i egen organisasjon 
knyttet til kommunikasjon ifbm. budsjettet.  

Direktør HR har ikke opplevd at Hjertås har vært ufin i dialogen med ansatte. Hun vet imidlertid 
at han kan være bastant og faglig, som kombinert med tøffe budskap og lite lyttende og spørrende 
atferd, kan oppleves på en annen måte enn det som er intensjonen. 

Direktør HR forklarte at hun anerkjenner at Hjertås er nødt til å ta tak i de vanskelige sakene, og 
mener at Hjertås har mye lojalitet oppover i systemet, men lite dialog nedover i organisasjonen. I 
tillegg har ikke organisasjonen klart å løse flokene.  

En episode som Direktør HR imidlertid mener er problematisk er at Hjertås i et møte med henne, 
Tidligere Fylkesrådmann og to tillitsvalgte ga uttrykk for mistillit mot ledergruppen generelt. 
Direktør HR hadde da understreket at dette var noe man måtte snakke om i ledergruppen, og ikke 
med andre. Direktør HR oppfattet at mistilliten gjaldt direktørenes evne til å håndtere økonomien 
innenfor sin ramme.  

Direktør HR mener at hele ledergruppen må ta ansvar dersom man skal løse opp i situasjonen, 
ved å ta tak i seg selv og tørre å snakke om kjøreregler. Direktør HR understreket at hun ikke 
oppfatter Hjertås å ha en trakasserende adferd i arbeidsmiljølovens forstand, men at hans 
lederadferd ikke har vært enkel å forholde seg til for mange kollegaer og samarbeidspartnere.  

Direktør HR mener heller ikke at Hjertås har brutt etiske retningslinjer, utover at Hjertås har 
uttrykt mistillit til ledere og skepsis til rammestyring overfor to tillitsvalgte.  

Direktør HR forklarte videre at det ikke er blitt tatt opp formelle henvendelser knyttet til Hjertås' 
lederadferd tidligere, verken i Fylkeskommunen eller i tidligere Vestfold fylkeskommune, der hun 
jobbet som HR-sjef siden 2013.  

5.3.8 Tilbakemeldinger fra andre medarbeidere og tidligere medarbeidere  

Varslingsutvalget har snakket med noen ansatte som primært har erfaringer med Hjertås fra tiden 
i tidligere Vestfold fylkeskommune. Dette er personer som har tatt kontakt med 
Fylkeshovedverneombudet på eget initiativ, og bedt om en samtale med Varslingsutvalget. 
Erfaringene er tidsmessig fra tiden før etableringen av Fylkeskommunen.  

Oppsummert er det fra disse personene rettet kritikk mot Hjertås' lederstil. Det er særlig 
fremhevet at Hjertås har en konfronterende og kritisk kommunikasjonsform. Det ble forklart at 
Hjertås skal ha fremsatt kritikk i møter, og at han i noen situasjoner har vært opphisset/sint. Det 
ble beskrevet at Hjertås i et møte for ca. fem år siden skal ha ropt til en medarbeider fordi han var 
sint. Det ble også forklart av flere at Hjertås er vekslende, ved at han kan være hyggelig det ene 
øyeblikket og komme med et verbalt stikk det neste, og at han tidvis kommer med personangrep. 
Det ble også hevdet at Hjertås har en muntlig kommunikasjonsform, og at dette var et bevisst grep 
for senere å kunne fraskrive seg ansvar for beslutningen og skylde på andre. Det er hevdet at 
Hjertås er vanskelig å samarbeide med fordi han alltid har en skjult agenda.  

En person mente at Hjertås' adferd var et bevisst forsøk på å gjøre livet vanskelig for 
vedkommende, og var et forsøk på å presse vedkommende ut av sin stilling. Vedkommende mener 
at Hjertås er blottet for empati og innlevelse i andre mennesker, og at han aktivt bruker denne 
personligheten på en strategisk og kynisk måte. Vedkommende skal også ha blitt skjelt ut av 
Hjertås inne på sitt kontor. Det ble forklart at Hjertås' adferd hadde resultert i at vedkommende 
ble sykemeldt, fordi vedkommende var såpass nedbrutt av Hjertås' adferd at vedkommendes 
immunforsvar var nedsatt, noe som gjorde at vedkommende ble syk.    

Det ble påpekt av flere at Hjertås har en autoritær lederstil, er kontrollerende og enerådig. 
Adferden ble opplevd nedlatende og vanskelig. Det ble forklart at det ble tatt opp med Tidligere 
Fylkesrådmann før Hjertås fikk tilbudet om stillingen som direktør for ØSE, at Hjertås ikke var 
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egnet for stillingen. Samme person hadde også tatt opp med Tidligere Fylkesrådmann at Direktør 
HR var uegnet for sin stilling, og at Tidligere Fylkesrådmann ville undergrave sin egen posisjon 
dersom han ansatte disse to som direktører i den nye Fylkeskommunen. Vedkommende hadde 
forklart for Tidligere Fylkesrådmann at både Direktør HR og Hjertås hadde måttet fratre tidligere 
stillinger på grunn av konflikter.  

En person mente at Hjertås sikret seg direktørposisjonen uten utlysning, selv om stillingen lå 
utenfor Hjertås' fagområde, og mente at dette var et uttrykk for en evne til manøvrering fra 
Hjertås' side.  

Noen av medarbeiderne som jobbet med Hjertås i tidligere Vestfold fylkeskommune, herunder én 
som ikke lenger jobber i Fylkeskommunen, har forklart at de mener Hjertås' adferd har vært 
trakasserende. Den tidligere medarbeideren har særlig vist til et møte i tidligere Vestfold 
fylkeskommune for ca. fem år siden, der Hjertås skal ha opptrådt trakasserende overfor en 
nyansatt. Den trakasserende adferden ble konkretisert med at Hjertås skal ha opptrådt 
nedlatende. Hjertås skal ha gjort et poeng av at han hadde kunnskap om noe den nyansatte ikke 
kunne. Vedkommende forklarte at han har opplevd lignende adferd fra Hjertås ved flere 
anledninger, og at han ved én anledning hadde tatt opp dette med sin nærmeste leder i Vestfold 
fylkeskommune. Etter at han hadde rapportert om at han anså Hjertås' adferd som problematisk, 
merket han noe bedring. Han mente at Hjertås roet seg.   

Flere av medarbeiderne som jobbet med Hjertås i tidligere Vestfold fylkeskommune har gitt 
utrykk for at Hjertås' problematiske lederadferd handler om personlighet, og at de dermed ikke 
tror det vil være mulig for Hjertås å endre adferd.  

5.3.9 Tilbakemeldinger fra Tidligere Fylkesrådmann 

Tidligere Fylkesrådmann forklarte at den perioden som ligger bak ham har vært veldig spesiell. 
Han valgte å trekke seg fra sin stilling som fylkesrådmann 8. oktober 2020 på grunn av 
totalsituasjonen som oppstod etter det som ble omtalt som bekymringsmeldinger kom i 
september/oktober 2020.  

Tidligere Fylkesrådmann understreket, at Hjertås hadde vært en lojal kollega og god støttespiller 
gjennom hele hans periode i Fylkeskommunen, både under prosjektgjennomføringen og i 
forbindelse med prosessen knyttet til bekymringsmeldingene mot Tidligere Fylkesrådmann. 
Tidligere Fylkesrådmanns erfaring med Hjertås er at han er en formidabel, faglig sterk og 
strategisk økonom, som har nedlagt en betydelig arbeidsinnsats i forbindelse med etableringen 
av Fylkeskommunen, og som er lojal mot det politiske oppdraget.  

Tidligere Fylkesrådmann forklarte at han bygget en linjeorganisasjon med sterke matriseinnslag. 
Hjertås var ment å skulle være en sterk kraft for konsernbygging, noe som var nytt sammenlignet 
med strukturen både i tidligere Vestfold og tidligere Telemark fylkeskommune. Tidligere 
Fylkesrådmann mener dette utfordret en del sterke krefter og fagtradisjoner. 

Tidligere Fylkesrådmann forklarte at det hadde vært avholdt 77 ledermøter i perioden mellom 
januar 2019 og september 2020, i tillegg til mange andre møter og samtaler. I denne perioden 
hadde Tidligere Fylkesrådmann aldri opplevd at noen hadde kommunisert at Hjertås har lagt 
skylden på andre. Tidligere Fylkesrådmann opplevde Hjertås som mer kunnskapssøkende og 
ydmyk enn eksempelvis direktøren for utdanning og folkehelse ("Direktør UF"), og Direktør SMM. 
Tidligere Fylkesrådmann mener at Hjertås reagerer normalt, er søkende, spørrende, og lyttende, 
og ønsker å realisere et oppdrag som er bestemt av folkevalgte og fylkesrådmann. Tidligere 
Fylkesrådmann forklarte at han ikke hadde klart å levere så bra på disse områdene om det ikke 
hadde vært for Hjertås. Tidligere Fylkesrådmann forklarte videre, at hver enkelt direktør er 
ansvarlig for strukturen i egen sektor med overordnet forankring i vedtatt organisasjonsmodell 
(og i ledergruppen). Tidligere Fylkesrådmann forklarte at ledergruppen hadde jevnlige møter 
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hvor de behandlet driftssaker, utviklingssaker, omstillingssaker, politisk oppfølging, 
administrativ oppfølging mv., og at det er vide og klart definerte fullmakter for hver enkelt 
direktør. Tidligere Fylkesrådmann forklarte at direktørene egentlig fungerer som rådmenn 
innenfor sine områder, men HR og ØSE er viktige konsernfunksjoner som blant annet har et 
overordnet ansvar for kulturbygging, kompetanseutvikling (HR) og god økonomistyring (ØSE).  

Tidligere Fylkesrådmann forklarte at det ikke var mulig å lyse ut alle stillinger ifbm. 
sammenslåingen. Det var gjort en vurdering av Fylkeskommunens egne jurister om hvem som 
hadde rett til de ulike posisjonene. Utvelgelsen ble avklart med tidligere fylkesrådmenn og 
hovedtillitsvalgte. Det var noe tvil om hvorvidt nåværende Direktør HR og Hjertås automatisk 
hadde rett på stillingene som henholdsvis HR direktør og økonomidirektør. Hjertås var imidlertid 
sterkt anbefalt av tidligere fylkesrådmann. Prosessen gikk etter Tidligere Fylkesrådmanns 
oppfatning ryddig for seg. Hjertås' referanser ble sjekket ut av en ekstern aktør, i likhet med alle 
de andre direktørene. Vestfold og Telemark hadde ulik organisering hvor HR- og 
økonomidirektører/sjefer var henholdsvis en del av og ikke en del av øverste ledergruppe. 
Direktør HR og Hjertås ble derfor innstilt som en del av "innplasseringspopulasjonen".  

Tidligere Fylkesrådmann forklarte, at da han holdt på med rekrutteringsprosessen var det noen 
ansatte i Vestfold fylkeskommune som tok kontakt med ham direkte, og fortalte svært mye 
negativt om Direktør HR og Hjertås. Det ble referert til anonyme personer som kunne 
eksemplifisere negative opplevelser i sin samhandling med Direktør HR og Hjertås. Det ble hevdet, 
at Tidligere Fylkesrådmann ville svekke sitt eget lederskap dersom han ansatte Hjertås og 
Direktør HR. Tidligere Fylkesrådmann syntes dette var veldig spesielt, og sa at han kunne lytte til 
dette, men at han måtte gjøre nærmere undersøkelser. Tidligere Fylkesrådmann var derfor særlig 
opptatt av å sjekke referanser, noe som også ble gjort. Tidligere Fylkesrådmann i Vestfold 
avkreftet at det var hold i påstandene mot Hjertås.  

Tidligere Fylkesrådmann forklarte at det tidlig kom mye motstand fra SMM knyttet til 
budsjettrammen for 2020. SMM har i etterkant utfordret budsjettforutsetningene slik de ble 
vedtatt av fylkestinget. Man har forklart rammene og budsjettforutsetningene i fylkestinget og for 
Direktør SMM gjentatte ganger. Til tross for dette mener Tidligere Fylkesrådmann at Direktør 
SMM ansatte langt flere enn det var rom for – i strid med budsjettforutsetningene.  

Tidligere Fylkesrådmann mener videre at Direktør SMM har latt sine ansatte drive en 
posisjonskamp som er sterkt illojal, og som skader organisasjonen innenfra. Tidligere 
Fylkesrådmann opplevde samarbeidet med Direktør SMM som krevende, da Direktør SMM ikke 
tok tilstrekkelig ansvar for saksbehandlingen og leveransene fra SMM, og at SMM gjennomgående 
ikke har levert på mange viktige saker.  

Etter hans oppfatning er den nåværende saken mot Hjertås en forlengelse av saken mot ham selv. 
Tidligere Fylkesrådmann ga uttrykk for at han synes fremgangsmåten i begge saker er veldig 
brutal. For egen del har han sittet i en rekke styrer og hatt lederstillinger i mange år, og har alltid 
fått gode tilbakemeldinger. I perioden mellom 2. september og 8. oktober i år ble han imidlertid i 
praksis presset ut av Fylkeskommunen.  

5.3.10 Noen gjengangstemaer på tvers av de ovennevnte kategoriene 

Generelt har de fleste, med noen unntak, gitt utrykk for at Hjertås er faglig og strategisk. Noen har 
gitt uttrykk for at Hjertås også kan mye om andres fagområder, og at han derfor kan utfordre 
personer innenfor andre fagområder. Ut over dette er inntrykket av Hjertås delt og til dels 
motstridende, som nærmere redegjort for over. 

Mange mener at Hjertås i mindre grad enn andre skriftliggjør tilbakemeldinger, og at han ofte 
velger å ta ting muntlig. En del har tolket dette som et uttrykk for at han ønsker å kunne fraskrive 
seg ansvaret dersom en beslutning han har tatt senere skulle vise seg å være feil, med sikte på å 
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kunne skylde på andre. Noen har imidlertid vært tydelige på at de er uenig i at det ligger en slik 
hensikt bak muntligheten.  

Flere har påpekt at de opplever at det er en "varslingskultur" i Fylkeskommunen, som skaper en 
frykt for å blir "den neste" det varsles om, og som derfor må fratre sin stilling. Flere mener at 
varsling er blitt brukt som et middel for å "bli kvitt" folk man ikke ønsker, noe som oppfattes som 
en ukultur. Flere har påpekt at dette gjør det mer krevende å ta tak i vanskelige og upopulære 
saker, da man er bekymret for at misnøye kan resultere i et varsel mot dem selv. Noen har sagt at 
de veier sine ord nøye, av frykt for negative reaksjoner eller at noe plutselig skal havne i avisen. 
Mange mener at det er et problem at ting ikke snakkes om med sikte på å løse problemet, før det 
sendes et varsel eller en bekymringsmelding. Flere har også reagert på at varselet mot Hjertås 
kom fra en annen del av organisasjonen, og fra en medarbeider som ikke er underlagt ham, uten 
å gå linjen. Varslingsutvalget har oppfattet dette som en reell frykt hos flere, og at dette er noe 
som påvirker flere ansattes arbeidshverdag negativt.  

Generelt har mange påpekt at de mener ledergruppen ikke fungerer godt nok, og at dette har fått 
konsekvenser for hele organisasjonen. Manglende tillitt mellom direktørene har skapt et 
motsetningsforhold mellom de ulike sektorene, som er skadelig for samarbeidet også på de lavere 
nivåene i organisasjonen. Flere har også påpekt at ledergruppen har vært lite synlig og tilgjengelig 
internt i Fylkeskommunen. 

Det er særlig påpekt av mange, at samarbeidet og kommunikasjonen mellom ØSE og SMM er svært 
anstrengt, og at dette skyldes uenigheter på ledernivå som har forplantet seg nedover. Det er 
hevdet av noen, at både Hjertås og Direktør SMM har snakket negativt om hverandre til andre 
medarbeidere i organisasjonen, og at det er stor grad av "de mot oss" terminologi. Flere har 
forklart at SMM ikke leverer innspill til budsjett- og rapporteringsprosesser tidsnok. Andre har på 
den annen side hevdet at ØSE ikke legger opp til tilstrekkelig grad av involvering og transparens, 
og at ØSE opererer med knappe og lite forutsigbare frister.  

Flere har påpekt, at det har vært for lite arbeid med kulturbygging og samhandling etter at 
Fylkeskommunen ble etablert, og at situasjonen det siste året har vært preget av høyt 
arbeidspress.  

Flere har også påpekt at Hjertås og Tidligere Fylkesrådmann fremsto som samstemte, og at disse 
to ble identifisert med hverandre. Begge ble oppfattet som personer med høy arbeidskapasitet, og 
som et "tospann". Noen har vært usikre på om beslutninger som formelt sett ble tatt av Tidligere 
Fylkesrådmann, reelt sett var tatt av Hjertås. Det har dannet seg et inntrykk av at misnøye med 
den ene, til en viss grad har smittet over på den andre. Noen opplevde både i forbindelse med 
varselet mot Tidligere Fylkesrådmann og i forbindelse med varselet mot Hjertås, å få 
henvendelser fra ansatte i Fylkeskommunen som insinuerte at noe var galt og som "fisket" etter 
en bekreftelse på dette, og har forklart at særlig varslingssaken mot Tidligere Fylkesrådmann 
fremsto som koordinert.  

6 DEN OMVARSLEDES SYN PÅ SAKEN 

Hjertås forstår varselet mot ham dit hen at det knytter seg særlig til hans lederadferd, at han 
bidrar til at ØSE ikke svarer på henvendelser, og at han er årsaken til en dårlig budsjettprosess. 
Hjertås' overordnede synspunkt er at han ikke kjenner seg igjen i innholdet i varselet.  

Hjertås opplever det som spesielt at varslet kom fra en rådgiver fra en annen sektor. Hjertås 
forklarte at Varsleren for noen år siden hadde fortalt ham i sterke ordelag at Hjertås ikke kunne 
nok om budsjettering. Utover det hadde Hjertås og Varsleren hatt svært lite med hverandre å 
gjøre. Hjertås mener også at det er påfallende at varselet ble sendt dagen etter at Hjertås hadde 
tatt opp med Varslerens direktør og Seksjonsleder A at Varslerens dialog med medarbeidere i ØSE 
oppleves som belastende av dem.  
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Hjertås forklarte at han ikke er så bekymret for selve varselet for sin egen del, men at han er 
bekymret for klimaet og arbeidsmiljøet i organisasjonen. Han mener at en prosess som denne er 
veldig skadelig for Fylkeskommunen og Fylkeskommunens rennommé, og at det vil være 
vanskelig å gå videre etter en prosess som denne.  

Hjertås forklarte at SMM hadde stilt mange spørsmål knyttet til budsjettet og særlig 
budsjettrammen for SMM for 2020, som ble svart opp. Direktør SMM hadde vært involvert i 
budsjettprosessen med etableringen av rammen for SMM. Direktør SMM burde dermed selv ha 
kunnskap til hvordan rammen ble etablert, og kunne forklart dette for sine medarbeidere. Hjertås 
viste til at Direktør SMM konsekvent har fått samme informasjon om rammebudsjett, på ca. 1,2 
milliarder, og at han hadde akseptert dette. Hjertås hadde brukt mye tid på dette med Direktør 
SMM ila. oktober 2019. Direktør SMM aksepterte forutsetningene, sa at han forsto, og ga sitt 
samtykke til budsjettet som ble lagt frem. Hjertås hørte ikke noe fra Direktør SMM om 
motforestillinger mot tallgrunnlaget før i juni 2020. 

Hjertås viste til at det var viktig med sporbarhet knyttet til hvilke rammer som var gitt. Hvis SMM 
hadde fått en ramme som var 100 millioner for lav, måtte det bety at noen andre feilaktig hadde 
fått 100 millioner for mye. Hjertås forklarte, at SMM nylig hadde meldt inn et økt rammebehov for 
neste år på 56 millioner som følge av prisøkning på kontrakter, noe som han oppfattet 
dokumenterte at rammen som ble vedtatt for 2020 var ganske riktig.  

Videre var det blitt orientert i et møte med fellesnemnda at bevilgningen knyttet til SAMS på 118 
mill. ga dekning for ca. 80 ansatte. På grunn av det høyere kostnadsnivået i Vestfold var det 
kanskje snakk om 70 ansatte. Direktør SMM hadde vært med på møtet i fellesnemnda der dette 
ble lagt frem av Hjertås, uten at han hadde protestert. Til tross for dette hadde han ansatt for 
mange i forhold til hva det er budsjettmessig dekning for, noe som var blitt forklart for Direktør 
SMM flere ganger. Hjertås har inntrykk av at Direktør SMM nå peker i andre retninger. Direktør 
SMM har forholdt seg til en egen analyse om at det er behov for mange flere ansatte enn det er 
rom for. Det kan godt hende at SMM ideelt sett har behov for flere ansatte, men man må forholde 
seg til det økonomiske handlingsrommet man har. Hjertås tror at dersom man hadde spurt de 
andre direktørene, ville alle mene at de reelt sett har behov for mer, men midlene må prioriteres 
på en mest mulig fornuftig måte.  

I etterkant mener Hjertås at man kan se at Direktør SMM har gitt uttrykk for at han har forstått og 
er enig i de vurderingene som er gjort og beslutningene som er tatt, men at han likevel har trukket 
seg unna og unnlatt å ta en diskusjon direkte, og formidlet et annet budskap nedover i sin linje.  

Om spørsmålene fra Varsleren knyttet til etableringen av budsjettrammen for SMM for 2020 
forklarte Hjertås at han opplevde det som unaturlig å ta dette med en rådgiver fra SMM, da 
problemstillingen hørte hjemme på direktørnivå. Hjertås ønsket ikke å svare på en måte som 
kunne undergrave Direktør SMM, som kjente historikken og hadde akseptert rammen. Videre var 
ikke Varsleren lydhør for de forklaringene han fikk om bakgrunnen for rammebudsjettet. Til tross 
for de forklaringene Varsleren fikk, fortsatte han å fremsette påstander om at Hjertås gjorde 
endringer i budsjett utenfor myndighet, og sensurerte informasjon til politikere. Det var snakk om 
alvorlige påstander, som han ikke kunne leve med. Situasjonen ble vanskelig, iom. at Direktør 
SMM ikke grep inn eller tok ansvar for dialogen. Seksjonslederne i ØSE hadde tatt opp dette under 
et ledermøte, og forklart at de oppfattet det som en arbeidskonflikt. Det var særlig problematisk 
at dette kom opp og ble en ekstrabelastning i en periode med allerede høy arbeidsbelastning. 
Hjertås hadde sagt at han skulle ta tak i problemet. Dette er bakgrunnen for at han tok opp 
problemstillingen med Direktør SMM, dagen før varslet mot ham selv ble inngitt.   

Hjertås mener at saken først burde ha vært tatt opp i linjen, og viste til at han selv hadde gått linjen 
når han mente Varsleren gikk for langt.  
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Hjertås mener at noe av bakteppet er at to organisasjonskulturer er blitt slått sammen, mindre 
økonomisk handlingsrom, og større krav til de ansatte. Hjertås tror mange opplever dette som 
belastende. I tillegg er det en del faglige uenigheter.  

Hjertås mener også at det er et problem med manglende etterlevelse av felles beslutninger i 
ledergruppen. Ledergruppen har grundig diskutert mange problemstillinger siden den ble 
etablert. Problemet har imidlertid vært lojalitet til beslutningene. Det har vært tilfeller der man 
har oppnådd enighet om noe i ledergruppen, men at enkelte direktører deretter har gitt avvikende 
signaler til sine sektorer. 

Hjertås viste eksempelvis til at den nye Fylkeskommunen hadde en krevende økonomi, og ville gå 
med underskudd. Dette måtte håndteres, noe de også gjorde. Allerede sommeren 2019 satte man 
opp to mulige veivalg; 1) videreføring av investeringsambisjonene, noe som i så fall ville få 
dramatiske konsekvenser for driften, eller 2) redusere investeringsvolumet. Man landet på 
sistnevnte, som er Krafttak. Høsten 2019 hadde imidlertid SMM allerede ansatt så mange på 
investeringssiden at man ikke kunne redusere investeringsvolumet som tiltenkt. Hjertås tror 
bakgrunnen for dette er at en del hadde vanskelig for å omstille seg, og holdt fast ved det gamle 
tankesettet, og da hadde vanskelig for å forstå hva som skjedde. Hjertås forklarte at 
Fylkeskommunene tidligere fikk en regning fra staten på kostnader til vei. Når SVV utførte et 
veiprosjekt fikk fylkeskommunene regning for veibyggingskostnadene og administrative 
kostnader. Man fikk da kun regning for effektiv bruk av ressurser. Det som skjedde med reformen 
var at fylkeskommunene overtok ansettelsesforholdene, i stedet for at man dekket kostanden. 
Dersom de ansatte ikke produserer timer på investeringsprosjektet blir dette dermed en ren 
kostnad. 

Hjertås hadde hatt et møte med Direktør SMM og Tidligere Fylkesrådmann i september, der han 
hadde forklart at Fylkeskommunen ikke kunne gjennomføre strategien som man hadde vært 
enige om med fellesnemnda om å redusere på investeringssiden, iom. at SMM hadde ansatt for 
mange på investering. Dersom man har f.eks. 10 ansatte på investering som man ikke får benyttet, 
vil man måtte ta dette fra drift, som blir et rent underskudd. Alternativt kan man opprettholde 
investeringsnivået, som medfører et mindre underskudd. Dvs. at reelt sett er det eneste 
alternativet å opprettholde investeringsnivået. 

Hjertås forklarte at han opplever samarbeidet med SMM som krevende, og at det er et problem at 
Direktør SMM ikke tar større grad av ansvar for problemet, og heller skyver ansatte foran seg.  

Hjertås mener at bakteppet for varslingssaken mot Tidligere Fylkesrådmann også er relevant for 
denne saken. Hjertås mener at det i Fylkeskommunen har utviklet seg en kultur for å varsle, 
snarere enn å forsøke å løse problemer. Hjertås er oppmerksom på at enkelte har vært uenig i 
Tidligere Fylkesrådmanns lederstil, men at det ikke berettiget den behandling Tidligere 
Fylkesrådmann er blitt utsatt for.  

Varslingsutvalget har i en oppfølgingssamtale med Hjertås foreholdt ham tilbakemeldingen om at 
han ikke i tilstrekkelig grad hensynstar andre medarbeideres innspill i beslutningsprosesser. 
Hjertås har senere gitt uttrykk for at det alltid er en utfordring i kommunikasjon at det kan være 
et avvik mellom hva som bli sagt og hva som blir oppfattet. Han forklarte at han prøver å ha en 
åpen og søkende tilnærming. I Fylkeskommunen har imidlertid rådgiverne et selvstendig ansvar, 
avgrensede områder og tid til å gjennomføre analyser, slik at de ofte vil ha større kunnskap enn 
ledere kan klare å tilegne seg. Man må da som leder i stor grad stole på de resultater og funn som 
fremlegges. Likevel har det i noen tilfeller vært grunn til å stille mer inngående spørsmål, og det 
har da fremkommet at analysene og funnene bør justeres eller at fremlagte tall har vært feil. 
Hjertås har forklart at han uansett vil ta kommentaren med seg videre, og at han vil bruke den 
positivt til større selvbevissthet fremover. 
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Hjertås har forklart til Varslingsutvalget at han av kapasitetshensyn er nødt til å styre via sine 
mellomledere. Hjertås har forklart at han tidvis mottar 15-20 e-poster i timen. For å kunne 
håndtere saker tidsmessig er han helt avhengig av å kunne delegere. Hjertås har forklart at han 
nok ikke alltid er flink nok til å se alle i en travel hverdag, og at han eksempelvis har dårlig 
samvittighet for de advokatene han har ansvaret for, som nok opplever ham som distansert. Han 
tror også det er andre personer innenfor hans område som føler seg for lite sett, men det handler 
om kapasitet. Han har ofte en plan fra morgenen av, men så strekker ikke alltid dagen til. 

Hjertås har forklart til Varslingsutvalget at han ofte svarer i telegramstil, fordi han ikke har tid til 
lange utredinger. I lange perioder har han kun hatt tid til å spise, sove og jobbe. Han har ikke hatt 
tid til å ta ut ferien sin, eller til å avspasere, da arbeidspresset har vært vanvittig stort. 

Hjertås har videre forklart at han har stor tillitt til sine mellomledere, og dermed ikke legger opp 
til detaljstyring av hvordan disse løser sine oppgaver. Hjertås mener at det sikkert er noen som 
vil oppleve ham som lite "på" i slike sammenhenger, men han leder via sine ledere og går alltid via 
direktørene dersom noe gjelder en annen sektor. 

Hjertås er av Varslingsutvalget blitt konfrontert med påstanden om at han tar "æren" for saker 
eller innspill som andre medarbeidere har kommet med. Hjertås har gitt uttrykk for at han ikke 
kan utelukke at han har glemt at han opprinnelig fikk et innspill fra en medarbeider, og dermed 
senere kan ha fremstilt dette som sitt eget. Hjertås forklarte, at han vanligvis videresender innspill 
han får med en kommentar om at han f.eks. støtter det, og at han ikke bevisst tar eller ønsker å ta 
æren for andres innspill eller arbeid. Hjertås viste til at han i 2019 både var stabsdirektør, 
økonomisjef og direktør i det nye fylket. Han jobbet da mye helger og kvelder, og kan ha tatt noe 
videre som sitt eget, uten at dette har vært bevisst eller vondt ment. 

7  NÆRMERE OM SAKENS BAKGRUNN OG SENTRAL DOKUMENTASJON 

7.1 Innledning  

Varselet mot Hjertås gjelder i hovedsak hans lederadferd. Lederadferden er imidlertid 
eksemplifisert med noen konkrete hendelser, særlig: 

• Budsjettprosessen for inneværende års budsjett skal ha vært en dårlig prosess, uten 
særlig involvering utenom ØSE og med manglende kvalitetssikring. Resultatet ble etter 
Varslerens syn et dårlig budsjettdokument med flere feil og mangler innen samferdsel, 
både mht. driftsbudsjett og investeringsbudsjett. Varsleren mener å se en feil i 
størrelsesorden 100 mill. kroner i driftsbudsjettet for SMM, og mener at Hjertås ikke har 
besvart hans spørsmål knyttet til dette. Hjertås skal ha forsøkt å få Varsleren "av" saken 
gjennom i første omgang ikke å svare før han purrer, og deretter sende et "god dagmann 
økseskaft" svar til hans sektordirektør med kopi til Varsleren.  

• Varsleren viser videre til at det er av stor betydning for samferdsel at sektoren fikk 100 
millioner lavere rammebudsjett, grunnet det han opplever som ØSEs regnefeil. Feilen har 
resultert i kutt i asfaltbudsjettet. 

• Hjertås skal ha forsøkt å få Varslerens ledere til å stoppe ham gjennom på en finurlig måte 
å forsøke å "ansvarliggjøre" Varslerens ledere, og deretter hevde at Varsleren kommer 
med meget alvorlige påstander som han vil få sjekket bl.a. av revisor. Varsleren oppfatter 
dette som et eksempel på skremselstaktikk.  

• Varsleren mener at Hjertås påstand om at Seksjonsleder B skal ha opplevd Varslerens 
pågang som belastende er løgn, og at Hjertås med dette bevisst snur saken på hodet for å 
forsøke å gjøre Varsleren til en syndebukk.  
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• På bakgrunn av det ovennevnte mener Varsleren at Hjertås ikke vil innrømme og 
korrigere feil, men i stedet forsøker å presse Varsleren til taushet. 

• Varsleren mener Hjertås kan oppføre seg som om det er hans egne penger som skal 
fordeles, og signaliserer gjennom fordeling av midler at det "lønner seg å holde seg inne 
med Hjertås". Varsleren viser også til et eksempel hvor Hjertås hadde lagt inn endret 
finansiering av et prosjekt på samferdsel, uten at sektoren var involvert. Varsleren 
vurderer dette som et direkte overgrep overfor samferdselssektoren som også kanskje er 
direkte ureglementert. 

• Hjertås skal også ha sensurert et saksfremlegg utarbeidet av Varsleren.  

• Ut ifra det Varsleren har hørt fra andre, mener han at Hjertås i sin egen sektor misbruker 
sin myndighet og posisjon, og har en trakasserende adferd. Varsleren viser til at Hjertås 
har skjelt ut medarbeidere i møter, at han anklager ansatte for å ha skyld i saker de ikke 
har skyld i, og at han baksnakker ansatte. Varsleren har ikke opplevd alt dette selv, og må 
derfor viser til andre som har opplevd dette. 

• Andre medarbeidere har fremholdt at Hjertås griper inn i og stanser prosesser og 
disposisjoner som ligger innenfor ansvarsområdet til direktøren for SMM, og at dette 
strider mot prinsippet om rammestyring. Dette gjelder særlig at Hjertås skal ha stoppet 
nødvendige ansettelser i SMM. 

Varslingsutvalget har undersøkt disse påstandene nærmere, og Varslingsutvalget har i denne 
forbindelse også sett på de faktiske forhold knyttet til utarbeidelse av budsjettrammene for 2020. 
Den relevante skriftlige dokumentasjonen vil bli gjennomgått under. Varslingsutvalgets 
vurderinger av de påstandene som er fremsatt fremgår av punkt 9.  

Varslingsutvalget finner det hensiktsmessig å først redegjøre kort for etableringen av 
Fylkeskommunen og hvordan Hjertås stilling er definert, da dette anses å være et relevant 
bakteppe for Varslingsutvalgets vurderinger.  

7.2 Fylkeskommunens organisering og sentrale prinsipper 

I 2017 vedtok fylkestinget i Telemark og fylkestinget i Vestfold en avtale om sammenslåing 
mellom de to fylkeskommunene. Den nye Fylkeskommunen ble etablert 1. januar 2020. Det ble 
deretter nedsatt en prosjektgruppe med mandat til å fastsette den administrative organiseringen 
av Fylkeskommunen. I denne prosessen ble det øverste ledernivået besatt først, deretter 
mellomledernivået, og til sist øvrige deler av organisasjonen.9  

Hjertås ble ansatt som direktør for ØSE høsten 2018. Hjertås er en del av en ledergruppe 
bestående av åtte direktører og fylkesrådmannen. Den nye ledergruppen ble offentliggjort 9. 
januar 2019.  

I henhold til dokumentasjon Varslingsutvalget har mottatt jobbet ledergruppen våren 2019 med 
å fastsette og etablere øvrige deler av organisasjonen, i første omgang seksjonsledernivået.  

I arbeidet med å etablere den nye Fylkeskommunen, tilsier det skriftlige materialet 
Varslingsutvalget er blitt forelagt, at det var mye fokus på ledelse, styring og kultur i tillegg til 
selve den praktiske organiseringen. I omstillingsarbeidet er medvirkning, god kommunikasjon og 
en felles forståelse av overordnede mål og gevinster ved sammenslåingen fremhevet. For å ivareta 
målet om en bred medvirknings- og involveringsprosess ble det etter det opplyste gjennomført 

                                                             
9 Vi bygger Vestfold og Telemark fylkeskommune, Organisering og øverste ledelse og mellomledernivå, 20. februar 

2019 
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fire workshops med over 250 tillitsvalgte, ledere og medarbeidere i daværende Vestfold og 
Telemark fylkeskommune samt Statens vegvesen. 

I dokumentet "Vi bygger Vestfold og Telemark fylkeskommune, Organisering og øverste ledelse og 
mellomledernivå" datert 20. februar 2019 er følgende fremhevet:  

"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. Erfaringer vil vise om det vil være naturlig 
å gjøre justeringer i valgt organisasjonsmodell og tilbakemeldinger internt og ekstern bør 
vektlegges. Samtidig er viljen og evnen til å ta organisasjonsmodellen til seg og forsøke ny 
praksis, avgjørende for suksess. Dette stiller krav til både medarbeidere, ledere og 
tillitsvalgte i den nye organisasjonen, og i særlig grad til ledere som ønsker å være med å 
forme den nye organisasjonen på topp- og mellomledernivå." (vår understrekning) 

Fra medvirknings- og involveringsprosessen med ledere, ansatte og tillitsvalgte i de daværende 
fylkeskommunene, ble videre behovet for et lederskap som samarbeider fremhevet, i den forstand 
at utfordringer måtte løses med henblikk på helheten og i et tverrfaglig perspektiv. Det ble også 
fremhevet at medlemmene i ledergruppen måtte akseptere å bli utfordret.   

Det ble videre identifisert en risiko for "silotenkning", som måtte motarbeides:  

"I tydelig ansvarsdeling ligger en risiko for at siloer dannes og står i veien for samspill, 
samarbeid og tverrfaglighet. Både de horisontale programmene og den ledelseskultur som 
det legges til rette for, vil være risikodempende tiltak. Det er likevel meget sentralt at både 
organisasjonskulturen generelt og et helhetlig styringssystem spesielt, utvikles med den 
nevnte risiko for øyet." 

Organisasjonsmodellen for Fylkeskommunens øverste ledelse ble valgt basert på de innspillene 
som kom i løpet av medvirkningsprosessen, og i lys av de strategiske hensyn som var identifisert. 
Det er i dokumentet presisert at:  

"Alle i ledergruppa skal jobbe for å styrke samfunnsutviklerrollen, lederne skal jobbe som et 
lag og strategisk tenkning og vektlegging av resultater skal tillegges stor vekt."   

Hjertås' rolle som direktør for ØSE er i samme dokument definert på følgende måte:  

"Direktør for økonomi, styring og eierskap vil få overordnet ansvar og myndighet for 
oppfølging av økonomi i fylkeskommunen. Direktøren skal bidra til å sikre god økonomisk 
styring og solidarisk økonomiansvar mellom direktørene og lederne i organisasjonen. 
Direktøren skal bistå fylkesrådmann i det politiske og administrative arbeidet som 
økonomisjef, og dette området krever kapasitet og solid kompetanse i en krevende 
omstillings- og utviklingsperiode. Direktøren skal sikre kontinuerlig oppmerksomhet på 
effektiv drift, og ha ansvaret for å etablere, følge opp og vedlikeholde et helhetlig 
styringssystem for den nye fylkeskommunen i nært samarbeid med fylkesrådmannen. 
Eiendom- og servicefunksjoner vil også tilligge ansvarsområdet til direktøren for området 
økonomi, styring og eierskap." 

Etter det Varslingsutvalget forstår, er det enighet om at Hjertås som direktør for ØSE skal ha et 
overordnet ansvar for Fylkeskommunens økonomi, og at dette oppdraget skal utføres i samråd 
med de øvrige direktørene og lederne i organisasjonen. Hjertås skal dermed ha et helhetlig blikk 
på økonomistyringen på tvers av sektorene. Hjertås skal også bistå med å sikre at 
Fylkeskommunen driftes effektivt, i tett samarbeid med fylkesrådmannen.  

Også de øvrige direktørenes rolle er beskrevet i dokumentet. Av særlig relevans for denne saken 
er rollen til direktøren for SMM, som er definert slik:  
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"Direktør for samferdsel, miljø og mobilitet vil få ansvar for fylkesveier, kollektivtransport og 
bypakker. Området vil bli betydelig styrket med kompetanse og oppgaver fra Statens 
Vegvesen, og ny direktør må i særlig grad jobbe med å etablere en organisasjon med en god 
samhandlingskultur, effektive arbeidsprosesser og en struktur som utnytter kompetansen i 
organisasjonen på helhetlig måte.  

Området må også i stor grad vektlegge grønn omstilling som i høy grad handler om endrede 
vaner, innovasjon og vilje til å prøve ut nye teknologier og nye måter å organisere samfunnet 
på. Videre er det viktig at direktør for samferdsel, miljø og mobilitet viderefører og forsterker 
det gode arbeidet i Statens Vegvesen og fylkesorganisasjonene som knytter seg til sikker, 
effektiv og bærekraftig transport av folk og gods." 

Etter det Varslingsutvalget forstår, var 2019 et svært hektisk år for de medarbeiderne som jobbet 
med forberedelsene av den nye Fylkeskommunen. I tillegg til å utføre de arbeidsoppgaver som lå 
til de eksisterende roller, skulle ledergruppen i felleskap etablere en ny organisasjon, med ny 
struktur, nye rutiner, nytt budsjett osv. Varslingsutvalget har gjennomgående fått beskrevet at 
mange jobbet svært mye for å få dette til, og at dette særlig gjaldt Hjertås. 

7.3 Nærmere om faktum knyttet til etablering av budsjettrammen for SMM for 2020 

og dialog knyttet til Fylkeskommunens overtakelse av sams vegadministrasjon  

I henhold til den dokumentasjonen Varslingsutvalget er blitt forelagt startet budsjettprosessen 
for 2020 tidlig i 2019.  

Den økonomiske situasjonen og utsiktene for 2020 ble presentert for fellesnemnda 26. mars 
2019.10 Av presentasjonen fremgår det tydelig at oppfatningen er at fylkene ikke vil motta full 
kostnadsdekning for overføringen av oppgavene tilknyttet SAMS, at et nytt inntektssystem og 
overføringen av Svelvik kommune til Viken fylkeskommune vil medføre inntektstap, og at det ikke 
vil være mulig å redusere kostnadene tilsvarende inntektsbortfallet.  

For å bøte på dette, er det i presentasjonen identifisert en mulighet for å redusere administrative 
kostnader ved 1) å redusere antall ledere, og 2) redusere øvrige lønnskostnader ved at en del 
ansatte som slutter gjennom naturlig avgang ikke erstattes. I tillegg identifiseres noen andre 
mulige kostnadsreduserende tiltak.  

Det anbefales også at investeringsnivået i økonomiplanperioden begrenses til 1,5 milliarder, og at 
redusert investeringsnivå bør kunne fordeles likt på fylkesvegene og de videregående skolene. 
Det er presisert at dette tilsier 200 millioner kroner i årlige investeringer i fylkesvegene, og at 
investeringer i fylkeshus og skoler reduseres fra 1,7 milliarder kroner til 1,2 milliarder kroner i 
økonomiplanperioden. Det er presisert at kravet til effektive løsninger medfører at arbeidet må 
effektiviseres, og medfører krevende prioriteringer innenfor de økonomiske rammene som 
foreligger. 

Varslingsutvalget er blitt forelagt noe korrespondanse fra mars/april 2019 knyttet til 
gjennomsnittslønn. Statens vegvesen hadde i forbindelse med overføringen av SAMS anslått en 
gjennomsnittlig bruttolønn for ansatte knyttet til fylkesvei på kr. 600 000, noe som gir en 
snittkostnad per ansatt på kr. 1,06 mil. Det ble våren 2019 iverksatt undersøkelser for å kartlegge 
om dette var korrekt gjennomsnittslønn. I april 2019 kom det nye estimater som tilsa at 
gjennomsnittlig bruttolønn var kr. 730 000, og som totalt gav et avvik inkludert sosiale kostnader 
og pensjon på kr. 13-19 mill.  

                                                             
10 Økonomisk situasjon for budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023, 26. mars 2019 

(http://opengov.cloudapp.net/Meetings/fellesnemndvtfylke/Meetings/Details/200957?agendaItemId=200450)  

http://opengov.cloudapp.net/Meetings/fellesnemndvtfylke/Meetings/Details/200957?agendaItemId=200450
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Ledermøtet behandlet budsjettprosessen og den økonomiske situasjonen i et ledermøte 3. april 
2019. Varslingsutvalget er blitt forelagt en presentasjon fra ledermøtet, som viser at man vurderte 
følgende alternative retningsvalg: 1) videreføring av investeringsambisjonene, noe som i så fall 
ville få dramatiske konsekvenser for driften, eller 2) redusere investeringsvolumet. Man landet 
på sistnevnte, som fikk navnet Krafttak for grønn omstilling. 

Dagen etter ble det sendt et bestillingsbrev (utfordringsnotat) knyttet til budsjett 2020 til alle 
direktører og stabsledere.11 Av utfordringsnotatet fremgår det følgende under "status og 
hovedutfordringer":  

"Den store usikkerheten er knyttet til overføringen av sams vegadministrasjon fra Statens 
vegvesen. I kommuneproposisjonen står det at fylkeskommunene vil få overført 
budsjettmidler til det antall ansatte de faktisk får overført fra vegvesenet, der vegvesenet 
dekker lønnskostnader med videre i dag. Prosjektleder tolker dette som at vi må finne 
dekning andre steder dersom fylkeskommunens behov for ansatte til å drifte fylkesvegene er 
større enn hva vi faktisk får overført." (vår understrekning) 

Videre fremgår følgende under "økonomiske rammer drift med redusert investeringsnivå":  

"Prosjektleder anbefaler at nødvendige innsparinger i kommende økonomiplanperiode blir 
gjort som en kombinasjon av redusert investeringsnivå og kostnadsreduksjoner i drift. Et 
redusert investeringsnivå alene er ikke tilstrekkelig for å oppnå nødvendige 
kostnadsreduksjoner på sikt." 

Den 4. mai 2019 sendte Hjertås en e-post til Direktør SMM med et anslag til sektorrammen for 
SMM på kr. 1 193 mill., som grunnlag for diskusjon på et ledermøte 8. mai 2019. Rammen skulle 
justeres etter at antall ansatte overført til samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima 
("SIK") og næring, innovasjon og kompetanse ("NIK") ble kjent. Videre ville overføringer knyttet 
til SAMS komme i tillegg. 

SMM ga sine innspill til utfordringsnotatet den 8. mai 2019. SMM skriver under del tre i notatet 
følgende:  

"En reduksjon i driftsrammene på 1-2% vil for regionalsektoren bety et sted mellom 6-12 mill 
kroner. Kostnadsreduksjonene må gjennomføres som kutt i tjenesteproduksjonen, noe som 
ytterligere vil redusere måloppnåelsen av de politiske målene på sektorens fagområder. 
Avviket mellom mål og resultat vil bli større. 

I realiteten er det kun samferdsel som kan gjennomføre slike budsjettreduksjoner. Det er lite 
realistisk å fordele slike kutt på de øvrige seksjonene i sektoren da det vil medføre 
uforholdsmessig store og negative konsekvenser for deres produksjon. Samferdsel på sin side 
vil kunne gjennomføre slike budsjettreduksjoner for eksempel i asfaltbudsjettet.  
Konsekvensen er redusert drift og vedlikehold, dårligere fremkommelighet og redusert 
trafikksikkerhet. Vedlikeholdsetterslepet vil øke." 

Om redusert investeringsramme uttales videre følgende i del fire:  

"Dette viser at det er behov for store økninger i investeringsrammene hvis en skal følge de 
politiske ønskene om nye prosjekter i tillegg til vedtatt handlingsprogram. Det viser også at 
det må store økninger til i investeringsrammene for å håndtere de signaliserte 
kostnadsøkningene, og de foreslåtte finansieringsløsningene. Hvis en opprettholder 
gjeldende rammer som i økonomiplan 2019-2022 eller reduserer investeringsrammen for ny 
region til 200 mill kroner pr år, betyr det at det må gjøres en kraftig omprioritering av 
prosjekter der noen prosjekter vil måtte fjernes fra gjennomføringslisten." 

                                                             
11 Utfordringsnotat, Budsjetta 2020 og økonomiplan 2020-2023.  
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Den 22. mai 2019 holdt Hjertås og Direktør SMM etter det opplyste hvert sitt innlegg under en 
fagdag arrangert av Kommunenes Sentralforbund ("KS") knyttet til overføringen av SAMS. 
Varslingsutvalget er blitt forklart at Direktør SMM holdt et innlegg der han beskrev utfordringene 
dersom antall ansatte ble redusert til 80 i drift og 25-30 knyttet til investeringer, da dette ville gi 
en kapasitet som er vesentlig lavere enn hva egen kartlegging på et behov på ca. 160-170 ansatte 
tilsier. Varslingsutvalget har fått tilsendt en presentasjon som blant annet inneholder følgende 
lysbilde:  

 
 

Etter Varslingsutvalgets oppfatning er det naturlig å forstå presentasjonen dithen, at det reelle 
behovet for ansatte knyttet til overføringen av SAMS ble vurdert å være høyere enn det som kunne 
dekkes av den kompensasjonen Fylkeskommunen forventet å få ved overføringen, og at således 
både Hjertås og Direktør SMM var kjent med denne problemstillingen allerede i mai 2019.  

Varslingsutvalget har fått kopi av en epostkorrespondanse mellom Rådgiver D, som er 
budsjettansvarlig i ØSE, og Hjertås fra 12. juni 2019. Rådgiver D viser til at SMM under et 
samarbeidsmøte har bedt om 180 ansatte for å løse oppgaver knyttet til SAMS. Hjertås svarer til 
dette at overføringen knyttet til SAMS neppe vil dekke mer enn 90-100 personer knyttet til driften, 
og at resten i så fall må dekkes via inntekt fra investeringssiden, som det ikke er nok prosjekter 
til. Hjertås skriver i denne forbindelse følgende:  

"Tar du dette inn på nåværende tidspunkt er jeg redd det blir «kaos» senere, men du velger 
tilnærmingsmåte. I så fall har du en finansieringsutfordring på 80-90 ansatte som du må 
finne dekning på ved oppfølging av konkrete prosjekter." 

Etter Varslingsutvalgets oppfatning er Hjertås kommentarer i tråd med det som også Direktør 
SMM må ha vært kjent med gjennom sin deltakelse på KS fagdag 22. mai 2019.  

Den 14. juli 2019 sender Hjertås en e-post til Direktør SMM der han peker på budsjett- og 
regnskapsutfordringer knytet til SMM. Hjertås skriver her blant annet: 

"(…)Som nevnt ovenfor legger jeg til grunn at utfordringer knyttet til lønnsnivå, behov for 
dataprogrammer etc er kjent. Vær likevel oppmerksom på at mange av kostnadene innen 
samferdsel er bundet til inngåtte kontrakter. Det økonomiske handlingsrommet til 
samferdsel er begrenset og som vi har sagt til fellesnemnda må det gjennomføres 
kostnadsreduksjoner for VTFylke. [Direktør UF] har allerede sagt at han ikke kan 
gjennomføre kostnadsreduksjonene i vedtatt økonomiplan, og dette medfører at 
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ovenstående utfordringer i liten grad kan løses av andre sektorer. (…) (anonymisert av 
Varslingsutvalget) 

Hjertås inviterer deretter Direktør SMM til et møte for å gjennomgå utfordringene og 
håndteringen av disse, og skriver at han gjerne setter av "god tid" til dette. Det er ukjent for 
Varslingsutvalget om, og i tilfelle hvordan, Direktør SMM responderte på invitasjonen. 

Den 21. august 2019 skriver Hjertås en e-post til Direktør SMM der han tilbyr ressurser for å bistå 
SMM med budsjett og økonomiplanen:  

"Du ser sikkert at jeg har forsøkt å ringe deg. 

På ledermøtet i Holmestrand nevnte du blant annet at du ikke har tilgang til ressurser som 
kan bistå på en god nok måte. Jeg har sett på om og hvordan jeg kan omprioritere innenfor 
de ressursene jeg rår over. 

Ditt område er avgjørende for et godt budsjett og økonomiplan. Det er også kritisk at du i 
løpet av de nærmeste 2-3 uker er operativ på dette.  

Jeg kan tilby deg [rådgiver i ØSE]. Han har bakgrunn som budsjett sjef i Vfk, har gode 
relasjoner til [rådgiver i SMM]., ["Rådgiver C"] og [rådgiver i SVV]. Han har rådmannsblikket 
og forstår situasjonen. P.t er han delvis sykmeldt, men han kan bistå deg 50% og muligens 
mere dersom arbeidskapasiteten øker. 

Er dette interessant? Ring meg så gjør vi en avtale." (anonymisert av Varslingsutvalget) 

Etterfølgende dokumentasjon tilsier at Direktør SMM ikke benyttet seg av dette tilbudet. Søndag 
2. september 2019 sender Hjertås en e-post til Direktør SMM der han skriver følgende: 

"Synd vi ikke fikk anledning til å møtes på fredag. Vedlagt finner du en Word fil som 
illustrerer effektene, men du må kun bruke den for å forstå effektene. Det ligger ingen 
anbefaling i denne filen, men er ment som et grunnlag for å utforme en strategi. 

Jeg legger også med eposten jeg sendte i sommer, men forstår at denne kanskje ikke fikk frem 
poengene godt nok." 

Slik Varslingsutvalget forstår de ovennevnte e-postene forsøker Hjertås med dette å påse at 
Direktør SMM både har tilgjengelig økonomiressurser og den informasjonen og forståelse som er 
nødvendig for å kunne håndtere den pågående budsjettprosessen. E-postene harmonerer i liten 
grad med de påstandene som er fremsatt om mangel på inkludering av Direktør SMM i 
budsjettprosessen, at Direktør SMM er blitt overkjørt, og at Hjertås ikke har vært villig til å 
informere om bakgrunnen for etableringen av budsjettramme. Tvert om framstår Hjertås' 
tilnærming etter Varslingsutvalgets oppfatning som både proaktiv og lojal mot prinsippet om 
rammestyring. 

Den 4. september 2019 skriver Hjertås følgende til Direktør SMM vedrørende det innmeldte 
behovet for ansatte knyttet til SAMS. E-posten synes å være foranlediget av et innmeldt behov fra 
Direktør SMM, som avvek fra det som fulgte av rammene som var lagt til grunn for 
budsjettarbeidet, og som også var klart identifisert gjennom innlegget på KS fagdag 22. mai 2019.  

"Jeg har sett i gjennom innmeldte behov og det avviker vesentlig fra de rammene du fikk som 
utgangspunkt for budsjettarbeidet i starten av mai. Ref nedenstående epost av 4. mai og 
regnearket som da ble oversendt. Basert på at det foreligger et utgangspunkt for rammen 
basert på vedtatt økonomiplan antar jeg at økningene dere nå fremlegger vurderes av deg 
som helt nødvendige.  

Utgangspunktet for budsjettarbeidet har ikke vært ønsketenkning, men at dere tok 
utgangspunktet i de rammene dere fikk som utgangspunkt i eposten. Helt nødvendige og 
påtvungne endringer vil det selvfølgelig være anledning til å fremlegge, men da må også 
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korrigerende tiltak i egen sektor være vurdert og tatt hensyn til. Dette er en forutsetning for 
at et budsjettseminar er hensiktsmessig og dette seminaret er varslet før sommeren for å 
sikre nødvendige prosesser i sektorene. 

Rammen ble anslått til 1,2mrd og jeg ser av de tall dere har levert til økonomiseksjonen at 
behovet på drift er 1,54 mrd. Det er et avvik på 340 mill kroner og jeg har ikke fått signaler 
fra deg på avvik i en slik størrelsesorden. Det er vanskelig for meg å vurdere avviket ettersom 
tilbudte ressurser fra økonomiseksjonen ikke er benyttet og jeg har fått tilbakemelding på at 
det har vært vanskelig å få tilbakemeldinger fra sektoren. 

En forutsetning for et godt budsjettseminar på tirsdag er at du gir oss innblikk og forståelse 
for de avvikene som nå har fremkommet. Jeg ber deg derfor i løpet av torsdag om et kort 
notat som redegjør for vesentlige forhold som medfører at økningen på 340 mill er tvingende 
nødvendig. Det antar jeg du har oversikt over og burde ikke medføre behov for undersøkelser.  

Det er også en overraskende utvikling ettersom [Tidligere Fylkesrådmann] i 
kommunikasjonen med politikerne har hatt et klart og entydig budskap. Investeringsnivået 
må reduseres for å begrense kuttene i driftsrammene til 100 mill kroner. Etter sommerferien 
har vi i ledergruppen sluttet oss til «Krafttak for verdiskaping gjennom grønn omstilling» og 
på mandag «nikket» ledergruppen til behovet for tilpasning av rammene. Forventningen til 
å være «tett på» er i min verden at større avvik rapporteres umiddelbart, og slike signaler 
har ikke fremkommet.  

Sist mandag snakket vi også om at det kunne være nødvendig å øke investeringene for å 
håndtere antall ansatte som er tilbudt arbeid på investering fra SVV. Denne tilnærmingen 
var basert på vedtatt økonomiplan og tidligere anslag på sektorrammene. De tallene som nå 
foreligger er ikke i nærheten av vedtatte økonomiplaner, og en slik strategi blir svært 
vanskelig å gjennomføre dersom fremlagte tall er riktig. 

Forklaring på hvorfor avvikene er så store i forhold til vedtatt økonomiplan vil [Tidligere 
Fylkesrådmann] bli utfordret på politisk dersom dette er et helt nødvendig nivå og vedtatte 
politiske reduksjoner i rammene ikke kan gjennomføres. Det påligger rådmannen etter 
kommunelov og forskrifter umiddelbart å varsle politisk nivå (…)." (våre understrekninger 
og anonymiseringer) 

Slik Varslingsutvalget oppfatter ovennevnte åpner Hjertås her for tilpasninger av rammen, 
forutsatt at Direktør SMM kan redegjøre på en adekvat måte for bakgrunnen for det varslede 
avviket. Varslingsutvalget har ikke mottatt Direktør SMMs eventuelle svar på e-posten, men 
senere dialog fra oktober 2019 (inntatt under) viser at Direktør SMM aksepterte den ramme ØSE 
hadde foreslått. Varslingsutvalget oppfatter Hjertås' tilnærming som helt adekvat, og at denne står 
i direkte motstrid til den fremstilling som er gitt om Hjertås' opptreden i varselet og i Direktør 
SMMs forklaring til Varslingsutvalget. Videre tilsier e-posten at Direktør SMM allerede før 
budsjettrammen for 2020 ble fastlagt, var kjent med at sektorens reelle behov var høyere enn det 
som kunne realiseres innenfor den økonomiske ramme SMM var foreslått tildelt.   

Den 6. september 2019 sender Hjertås følgende e-post om rammene til alle direktørene:  

"Noen har meldt tilbake at rammene dere fikk i går er feil. Det fremgikk ikke godt nok av 
mailen, men vi tilnærmer oss budsjettet fra flere innganger. Det nye fylket er ikke Vestfold og 
Telemark lagt sammen, men nye prioriteringer. Blant annet har vi fordelt faste ansatte til 
sektorene og dette følger ikke dagens sektorfordeling. Videre er ikke mange midlertidige 
stillinger fordelt. Forskjellig regnskaps- og budsjetteringsprinsipper medfører også at tallene 
vil kunne avvike.  

Vi må derfor i sammen bli enig om hva som er utgangspunktet og anslagene er nødvendig 
for å sikre helheten. Avvik fra dette må forventes, men vi må ha en felles forståelse. 
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Anslaget på sektorrammer som ble sendt ut i går kveld er basert på kobling av ansvar fra 
gamle organisasjoner til den nye. Dette er gjort med tall fra opprinnelige budsjetter i 2019 
for begge fylkeskommuner, det vil si uten fordeling av midler knyttet til lønnsoppgjør og uten 
prisreserven fra VFK. I tillegg ligger det om lag 100 millioner kroner som ikke er fordelt til 
sektorene fordi dette er ansvar vi ikke har klart å knytte direkte, men som antakelig må 
splittes opp. Det meste av dette er knyttet til  til sektorene Næring, innovasjon og kompetanse 
og til Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima, men også noe på andre sektorer. 
Anslaget er ment å være noe å skjele til når vi ser hva som meldes inn i årets budsjettprosess, 
for å se hvor langt unna vi er et saldert budsjett. Det er altså ikke ment som 
økonomiseksjonens forslag til rammer for sektorene i 2020. 

Årsaken til at vi har brukt opprinnelig budsjett for 2019 som utgangspunkt er at det er der 
de to fylkeskommunene er like. Hvis vi bruker justerte budsjetter har vi tatt inn ulike ting, 
bl.a. har VFK tatt inn hele fjorårets mindreforbruk i rammene, noe som blåser opp budsjettet. 
Ulik praksis gjennom året gjør sammenligning på andre tidspunkt enn årsskiftet vanskelig. 

Frie inntekter i 2020 er estimert til 4,89 milliarder kroner, pluss det vi får for Sams. Av dette 
må om lag 0,5 milliarder gå til å dekke overføring til investeringer, renter og avdrag på lån, 
og en del andre fellesposter. Vi har altså om lag 4,4 milliarder kroner til disposisjon for 
sektorene hvis vi legger opp til et nullresultat. Hvis vi skal legge opp til et positivt netto 
driftsresultat, eller velger å øke investeringsbudsjettet, vil rammen til sektorene måtte være 
lavere enn dette. 

Totalrammen til sektorene i opprinnelig budsjett for 2019 var på drøyt 4,4 milliarder 2018-
kroner, ref. vedtatte budsjetter. Med varslede kutt som følge av Svelvik, effektivisering på 0,5 
% og nytt inntektssystem mener vi det er rimelig at total ramme til sektorene ligger på 
omtrent det samme for 2020, i 2019-kroner. I klartekst betyr det at sektorene må løse flere 
oppgaver og betale mer i lønn til de ansatte i 2020 enn i 2019, men innenfor omtrent den 
samme rammen som før. 

Pr. i dag har sektorene meldt inn behov på til sammen nesten 5,1 milliard kroner. Som dere 
skjønner er vi dermed langt fra et saldert budsjett. Vi ser at lønnsoppgjøret er en forklaring 
hos flere, at det er lagt inn kostnader uten tilhørende inntekter enkelte steder (f.eks. Sams, 
som det jobbes med å estimere). Det er og noen kostnader som prosjektgruppa i sin 
oppsummering ser at antakelig er tatt med flere steder (for eksempel lærlinger), og noen som 
kanskje mangler. Dette tror vi skyldes uklarhet i hvor oppgavene skal ligge. Der oppgaven 
ligger må også budsjettet være. Det er nok behov for en del avklaringer på dette i 
ledergruppa.  

Hvis vi tar hensyn til alle forholdene over er vi likevel langt fra et saldert budsjett. Det er 
derfor helt nødvendig at alle ser på hva som kan reduseres hos seg, og sjekker ut om det er 
kostnader de har tatt med som kanskje og er lagt inn hos andre. Prosjektgruppa for budsjett 
står fortsatt klare til å hjelpe dere med beregninger, og å sjekke ut om poster er budsjettert 
også hos andre. Vi har altså ikke gått bort fra å bygge budsjettet fra bunnen og opp, med 
riktig lønnsbudsjett ut fra innplasseringen og standardsatser for drift sånn at vi legger opp 
til lik fordeling på like poster, men vi ønsket å få frem forskjellen mellom hvor vi trenger å 
være og hvor vi står i dag." (våre understrekninger) 

E-posten over er etter Varslingsutvalgets syn illustrerende for de krevende prioriteringene 
Fylkeskommunen måtte gjøre for å komme i mål med et forsvarlig og realistisk budsjett for 2020.  

 

 



42 
 

I_1432965/1 36440-501 

Dialogen mellom ØSE og SMM knyttet til etableringen av budsjettrammen fortsetter ut over 
oktober 2019. Varslingsutvalget et blitt forelagt en e-post sendt fra tidligere økonomisjef i ØSE 
("Økonomisjef A") til Direktør SMM 8. oktober 2019, med kopi til blant annet Hjertås:  

"Her kommer utkast til ramme etter statsbudsjettet, eksklusiv Sams, totalt 1,11 mrd. kr. Vi 
antar at tilleggsproposisjonen i november vil gi deg ca. 108 millioner kroner i tillegg til dette, 
eksklusive utbygging, som er forutsatt finansiert med timebelastning. I rammen som ble 
diskutert i ledermøtet 30.09 lå det inne 80 millioner til sams, disse er nå tatt ut i påvente av 
tilleggsprop’en. Hvis vår antakelse om tilleggsproposisjonen er riktig vil det være ca. 28 
millioner til «myk» oppstart.  

Vi har foreløpig sett det mulig å kompensere ekstraordinær prisstigning med 50 millioner 
kroner. 

Fint om vi kan få en tilbakemelding på dette." 

E-posten hadde følgende vedlegg, der det er inntatt 50 mill. i priskompensasjon for SMM:   

 
 

Den rammen som skisseres i vedlegget over ligger svært nært endelig ramme for SMM, med tillegg 
av ytterligere 50 mill. i priskompensasjon, som kom inn noe senere i prosessen, se redegjørelse 
nedenfor.  

Den 17. oktober 2019 skriver Direktør SMM følgende:  

"Da synes det som om vi ser det samme bildet. 

Jeg har en ytterligere kommentar til det som da synes å være avviket mellom budsjett og 
prognose i størrelsesorden 20 mill (?)for 2019. Dette overforbruket skjuler likevel det fakta 
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at det har vært gjennomført kutt og omprioriteringer siste halvår som kompensasjon for 
økninger på driftskontraktene. Dette er motivert av økningen i forbindelse med avviklingen 
av kontrakten med Veidrift AS og økningen på de 3 nye kontraktene i VT. I praksis betyr det 
at kun er rene trafikksikkerhetstiltak som har blitt prioritert utover de faste forpliktelsene i 
driftskontraktene. Dette fungerer med en del «støy» over en periode, men kan bli vanskelig å 
gjennomføre uten et høyt konfliktnivå over et helt år til. 

Mener dette kan være greit å ha som bakgrunnsinformasjon når du prater med [Tidligere 
Fylkesrådmann] om eventuelle tillegg til de foreslåtte rammene. 

Ellers så ser dette slik ut nå til at vi kan forklare og stå for dette sammen! Takk for hjelpen!" 
(våre understrekninger og anonymiseringer) 

Varslingsutvalget har merket seg, at Direktør SMM her gir uttrykk for takknemlighet for den hjelp 
han fram til dette tidspunkt hadde fått fra Hjertås' side, noe som står i sterk kontrast til den 
fremstilling han selv senere har gitt til Varslingsutvalget om Hjertås' opptreden i saken. 

Hjertås svarer på dette senere samme dag på følgende måte:  

"Vi har sett litt på differansene. Nedenunder ser du budsjettene i 2019 for driftskontraktene. 
Dette utgjør 544 mill kroner. Dere har meldt inn et behov på 663,6 mill kroner. Forutsatt at 
dere har behandlet mva korrekt er differansen 119 mill kroner. 

Dere er kompensert for 50 mill ekstraordinær prisstigning. Da er differansen 69 mill kroner. 
Dette stemmer ganske bra med hva vi snakket om. Dersom du er enig kan jeg ta en diskusjon 
med [Tidligere Fylkesrådmann] om vi skal svekke resultatet ytterligere med motpost i 
overføringen til investeringsregnskapet." (anonymisert av Varslingsutvalget) 

På kvelden den 17. oktober 2019 skriver Hjertås en e-post til Direktør SMM at han har snakket 
med Tidligere Fylkesrådmann, og at man er enige om å styrke SMM med ytterligere 50 mill., dvs. 
totalt 100 mill. Hjertås skriver at han håper dette gir Direktør SMM et OK utgangspunkt.  

Direktør SMM skriver dagen etter følgende som svar på dette:  

"Veldig bra og tusen takk for at det ser ut til at vi kan få en brukbar oppstart!  

Vi får også håpe på at tilleggsproposisjonen gir oss noe bedre utgangspunkt".  

Varslingsutvalget har merket seg, at Direktør SMM igjen gir uttrykk for takknemlighet for den 
bistand han har fått fra Hjertås i prosessen, og at Direktør SMM har full kunnskap til hvordan 
budsjettrammen for 2020 blir etablert. Varslingsutvalget har videre merket seg Direktør SMMs 
uttrykte forhåpning til størrelsen på den varslede tilleggsproposisjonen, noe som vil bli nærmere 
kommentert i pkt. 7.5 under.  
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Den 24. oktober 2019 mottar Direktør SMM e-posten inntatt under fra en rådgiver i HR ("Rådgiver 
E"):  
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Direktør SMM svarer senere samme dag følgende:  

 

 

Varslingsutvalget har ikke fått tilsendt kopi av eventuell etterfølgende dialog, men konstaterer at 
den endelige rammen som ble politisk vedtatt tilsvarer det som fremgår av tabellen over i e-
posten fra Direktør SMM, samt at gjenstående forhold å avklare på dette tidspunkt var fordeling 
av midler mellom seksjonene, dvs. den interne fordeling i SMM, samt at det var noe uklarhet om 
hvilke midler som ville bli overført gjennom tilleggsproposisjonen knyttet til overtakelsen av 
SAMS.  

Budsjettet ble offentligjort 3. november 2019 med en budsjettramme for SMM på kr. 1 165 500 
mill., dvs. tilsvarende det nivå som var fremkommet gjennom den prosess som er grundig 
dokumentert over, og som Direktør SMM var med på å fastsette.   
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Den 8. november 2019 ble Fylkeskommunen bevilget kr. 118 227 mill. gjennom en 
tilleggsproposisjon for overføringen av SAMS. Av punkt 2.2. om "overføring av ansatte og ressurser 
fra Statens vegvesen til Fylkeskommunene" fremgår følgende:  

"Som omtalt i Prop. 1 S (2018–2019) for Samferdselsdepartementet skal overføring av 
ansatte fra Statens vegvesen til fylkeskommunene være basert på dialog og avtale mellom 
Statens vegvesen og fylkeskommunene. Overføringen skal skje ut fra rammene som er gitt i 
egne overgangsbestemmelser i lov 5. juni 2019 nr. 68 om endringer i veglova mv. (overføring 
av fylkesveiadministrasjon) del VII nr. 2.  

Statens vegvesens kartlegging viser at oppgavene Statens vegvesen utførte på fylkesveiene 
under sams vegadministrasjon utgjorde om lag 1 850 hele stillinger 2018. I dialogen med 
Statens vegvesen har fylkeskommunene signalisert at de vil bruke mer ressurser enn dette, 
om lag 2 050 hele stillinger. (…) 

Regjeringen legger til grunn at overføringen av ressurser fra Statens vegvesen til 
fylkeskommunene skal være basert på det Statens vegvesen har beregnet at etaten brukte til 
oppgaver knyttet til fylkesvei i 2018, dvs. 1 850 hele stillinger. Fylkeskommunene har delvis 
finansiert disse stillingene ved at Statens vegvesen har fakturert for arbeid til planlegging av 
og investering i fylkesveier. Staten har finansiert de resterende stillingene knyttet til drift og 
vedlikehold mv. av fylkesvei over kap. 1320 Statens vegvesen, beregnet til 1 075 stillinger i 
2018.  

Samferdselsdepartementet foreslår at fylkeskommunene i 2020 får overført budsjettmidler 
tilsvarende de 1 075 stillingene. Dette tilsvarer 1 199 mill. 2020-kroner. Midlene foreslås 
fordelt særskilt mellom fylkeskommunene ut fra ressursbruken til oppgaver knyttet til 
forvalting, drift og vedlikehold under sams vegadministrasjon i den enkelte fylkeskommune 
i 2018. I lov 5. juni 2019 nr. 68 del VII nr. 2 bokstav c. fremkommer det at de ansatte som 
overføres skal være sikret å beholde sin årslønn. I lovens forarbeider Prop. 79 L (2018–2019) 
Endringer i veglova mv. (overføring av fylkesveiadministrasjon) side 40, er årslønn nærmere 
definert til:  

Med lønn menes årslønn, opptjente rettigheter til feriepenger og ferietid, ettersom 
dette er inkludert i årsverkskostnadene på 1 060 000 kroner per ansatt, slik det 
legges til grunn i budsjettoverføringen knyttet til stillingene." 

Basert på korrespondansen mellom Direktør SMM og Hjertås synes det være uenighet om 
hvorvidt gjennomsnittslønnen for de ansatte som ble overført i forbindelse med at 
Fylkeskommunen overtok administrasjonen av fylkesveiene, tilsvarer det som ble lagt til grunn 
av SVV.  

Den 11. november 2019 sendte Hjertås et notat til en rådgiver i ØSE ("Rådgiver F") som viser 
hvordan rammen for bla. SMM var etablert, adressert fra Tidligere Fylkesrådmann, og ba om at 
dette ble videreformidlet til gruppeledere, ledere av hovedutvalgene, fylkesordfører og en 
folkevalgt politiker. Notatet inneholder følgende tabell for SMM:  
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Samferdsel, miljø og mobilitet       

      

Beregning for å få utgangspunkt i VFK likt TFK:  Vestfold  Telemark Sum 

Fylkestingets vedtak           668 013     

Lønnsoppgjør 2018 + prisvekst 2019              12 000      

            680 013         615 073          1 295 086  

      

Endringer 19-20     

Svelvik -           13 800   -            13 800  

Engangstiltak i 2019 i TFK, som ikke er videreført -           26 490   -            26 490  

Sum ramme før tekniske endringer -           40 290           1 254 796  

      

Teknisk endring      

Overført til Næring, innovasjon og kompetanse -           55 000   -            55 000  

Overført til Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima -           45 000   -            45 000  

Sum beregnet ramme -         100 000            1 064 796  

      

Kostnad for personer i drift fra svv                           -    

Sum ramme inkludert sams-drift           1 064 796  

      

Ekstraordinær prisstigning              100 000  

      

Sum ramme utens sams             1 164 796  
 
Varslingsutvalget oppfatter notatet inntatt over som en sentral årsak til konflikten som senere 
oppstår mellom ØSE og SMM knyttet til etableringen av budsjettrammen for SMM for 2020. Det 
vises til at det er en summeringsfeil mellom "sum ramme før tekniske endringer" og "sum beregnet 
ramme". Den totale rammen er likevel nær identisk med den rammen Direktør SMM ble 
forespeilet i oktober 2019, og som er inntatt over. De enkelte postene er imidlertid noe justert. 
Det har ikke lykkes Varslingsutvalget å få full klarhet i hva dette avviket skyldes. Det konstateres 
likevel at endelig ramme er i tråd med det Direktør SMM var blitt forespeilet, og selv var med på 
å utarbeide i tiden før rammen ble vedtatt politisk.  

Varslingsutvalget finner uansett, at den ovennevnte dialogen dokumenterer at Direktør SMM i høy 
grad var involvert i fastsettelsen av budsjettrammen for SMM for 2020, og at han var kjent med 
oppbygningen og aksepterte rammen. Varslingsutvalget kan ikke se at korrespondansen tilsier at 
Hjertås på noen måte holdt tilbake informasjon om hvordan rammen var etablert.  

Den 3. desember 2019 ble det formelt vedtatt i fylkesutvalget at budsjettrammen for SMM ble økt 
tilsvarende bevilgningen fra staten, dvs. med kr. 118 227 mill.  

7.4 Dialog om detaljbudsjettet for SMM 

På nyåret 2020 begynte prosessen med å fastlegge detaljbudsjettet innenfor rammen for de 
enkelte seksjonene, herunder SMM. Den 6. januar 2020 skrev en rådgiver i økonomiseksjonen i 
ØSE ("Rådgiver B") en e-post til Direktør SMM om at det nærmer seg tiden for at detaljbudsjettet 
skal legges, og at man før den tid må ha på plass rammer til seksjonene. På dette svarer Direktør 
SMM den 7. januar 2020 følgende:  
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"Planlegger å få til et ledermøte trolig i Tønsberg den 14 januar. Vi kan ta et møte i den dagen 
kanskje helst i forkant av møtet. Det store spørsmålet er fordelingen av de 118,2 millionene 
som skal dekke inn personal og personalrelaterte kostnader fra SAMS.  

Fra prosessen tidligere kan det se ut som om det er tatt høyde for antall årsverk fra FK og for 
Strategi og Utvikling en lønnsberegning som omfatter riktig antall ansatte. Slik det ser ut for 
meg vil da de 118,2 mill måtte fordeles mellom sektorutvikling, forvaltning og drift og 
vedlikehold. Etter min beregning skal da forvaltning ha 29/111 deler av midlene, 
sektorutvikling 17/111 og drift og vedlikehold det resterende.  

Utfordringen blir å finne ut hvordan vi finansierer vår seksjon for Utbygging for løpende 
kostnader…  

Kollektiv tror jeg stort sett er på plass? Vi har noen avklaringer på fergesiden kan det virke 
som i forhold til [folkevalgt politiker] undersøkelser. Han hevder han ikke finner spor av 
fergekostnader i de gamle fylkeskommunenes regnskap?" (anonymisert av 
Varslingsutvalget) 

Direktør SMM svarer også samme dag at han er usikker på om han har anledning til å avholde et 
møte 14. januar, og at han skal komme tilbake til Rådgiver B vedrørende dette.  

Rådgiver B i ØSE følger opp saken den 13. januar 2020 med følgende e-post:  

"Sender deg et forslag på rammer per seksjon. Det baserer seg på fordelingen av SAMS 
midlene som du foreslo i e-post, se under.  

I og med at en del ansatte på strategi og utvikling og drift og vedlikehold skal føre timer på 
investeringsprosjekter legger vi fram et forslag om en reduksjon i rammene til disse 
seksjonene. Disse midlene tilføres utbygging, som må ha et driftsbudsjett.  

Dette er kun et forslag fra Rådgiver C og meg. Hvis du ønsker noen endringer i disse rammene 
må vi få endringene senest torsdag 16.januar." (vår understrekning og anonymisering) 

Varslingsutvalget har merket seg, at Rådgiver B og Rådgiver C i ØSE her synes å opptre i tråd med 
den organisering som var fastsatt, hvor de på ØSEs vegne kommer med innspill til Direktør SMM 
om hvordan fordeling skal skje. Det angis også en tydelig frist for tilbakemelding.  

E-posten blir ikke besvart av Direktør SMM. Den 6. februar følges dette opp av rådgiver i 
økonomiseksjonen i ØSE, Rådgiver C, der det fremgår at Direktør SMM ikke har besvart e-posten 
av 13. januar:  

"Sender deg forslaget til rammer per seksjon med fordeling av 118,2 mill i SAMS-midler som 
[Rådgiver B] og jeg utarbeidet. Dette ble sendt over til [Direktør SMM] 13 januar uten at vi 
har fått noen tilbakemeldinger. Som du ser er det beregnet inn 16 mill kroner på driftsramme 
utbygging. Dette var fordi vi ikke visste hva kalkulatorisk timepris ville bli. Etter siste 
gjennomgang med [anonymisert] i går, vil rammen bli redusert til ca 5,8 mill kroner og 10,2 
mill kroner vil bli overført til Drift og vedlikehold. Det er på dette nivået vi har arbeidet." 
(anonymisert av Varslingsutvalget) 

Varslingsutvalget er ikke blitt forelagt dokumentasjon på den videre håndteringen av 
detaljbudsjettet for SMM for 2020, men oppfatter ovennevnte som et tydelig uttrykk for den 
kritikk som er framsatt fra flere Varslingsutvalget har snakket med, hvor det ble påpekt 
manglende og sen respons fra SMM generelt, og Direktør SMM spesielt. Videre illustrerer e-
postene at det var Direktør SMM som var ansvarlig for disponeringene innenfor budsjettrammen, 
i tråd med prinsippet om rammestyring.  
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7.5 Dialog om antall ansatte i SMM knyttet til SAMS 

Et sentralt tema i saken har vært hvorvidt Hjertås har grepet inn i Direktør SMMs disposisjoner 
med hensyn til antall ansatte i forbindelse med overføringen av SAMS til Fylkeskommunen. Den 
dokumentasjonen som anses sentral for dette spørsmålet gjennomgås i det følgende.  

Varslingsutvalget har fått tilsendt dokumentasjon som viser at Hjertås sendte følgende e-post til 
Direktør SMM 6. februar 2020:  

"Du nevnte at du hadde utarbeidet et budsjett i ledermøtet som viser at riktig antall ansatte 
ihht budsjettforutsetningene er 220. 

Jeg bad deg oversende dette slik at vi kan havet felles kunnskapsgrunnlag. Minte deg på det 
i går. 

Det er fint om jeg får det i morgen. Hvem er dersom har hjulpet deg med det?" 

Direktør SMM svarer på e-posten dagen etter, 7. februar 2020, på følgende måte:  

"Vi har hatt med oss HR fra dimensjonering til rekruttering fra i våres for å sikre kontroll på 
egen rekruttering og forholdet til HR SVV. Det er derfor også HR som har vært med å rigget 
intervjuer og tillitsvalgte og som dermed har hatt den beste oversikten over fremdriften i alle 
seksjonene.  

Antall ansatte har hele tiden tatt utgangspunkt i en dimensjonering basert på analyser fra 
SVV/FK, men med tilpasninger på og mellom den enkelte seksjon. I tillegg kommer 
bemanningen fra VFK, TFK og VKT. 

Den opprinnelig bemanningsplanen er justert gradvis ned underveis i prosessen for å tilpasse 
oss kostnadsrammer og skape rom for nødvendige tilpassinger senere. 
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Dette er oversikten [Direktør HR] refererte til i ledermøtet.  

Analysen fra SVV tok i 160 ansatte fra SAMS hvorav 47 var på utbygging. Altså 113 hoder 
innenfor Drift. 

Det er disse vi hele tiden har forventet skal finansieres nasjonalt. 

Som du ser av oversikten vil dette med alle på plass innebære at 105 ansatte er innenfor 
driftsområdet og 55 utbygging + øvrige  

Fra FK/VKT. 2 av de 105 har vi av ulike årsaker fått overført fra Fk så faktisk antall som skal 
finansieres fra de 118,2 mill er 103 ansatte. 

Status nå er at 91 av disse 103 er tilbudt stilling og en del av disse vil komme fysisk på plass 
i løpet av 1 halvår. 

Som dette er en plan vi har fulgt i snart 10 måneder. At status og øyeblikksbilder har endret 
seg underveis og det har med mange utfordringer i samarbeidet med SVV vært vanskelig å 
gi eksakte tall på endelig utfall. Men, planen og dimensjoneringen har hele tiden vært vårt 
utgangspunkt i budsjettarbeidet med ØSE. 

Håper dette var oppklarende." (våre understrekninger og anonymiseringer) 

E-posten viser at Direktør SMM har dimensjonert sin organisasjon basert på analyser av behovet 
foretatt av SVV og Fylkeskommunen i forbindelse med overføringen av SAMS. Han henviser videre 
til at SMM har forventet en finansiering fra staten tilsvarende det behovet som ble lagt til grunn 
av SVV. Av oversikten Direktør SMM har inntatt i sin e-post fremgår at målet er en bemanning på 
219 personer i SMM, og at dette er en plan SMM har fulgt i snart 10 måneder.   

I lys av prosessen knyttet til fastsettelsen av budsjettrammen, som er gjennomgått i punkt 7.3 
over, framstår det som vanskelig for Varslingsutvalget å forstå hvordan Direktør SMM kan ha 
basert seg på en dimensjonering som innebar et høyere antall ansatte enn det var budsjettmessig 
dekning for.  

En mulig forklaring kan være at Direktør SMM har antatt at Fylkeskommunen ville få bevilget mer 
midler fra staten i den varslede tilleggsproposisjonen. Varslingsutvalget viser til Direktør SMMs 
uttalelse i e-post til Hjertås 18. oktober 2019, hvor han avslutningsvis gir uttrykk for en 
forhåpning om at "tilleggsproposisjonen gir oss et noe bedre utgangspunkt", samt til hans e-post til 
Rådgiver E 24. oktober 2019, hvor det henvises til "uavklart i forhold til tilleggsproppen". 
Varslingsutvalget vil i denne forbindelse vise til, at Direktør SMM ikke hadde erfaring fra offentlig 
forvaltning før han ble ansatt som direktør for SMM, og at det kan ha vært krevende for ham å 
forstå de økonomiske sidene ved Fylkeskommunens overtakelse av SAMS, herunder hvilke 
konsekvenser dette kunne få for de ansvarsområder som tillå hans rammebudsjett. Særlig gjelder 
dette i en situasjon med meget høyt arbeidspress, hvor Direktør SMM ikke bare skulle drifte, men 
også parallelt bygge opp en ny organisasjon. Varslingsutvalget finner likevel, at Hjertås underveis 
har gitt Direktør SMM både den veiledning og støtte som har vært nødvendig for at han skulle 
kunne forstå dette, og at Direktør SMMs manglende erfaring eller forståelse således ikke fullt ut 
kan forklare de valg han har gjort.  

Hjertås forsøkte samme dag å kontakte Direktør SMM per telefon, men fikk ikke kontakt, og sendte 
deretter en e-post med følgende innhold: 

"Ref at jeg forsøkte å ringe deg. Jeg ser at det ikke er en grunnleggende felles oppfatning av 
forutsetningene knyttet til budsjettet. Dette skyldes at rekrutteringsprosessen fra SVV ikke 
har budsjettrammer som et utgangspunkt, men følger en annen logikk/strategi. I stor grad 
er dette følgeskader av hvordan SVV håndterte prosessen, men også at vi ikke lytter godt nok 
til hverandre. I sum medfører dette at du ikke har budsjettmessig dekning for 
rekrutteringsplanene uten at du angriper tjenesteleveransene. Det smarte er nå at vi setter 
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oss ned sammen slik at det er et felles utgangspunkt og forståelse. Mailvekslinger kommer 
bare til å skape stor frustrasjon." (våre understrekninger) 

Varslingsutvalget har merket seg at Hjertås også i denne forbindelse anlegger en løsningsorientert 
tilnærming, hvor fokus er hvordan han gjennom dialog kan bidra til å løse den situasjon som har 
oppstått. Hjertås' opptreden i denne forbindelse framstår etter Varslingsutvalgets oppfatning, 
som lojal mot prinsippet om rammestyring, hvor Direktør SMM er ansvarlig for egen sektor, og 
står i kontrast til den fremstilling som er gitt til Varslingsutvalget av både Varsleren og Direktør 
SMM om dette. Etter Varslingsutvalgets oppfatning må det, basert på den fremstilling som gis i e-
posten, på dette tidspunkt, ha blitt klart for Direktør SMM, hvilke utfordringer det representerte 
at han som direktør for SMM ikke hadde forholdt seg til de budsjettrammer som var gitt. Det vises 
til Hjertås' bemerkning om at dette ville gå ut over tjenesteleveransene i SMM.  

Etter det Varslingsutvalget er blitt forklart, ble det deretter avholdt et møte mellom blant annet 
Hjertås og Direktør SMM, der Hjertås forklarte de økonomiske konsekvensene av at SMM har 
ansatt flere personer enn forutsatt. Direktør SMM skal etter det opplyste i møtet ha blitt forklart 
at disposisjonene medfører at asfaltbudsjettet måtte halveres, og at situasjonen ikke vil endre seg 
i 2021 uten vesentlige tiltak. Varslingsutvalget er blitt forelagt et regneark som viser 
utregningene.  

I forlengelsen av dette skriver en rådgiver i ØSE, Rådgiver C, følgende til Hjertås 6. mars 2020:  

"Oversender epost som avtalt i morges. Vi har gjentatte ganger bedt om informasjon og 
tilbakemelding fra SMM om blant annet ressursoversikt/ressursplan for 
investeringsprosjekter uten å ha mottatt noe. Et regneark for dette ble presentert i møte vi 
hadde 14 februar, men dette har fortsatt ikke blitt oversendt. Jeg har også bedt om oversikt 
over antall årsverk som er ansatt pr dags dato, hvor mange årsverk som er i prosess og hvor 
mange årsverk/ansatte som er under planlegging. Frist for tilbakemelding på dette er i dag. 
Foreløpig har jeg ikke mottatt noe.  

På mandag skal [Rådgiver B] og jeg møtes for å se på en overordnet prognose for SMM. Det 
er viktig for oss å ha tilgang til den type informasjon hvis vi skal kunne lage noen gode 
prognoser på økonomisk status.  

I tillegg skal vi være sekretariat for Krafttak-gruppen til Samferdsel. På de andre sektorene 
er vi invitert inn på ledermøter for å avtale videre arbeid om dette, men dette har vi ikke fått 
fra SMM. Fristen for å ferdigstille dette arbeidet er 20 mars, og derfor må vi komme på banen 
så fort som mulig også på SMM." (våre understrekninger og vår anonymisering) 

E-posten illustrerer den informasjon Varslingsutvalget har fått gjennom intervjuer knyttet til 
manglende leveranser og tilbakemeldinger fra SMM opp mot ØSE, og frustrasjonen dette skaper i 
ØSE.  

Hjertås videresender e-posten fra Rådgiver C til Direktør SMM samme dag, med følgende 
oversendelsestekst:  

"Jeg ble lovet kopi av dokumentene i siste møt. Jeg har bedt Rådgiver C og Rådgiver B følge 
opp dette. 

Nytt møte er berammet til onsdag. 

Kan du fremskaffe informasjonen? 

Vi bør snakke om samhandlingen. Fint om du ringer (egentlig når som helst)" (vår 
understrekning og våre anonymiseringer) 

Etter Varslingsutvalgets syn er e-posten saklig, til tross for manglende leveranser. E-posten 
avsluttes videre med at det tas initiativ til å snakke om samhandlingen.  
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Senere samme dag svarer Direktør SMM følgende på dette:  

"Oversikten kommer på antall ansatte. [Rådgiver B] sendte en forespørsel til ["Rådgiver G"] 
med frist mandag. [Rådgiver C] sendte en forespørsel til seksjonslederne med frist i dag. Jeg 
ga beskjed til seksjonslederne at [Rådgiver G] koordinerer dette for alle. Vi har hatt 
diskusjoner også i denne uke om antall og [Rådgiver G] er i ferd med å ferdigstille dette. 
[Rådgiver G] har allerede gitt beskjed til [Rådgiver B] at vi leverer i henhold til fristen hun 
satte. 

Jeg har avtalt med dine at vi skal finne faste møtepunkter på mitt ledermøte fremover og 
kommer tilbake med det. Prøver å finne et tidspunkt på mandag for å starte diskusjonen på 
Krafttak med [Rådgiver C] og [Rådgiver B]." (anonymisert av Varslingsutvalget) 

Så vidt Varslingsutvalget har forstått etablerte ledergruppen i forlengelsen av dette en intern 
rutine om at nye ansettelser i Fylkeskommunen måtte klareres av ØSE og HR. Det ble noe senere 
fastsatt et tillegg til rutinen, som fastsatte at ledige stillinger i Fylkesadministrasjonen måtte 
kvalitetssikres med HRMU og Fylkesrådmann. Det framgår av tillegget at den formelle 
beslutningen skulle fattes av sektordirektør etter "samtale med rådmann". Varslingsutvalget 
oppfatter at rutinen etter dette var at nye ansettelser, herunder i SMM, måtte avklares med 
Fylkesrådmann, og at beslutningen om å innføre nevnte rutine ble fattet av ledergruppen som 
kollegium, og ikke av Hjertås.12 13 

Varslingsutvalget er blitt forelagt dokumentasjon, som viser at Hjertås sendte følgende e-post til 
Direktør SMM lørdag 18. april 2020: 

"Jeg kom over disse to stillingene [linker er fjernet av Varslingsutvalget] 

Vedtatt rutine er ikke fulgt i og med at jeg ikke har sett disse stillingene før utlysning. Det er 
i seg selv et poeng, men min bekymring er nå at SMM ikke forstår alvoret. Jeg har ved flere 
anledninger sagt til deg at du ikke har budsjett og anledning til å ansette så mange som SMM 
har gjennomført. Det førte både til at vi ble tvunget til å endre investeringsregnskapet. Du 
har imidlertid ved flere anledninger hevdet at jeg tar feil og henvist til interne rapporter, 
budsjettdekning mm. Det beste er om jeg tar feil, men da må du forklare hva som er riktige 
fakta slik du ser dette. De utklipp fra dokumentene som fremkommer nedenunder fra SVV, 
har du fått oversendt ved flere anledninger og kort tid etter at du startet opp. Jeg har fortsatt 
ikke mottatt dokumentasjon som viser at dette er feil.  

Jeg tenker det er lurt å dele dette i  

• Etablering av sektorrammen 

• Fordeling av budsjettrammen internt i SMM og tertialrapporten 

• Hva er konsekvensene fremover av disposisjonene 

Etablering av sektorrammen 

Rammene er etablert slik 

• Budsjett Tfk SMM 2019 

• Budsjett Vfk SMM 2019 

• Justering for endret pris- og lønnsnivå 2019 (Budsjett 2019 er i 2018 kr) 

• Kompensasjon for ekstraordinær prisstigning 100 mill kroner 

                                                             
12 Rekrutteringsbehov i en omstillingstid, ledermøte 21. april 2019 
13 Tillegg til rutine for rekruttering vedrørende ressursbehov i fylkesadministrasjonen (udatert) 
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• Hele kompensasjonen 118 mill kroner knyttet til tilleggsproposisjonen for 
overføring av fylkesvegadministrasjonen 

Det sentrale her er kompensasjonen på 118 mill kroner. Ved budsjettering antok vi en 
kompensasjon på 90 mill kroner. Grunnlaget for dette har du fått oversendt tidligere. Totalen 
var et ressursbruk i årsverk på mellom 1345-1728  (utklipp 1 nedenunder) hvor andelen for 
Vestfold og Telemark var 88 mill og 87 årsverk ekskl investeringer. (utklipp 2 nedenunder). 

Prosjektet knyttet til sammenslåing gjennomførte ved årsskiftet 2017/2018 en kartlegging 
av administrative ressurser. [Tidligere Regional- og samferdselssjef i Telemark 
fylkeskommune] og ["Rådgiver H"] fremla en grundig rapport om organiseringen. I henhold 
til denne var det 8,5 årsverk i Tfk og 11,8 årsverk i Vfk. I tillegg kommer kollektiv med 12,5 
årsverk i Tfk og 25 personer i VKT. 

Dette medfører at vi i fjor hadde følgende estimat på antall ansatte: 

              Bemanning SMM i Tfk og Vfk                                   20,3 årsverk 

              Økt bemanning fra SAMS                                          88,0 årsverk 

              Sum                                                                             118,3 årsverk 

              Tillegg kollektiv fra VKT og Tfk                                37,5 årsverk 

              Sum bemanning knyttet til driftsregnskapet     155,8 årsverk 

I tillegg til dette anslo vi at det var mulig å belaste investeringsregnskapet med maksimalt 
ca 25-30 årsverk. I tillegg kommer Bypakke Tønsberg. 

Forutsetningene for ovenstående er at lønnen er i tråd med gjennomsnittslønnen SVV 
benyttet på 630.000 (korrigert 2019 nivå). Faktisk lønnsnivå er ihht opplysninger fra 
["Seksjonsleder C"] ca 690 000 og det er ca 10% høyere enn forutsetningene. Dette medfører 
at sektorrammen gir grunnlag for å ansette 80 personer (som belaster driftsregnskapet.) Dvs 
ca totalt 150 ansatte ekskl investering.  

PT er det ansatt ca 200. Dette medfører at investeringsregnskapet skal kunne belastes med 
50 årsverk. Det tviler jeg på er mulig på ordinær basis. Utfordringen i 2020 er i tillegg at det 
vil være en innkjøringsperiode. Slik jeg forstår det har vi de første 3 måneden utfakturert 
under 50% av tiden.  

Som det fremgår av utklipp 2 har SVV anslått at 58 av 88 årsverk er knyttet til drift og 
forvaltning av fylkesvegene. Støttefunksjoner er samlet ca 30 årsverk.  

Hele tilleggsrammen 118 mill kroner ble tilført SMM under forutsetning av at dere ivaretok 
helheten. Det ser ut til at SMM har glemt at reformen også innebærer fullt regnskapsansvar 
(lønn- og regnskap) i tillegg til at det er en overtagelse av fylkesvegadministrasjonen. 
Økningen på både IKT, HR og regnskap er betydelig. Reformen medfører 10-15% økt 
belastning og dette skulle tilsi ca 15-20 årsverk i IKT, HR og ØSE, ut fra hva som i dag er 
bemanningen for å støtte de andre sektorene. Det er etablert en sektorutvikling, men 
utgangspunktet for denne var ikke at det skulle etableres egne stabsfunksjoner. Uansett vil 
det bli en merbelastning på IKT, HR og ØSE som ikke er ivaretatt i den rekrutteringen som er 
gjennomført. I ØSE har denne økte arbeidsmengden uten kompensasjon medført 
sykemeldinger pga økt arbeidsbelastning. Konsekvenser av den HR strategien som er valgt 
vil derfor få konsekvenser utenfor SMM, og slik strategi burde vært drøftet med berørte og 
løftet inn i ledergruppen. 

Min oppsummering av dette er derfor at jeg mener du ikke bør gjennomføre disse 
ansettelsene. Dette er ikke personer med kritisk bemanning og behovet for økte bemanning 
er mere kritisk i andre funksjoner knyttet til reformen utenfor SMM. 
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Forholdet til tertialrapporten 

Rammestyring innebærer at direktøren bestemmer fordelingen av budsjettet i egen sektor. 
Jeg har sett på grunnlaget og SMM har valgt å fordele budsjettet med 245 årsverk på lønn 
(tabell1). Ovenfor har jeg beskrevet at sektorrammen i SMM kan gi grunnlag for 170-180 
ansatte. Dette medfører at SMM har valgt å redusere budsjettet for asfalt i 2020. 
Utfordringen med denne strategien er at dette ikke vil bedre seg nevneverdig i 2021, og 
politikerne vil stille spørsmål med fylkesrådmannens håndtering. Hvordan politikerne vil 
reagere når det blir klart at det er ansatt for mange er jeg usikker på. Heldigvis er det kun 
200 ansatte pt  og forutsatt at det ikke blir rekruttert flere, kan dette muligens håndteres.  

Utfordringen ift tertialrapporten er imidlertid at når det foreligger en slik fordeling på 
kostnadsarter i budsjettet blir vurderingene og analysene vanskeligere. Det er i 
utgangspunktet en utfordring ved analysene når en stor del av lønn skal belastes 
investeringene. Når virkelig avvik på lønn ikke fremkommer vil bildet bli komplisert.  

Jeg anbefaler derfor at du justerer budsjettet slik at det nå er i samsvar med realitetene. Det 
vil forenkle analysen, men du unngår også at du må forklare veksten i budsjettert lønn og 
antall ansatte. Nåværende budsjett kan medføre at det ikke fremkommer avvik mellom 
årsprognosen og budsjettert lønn, men jeg tror det er bedre at et reelt avvik fremkommer og 
at du forklarer dette med oppstart, enn at du må forklare en økning i bemanningen finansiert 
med redusert budsjett for asfaltering. Jeg nevner at det sitter flere dyktige siviløkonomer i FT 
som ser dette like lett som jeg.  

 
Tabell 1 Dette er tall pr oktober som også var tilfelle da vi hadde praten i februar. Grunnen til at det 
står uten navn var at rådgiverne fikk oppdrag i å kvalitetssikre budsjettet på lønn med navn. 
Ansettelsesprosessen var per oktober ikke klar og listene forelå ikke.  

Hva er konsekvensene fremover av disposisjonene 

Jeg tenker at konklusjonene på ovenstående er selvforklarende. SMM må i tillegg til kravene 
i prosjekt Krafttak redusere kostnadene knyttet til for høy bemanning. Sammen med de 
kravene som allerede ikke er oppfylt i budsjett 2019 og krav i 2020 fremkommer en situasjon 
som krever handling. 

Det er etter min vurdering åpenbart at bemanningen i SMM må reduseres og i den grad det 
skal ansettes personer må det skje i støttefunksjonene slik at arbeidsmengden blir 
håndterbar. Sykemeldinger pga manglende total HR strategi er uheldig. 

Utklipp 1 [fjernet av Varslingsutvalget] 

Utklipp 2 [fjernet av Varslingsutvalget]" (våre understrekninger og anonymiseringer) 

Varslingsutvalget oppfatter at Hjertås gjennom det ovennevnte grundig redegjør for etablering av 
sektorrammen, fordeling av denne internt i SMM, og hvilke konsekvenser dette vil ha. Etter 
Varslingsutvalgets oppfatning er denne redegjørelse konsistent med den fremstilling som er gitt 
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fra Hjertås' side i saken, og som er godt dokumentert over. Varslingsutvalget har merket seg at 
Hjertås gjennomgående benytter begreper som "bør" og "anbefaler", noe Varslingsutvalget 
oppfatter å være i tråd med prinsippet om at det er Direktør SMM som er ansvarlig for 
disposisjonene innenfor rammen. I lys av Hjertås' overordnede økonomiansvar oppfatter likevel 
Varslingsutvalget det som saklig og nødvendig for Hjertås, som direktør for ØSE, å komme med 
anbefalinger dersom det ut fra hans ståsted ser ut til at SMM har brutt eller er i ferd med å bryte 
budsjettrammen, da dette har konsekvenser for Fylkeskommunens totale økonomi.  

Varslingsutvalget er videre blitt forelagt dokumentasjon, som viser at Hjertås ble gitt informasjon 
fra Seksjonsleder C om at reell gjennomsnittslønn i SMM var høyere enn den gjennomsnittslønnen 
som ble lagt til grunn av SVV.  

Direktør SMM svarte på denne e-posten 28. april 2020: 

"Hvor kommer rammen på 88 årsverk knyttet til SAMS kommer fra? 

Notatet fra Svv du har vedlagt eposten er fra august 2018 og viser ressursbruk i perioden 
2015 - 2017. Du skriver også at «Som det fremgår av utklipp 2  har SVV anslått at 58 av 88 
årsverk er knyttet til drift og forvaltning av fylkesvegene. Støttefunksjoner er samlet ca 30 
årsverk.»   

Utklipp 2 viser jo to ulike oppsett. Til venstre er INVESTERINGSOPPGAVER (44 årsverk) med 
i summen på 136 i 2017. Til høyre i tabellen/utklippet investeringsoppgavene ikke tatt med. 
Du viser til at støttefunksjoner utgjør ca 30 årsverk, det er for så vidt korrekt. Hovedandelen 
av disse årsverkene er årsverk knyttet til daglig støtte i hhv region og VD. Dette er roller som 
vi nå må dekke i egen organisasjon. Administrative støttefunksjoner har Svv beregnet til 5 
pluss 3,6 årsverk. Resten er faglige årsverk knyttet til SAMS-oppgaver og disse skal løses av 
SMM.  

Jeg mener altså at ditt utgangspunkt på 88 årsverk er basert på gamle beregninger og 
forutsettinger og ikke korrekt i den kompensasjonen VTFK har fått i budsjettet for 2020.   

Jeg har følgende kommentarer til oppsettet ditt vedrørende bemanning og oppgavene 
knyttet til overføring av SAMS. Svv har senere erstattet de opprinnelige tall og beregninger 
for 2018. De siste beregningene som er grunnlaget for kompensasjonen og reformen viste et 
betydelig høyere ressursbruk, både total for alle fylkene og for VTFK. Se vedleggene i denne 
e-posten fra Svv, saksnummer 17/214648-96 datert 06.02.2019. 

Tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet vedr overføring av SAMS-oppgaver tilfører VTFK 
118,227 mill. beløpet skal dekke VTFKs økte kostnader til tidligere SAMS-oppgaver. Som 
tidligere forutsatt kompenseres ikke fylkeskommunens kostnader knyttet til egen bemanning 
til investeringer, de forutsettes fremdeles finansiert over investeringsbudsjettet. 
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Utklipp 1: Utklipp fra Svvs notat med vedlegg 

 
Utklipp 2 er hentet fra tilleggsprp. om finansiering av SAMS 

Beregningene som Vegvesenet har gjort er basert på ressursbruken de hadde mot de gamle 
fylkene i 2018. Bakgrunnen for kompensasjonen i tilleggsproposisjonen er 1850 årsverk i hele 
Svv og 160 for VTFK. Fra bemanningstallet skal det trekkes ut de årsverkene Svv har levert 
til fylkene knyttet til investeringer. For landet var det 776 årsverk og for VTFK 54.  Jeg mener 
dermed at beløpet på 118,2 mill. skal dekke inntil 106 årsverk i VTFK for oppgaver (inkl. 
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eventuelle behov for økte støttetjenester i andre sektorer enn SMM) knyttet til tidligere 
SAMS-oppgaver.  

Reformen (og kompensasjonen) la, etter det jeg kan se, opp til følgende for VTFK; 

o Ressursbruk i 2018 i de to gamle fylkeskommunene 160. j.fr. tabellen over til venstre. 

o Ressurser brukt og finansiert av investeringsprosjekter 54 (inkl. støttefunksjoner) 
j.fr. tabellen til høyre. 

Begge tabellene er hentet fra Svv notater om ressursbruk, og dette er det departementet har 
i sitt grunnlag for rammene i 2020. 

Et annet viktig element i beregningen av kompensasjonen fra staten er at årsverket i 
Vegvesenet i 2018 var beregnet til kr. 1.060.000 Prisjustert til 2020 blir det om lag kr. 
1.115.000 

 
Dersom en tar 106 årsverk og ganger opp med 1,115 mill. blir det 118,2 mill. Foreløpige 
anslag/beregninger viser at vi kan forvente at årsverket knyttet til SAMS-oppgaver i VTFK 
ligger i underkant av 1,1 mill. Anslagene viser at det per nå ikke medfører riktighet at den 
reelle årsverkskostnaden i VTFK er høyere enn i SVV. 

Bemanning i SMM.  

Per mars er det 179,37 årsverk tilsatt på SMM. 
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Jeg mener 125 av disse årsverkene er knyttet til oppgaver i det som het SAMS (inkludert 
bemanning knyttet til investeringer).  

o Alle årsverkene tilhørende ansvar 70200 til 70440 og ansvar 70600 er oppgaver 
knyttet til SAMS. Dette er til sammen 125,77 

o Fortsatt forventes det at kostnadene knyttet til bemanning/årsverk knyttet til 
investeringer skal finansieres over investeringsbudsjettet/investeringsoppgaver. 
Selv om dette vil gjelde en rekke personer i flere av seksjonene på SMM, har jeg 
forutsatt at det vil utgjøre 42,4 årsverk (altså seksjon 704 Utbygging). Det pågår som 
kjent en felles prosess inn mot revisjonen for å lage et korrekt og forutsigbart system 
der alle medarbeidere som er involvert i investeringsoppgaver skal belaste sin 
arbeidstid og dermed de direkte kostnadene knyttet til de pågående 
investeringsprosjektene.  

Oversikten over viser at SMM per nå har tilsatt 83,4 årsverk av de 106 årsverkene staten har 
kompensert i 2020, det er altså ikke tilsatt flere medarbeidere i SMM enn det reformen og 
kompensasjonen legger opp til." (våre understrekninger) 

Direktør SMM fastholder med dette at bemanningen ligger innenfor SMMs budsjettramme, at 
bemanningsplanen har tatt utgangspunkt i beregningene fra SVV, og at reell gjennomsnittslønn er 
i tråd med SVVs beregninger.  
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Hjertås svarte på dette senere samme dag følgende:  

"Dette er rapporten «Fra SAMS til samling» og var grunnlaget SVV presenterte for 
fylkeskommunene. Som du ser av den foilen jeg sendte deg i mai i fjor (nedenunder) endret 
SVV (april/mai) ressursbruken med 2,5 % knyttet til drift- og vedlikehold. Fra 2018 på 1042 
årsverk i drift til 1068 på landsbasis. (1850 totalt inkl. investeringer).  Det ble ikke fremlagt 
nye tall i mai for VTFK. Denne økningen medfører at ressursbehovet i drift- og vedlikehold 
ble økt til 89 årsverk. Kostnad per årsverk ble økt til 1 132’ (fra 1060’). 

Det ble opp til hver fylkeskommune å dimensjonere ansettelser knyttet til investeringene. 
Med vårt planlagte investeringsnivå anslo jeg ca 25-30 (eks Bypakkene). I september måtte 
vi øke investeringsnivået siden det var ansatt flere på investeringer (ref møte med [Tidligere 
Fylkesrådmann] i Horten). 

Kostnadene per ansatt var ca 10% høyere enn det SVV la til grunn. Jeg anslo derfor at vi 
hadde økonomisk dekning for 110-120 før vi økte investeringsnivået. Med økt 
investeringsnivå kunne vi ansette ca 130, dvs at SMM totalt ville være på 150-155 ansatte. 
Du har imidlertid ment at mine beregninger ikke har vært riktig, men jeg har ikke fått 
oversendt den dokumentasjonen du har basert dette på." (våre understrekninger og 
anonymiseringer) 

 
 

 

Direktør SMM svarer deretter senere samme dag følgende:  

"underlaget jeg har bygd etableringen av samferdsel på og som samsvarer med 
tilleggsproposisjonen, er basert på informasjon som ble sendt til alle Fylkeskommunene i 
februar 2019, altså før jeg begynte i VTFK. Du har også selv videresendt dette underlaget til 
meg i august i 2019." 
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Hjertås svarer igjen samme dag på følgende måte:  

"Det er dette du har fått nå på nytt. Finn frem mailene og du vil se at dette er i samsvar med 
informasjonen du også fikk ved deltakelse i mai på fagseminaret KS. Vedlagte filer har du 
også fått tidligere. 

Disse filene var grunnlaget for min redegjørelse til Fellesnemnda i mai/juni. Dersom jeg har 
gitt feil informasjon er dette tidspunktet å rette dette på." 

Etter Varslingsutvalgets syn åpner Hjertås her for at informasjonen han har gitt til fellesnemnda 
kan og bør rettes på, dersom Direktør SMM kan legge frem dokumentasjon som viser at 
beregningene er uriktige. Varslingsutvalget oppfatter dette som en utpreget faglig uenighet, der 
partene har en ulik oppfatning av økonomiske forhold. Varslingsutvalget har imidlertid merket 
seg at Hjertås er åpen for å korrigere eventuelle feil som er gjort, hvilket står i kontrast til de 
beskyldninger som er framsatt om at han internt har vært opptatt av å skjule feil, og ikke lojalt har 
opplyst politikerne om dette.  

Direktør SMM svarer lørdag 2. mai følgende:  

"Fra arbeidsgruppe økonomi 10.1.19 fremkommer  det tydelig at man avventer en 
ny versjon av analysene. 
 

 
 

I fylkesvegadm. Presentasjonen vises det til nye tall fra SVV fra 6.2.2019  
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Det er dette som er utgangspunktet for SMM dimensjonering. Dette underlaget som også er 
basis for tilleggsproposisjonen har du selv sendt meg blant annet i august 2019. 

I rammene ble det definert 106 hele stillinger til driftsrelatert oppgaver inkl. støtte 
funksjoner. Jeg har redegjort for dette tidligere, men det er viktig å understreke at 
dimensjoneringen av SMM ikke er basert på SVV sine vurderinger alene.  Dimensjonering per 
seksjon tar utgangspunkt i de arbeidsoppgaver og leveranser som de enkelte lederne er 
ansvarlige for og tillegg de felles faglige og administrative ressurser som er nødvendig for å 
dekke inn den support som tidligere har blitt gitt av ressurser på region og direktorat.  

SVV i Vestfold og Telemark hadde en betydelig bruk av konsulenter for å kompensere for 
mangel på ressurser og dette er ikke medberegnet i SVVs dimensjonering. Våre ledere har 
selv opplevd å ikke levere i henhold til krav og pålegg og FK har opplevd at man opplever 
dårlige kostnadsestimater og leveringsevne. Manglende kapasitet til å kontrollere 
kostnadsbruken og produksjonen i felt er annet forbedringspotensial.  

 Fra opprinnelige bemanningsplanen i april 2019 har vi tatt ned antallet per seksjon for å 
tilpasse oss kostnadsrammene og vi er nå i en situasjon hvor vi har hatt fokus på bemanning 
lenge og derfor har holdt tilbake også stillinger som vi vil være kritiske for vår utvikling 
fremover. Blant annet Prosjektleder til Bypakken Grenland, Byggeledere til å styre 
eksisterende kontrakter og delta i utvikling av nye konsept, personal til håndtering  av 
henvendelser og søknader.  

Vi mener fortsatt vi er godt innenfor den rammen vi har og nå må vi få arbeidsro til å levere 
på de oppgavene vi faktisk skal ha fokus på. Det er en krevende prosess å omforme den 
organisasjonen med de forutsetningene som vi stort sett har arvet til å blir en effektiv veieier 
for VTFK. Det er her vi må bruke vår tid og innsats og jeg trenger all den støtte jeg kan få til 
å nå de målene vi har satt oss. " (våre understrekninger og vår anonymisering) 

Direktør SMM fastholder med dette, at bevilgningen via tilleggsproposisjonen knyttet til SAMS gir 
økonomisk dekning for det antall ansatte Fylkeskommunen og SVV hadde angitt som det reelle 
behovet.  

 

 

 



62 
 

I_1432965/1 36440-501 

Hjertås svarer samme dag følgende:  

"Da forstår jeg at du er enig i hva som er lagt til grunn. Det som er vedlagt har du fått tidligere 
av meg. Arbeidsgruppen var det jeg som nedsatte i egenskap av leder i AU for økonomisjefene. 
Måten SVV har kommunisert på er unødvendig komplisert og kan danne grunnlag for 
misforståelser. Det er derfor vi redegjorde for Fellesnemnda basert på nedenstående 
informasjon. Jeg trodde jeg var tydelig nok, men får ta et ansvar for at det likevel har blitt 
misforståelser. 

Det viktige nå er at vi finner en løsning på situasjonen og det er det vi må konsentrere oss 
om. (Det er flere ansatte enn hva VTFK kan forsvare med en videreføring av dagens 
aktiviteter og investeringsnivå.) 

Slik jeg forstår deg kan det være to måter å forklare dette på. Den ene er innovative 
anskaffelser som vi påbegynte et arbeid med i fjor. Dette kan medføre økt mulighet til å 
aktivisere mindre aktører og redusere kostnadene på driftskontraktene. Det andre 
virkemidlet er byggherrestyrte kontrakter. Det medfører også at vi tar en utviklerrolle som 
også er en politisk bestilling. 

Hvis vi kan argumentere med en forventning om at disse to aktivitetene kan gi 20-25% 
reduksjon i kostnadene, vil vi kunne både forsvare både et økt antall ansatte og levere på 
Krafttak. Da tror jeg vi kan komme ut av en vanskelig situasjon. (Dersom det blir vanskelig å 
oppnå forventningen kan vi i praksis foreta en nedbemanning gjennom naturlig avgang.) 

Hvis du er enig i en slik tilnærming hadde det vært fint med et notat på 1-2 sider som jeg kan 
bruke i oppsummeringen, slik at ledergruppen kan slutte seg til strategien i dokumentet? 
Bidraget til sektorkapitlet kan du bruke noen dager på. 

Klarer du det i løpet av dagen? Jeg skal oversende utkast til notat i morgen til ledergruppen." 
(våre understrekninger) 

Varslingsutvalget har merket seg at Hjertås i sin kommunikasjon med Direktør SMM igjen har en 
løsningsorientert tilnærming, hvor han kommer med konkrete forslag til hvordan den 
utfordringen som er identifisert kan løses. Varslingsutvalget har videre merket seg at Hjertås 
påtar seg et medansvar for at situasjonen er blitt som den er blitt, ved sin bemerkning om at "Jeg 
trodde jeg var tydelig nok, men får ta et ansvar for at det likevel er blitt misforståelser". Etter 
Varslingsutvalgets oppfatning framstår dette som både ansvarlig og kollegialt, og det er for 
Varslingsutvalget vanskelig å forstå hvordan Direktør SMM i etterkant kan kritisere Hjertås for 
denne håndteringen.  

Varslingsutvalget er blitt forelagt en e-postkorrespondanse som viser at Hjertås sendte et utkast 
til tertialrapport til hele direktørgruppen 8. mai 2020, med beskjed om at den enkelte måtte 
kontrollere opplysningene for sin sektor. Direktør SMM svarer på dette 9. mai, uten at 
budsjettrammen for SMM for 2020 problematiseres.  

Varslingsutvalget kan ikke forstå sistnevnte på annen måte enn at Direktør SMM på dette 
tidspunkt hadde erkjent at Hjertås sin fremstilling av saken var korrekt. Etter Varslingsutvalgets 
oppfatning erkjennes også dette delvis i Direktør SMMs forklaring til Varslingsutvalget, hvor han 
selv både peker på at Hjertås har fasiten, at Hjertås vinner fram i diskusjonene i ledergruppen, og 
at han (Direktør SMM) derfor valgte å fokusere på egen organisasjon. Varslingsutvalget oppfatter 
dette som at Direktør SMM resignerte, og la til grunn Hjertås' forståelse. 

Varslingsutvalget finner for sin del Hjertås sin fremstilling korrekt, og har vanskelig for å forstå at 
Direktør SMM så sent som 2. mai 2020 ikke syntes å ha tatt inn over seg at budsjettrammene som 
ble vedtatt høsten 2019 la klare føringer på hvor mange personer som kunne ansettes i SMM.  
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Basert på ovennevnte dokumentasjon, framstår det for Varslingsutvalget som klart overveiende 
sannsynlig, at Direktør SMMs manglende forståelse for betydningen av de fastsatte 
budsjettrammer har fått som direkte konsekvens, at han ansatte flere enn det var budsjettmessig 
dekning for, og at størrelsen på asfaltbudsjettet derfor måtte reduseres vesentlig.  

Varslingsutvalget finner videre at Hjertås lojalt har søkt å oppklare disse forhold for Direktør SMM 
gjentatte ganger, og at Hjertås i denne forbindelse har utvist en stor grad av kollegialitet ved å 
fokusere på hvordan konsekvensene av Direktør SMMs mangelfulle håndtering kunne løses, 
fremfor å fremsette kritikk. 

7.6 Etterspill knyttet til budsjettrammen for SMM for 2020 

Høsten 2020 oppstår det en diskusjon om etableringen av budsjettrammen for SMM for 2020. 
Etter det Varslingsutvalget er blitt forklart, begynte dialogen sommeren 2020 ved at Varsleren tok 
kontakt med medarbeidere i ØSE med spørsmål om hvordan rammen er etablert. Det ble da etter 
det opplyste avholdt ett eller flere møter, uten at Varsleren opplevde å få gode nok svar.  

Varsleren sendte derfor en e-post til Hjertås 28. august 2020, der han ba om en forklaring for 
hvordan budsjettrammen for SMM for 2020 ble etablert:  

"Vi står foran utarbeidelse av budsjettet for 2021, og jeg ser for meg at det kan bli kanskje 
mer utfordrende enn tidligere. Det er en fordel å forstå budsjettet for 2020 når man skal gi 
seg i kast med budsjettet for 2021, men jeg må ærlig innrømme at jeg har litt problemer med 
å forstå alle tallene i årets budsjett.  Når det gjelder driftsbudsjettet så lurer jeg på følgende: 
I 2019 hadde Telemark et driftsbudsjett på 601,273 mill kroner og Vestfold 668,013 mill 
kroner før lønns- og priskomp 2019.  I sum blir dette ca. 1.270 mill kroner, og jeg regner med 
at dette er lagt til grunn for årets budsjett i ny fylkeskommune.  Legger jeg til 100 mill i komp 
for prisstigning kontrakter (ref s.16 i budsjettet), så gir det ca. 1.370 mill kroner.  
Driftsbudsjett i år er på 1.165 mill kroner. Dette gir en differanse på drøyt 200 mill kroner.  
Jeg tenker at det ligger noe her ifm bortfall av Svelvik kommune og utskillelsen av næring og 
plan fra tidligere regional (i Vestfold), men vel ikke så mye som 200 mill kroner?  

Kan du hjelpe meg med å forstå dette?" (vår understrekning) 

Varsleren stiller her kritiske spørsmål til etableringen av budsjettrammen for SMM for 2020, og 
viser i den forbindelse til at han "regner med" at budsjettet ble lagt med utgangspunkt i rammene 
for tidligere Vestfold fylkeskommune og Telemark fylkeskommune. Som det er dokumentert over, 
er dette bare et delvis riktig premiss, noe Direktør SMM, som var involvert i budsjettprosessen, 
var kjent med og således enkelt kunne ha oppklart.  

Da e-posten ikke var besvart en drøy uke senere, sendte Varsleren en oppfølgingsepost 7. 
september 2020 med kopi til Direktør SMM, der han ber om svar. Hjertås videresender denne til 
den relevante seksjonslederen, Seksjonsleder B, og ber vedkommende se på spørsmålene. 
Vedkommende tar dette videre med sine medarbeidere, og Seksjonsleder B sender deretter 
følgende svar til Hjertås 10. september 2020:  

"Da har vi sett på forespørselen fra [Varsleren]. Vedlegget viser hvordan rammen har 
kommet til. Høsten 2019 var en ekstremt hektisk tid hvor det nye skulle bygges mens det 
gamle skulle driftes. Som du ser av vedlegget så ser det ut til at rammen blitt kompensert 
med 60 mill til prisvekst og ikke 100 mill. Men [anonymisert] sa i sitt innlegg for HU i august 
at de har hatt prisvekst på 40 mill på driftskontrakter slik at hadde de blitt kompensert med 
100 mill så hadde de blitt overkompensert med 60 mill når vi legger reelle tall til grunn. Med 
tanke på at veksten har vært på omtrent 40 mill så er det da en kompensasjon på 20 mill 
utover reell prisvekst på driftskontrakter." (vår understrekninger og anonymiseringer) 
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Hjertås videresender svaret til Direktør SMM samme dag, med kopi til Varsleren og Varslerens 
nærmeste leder, med følgende kommentar:  

"[Varsleren] tok opp forholdet knyttet til driftsrammene og jeg har fått ØSE til å vurdere 
dette på nytt. Det har tatt litt tid pga at annet arbeid måtte prioriteres etter sommeren.  

Som du ser er etterkalkylen at priskompensasjonen er 60 mill og ikke 100 mill når vi ser hva 
som endelig ble trukket ut av rammene til NIK og SIK. [anonymisert] opplyste i HS at 
prisstigning var 40 mill og vi får vurdere om dette tilsier et større trekk i rammene i 2021. 
SIK rapporterer om et betydelig mindreforbruk og dette kan være en av årsakene. Videre har 
personalsituasjonen vært et «strikk». 

Oversendes til orientering og så tar vi med oss dette inn i kommende budsjettbehandling." 
(vår understrekning og anonymisering) 

Varslingsutvalget bemerker at det finner det naturlig at Hjertås besvarer henvendelsen 
tjenestevei, dvs. til Direktør SMM, og kan ikke se at dette er kritikkverdig. Varslingsutvalget 
bemerker videre at det i lys av den dokumentasjon som er gjennomgått i pkt. 7.3 over, fremstår 
som overraskende at Direktør SMM selv ikke tar initiativ til å orientere medarbeideren i sin egen 
sektor om hvordan budsjettrammen var etablert, noe Direktør SMM gjennom sin involvering i 
prosessen var vel kjent med.  

Direktør SMM opplyste i sitt intervju med Varslingsutvalget at Varsleren ikke er direkte underlagt 
ham, men at han mente en økonomimedarbeider i SMM måtte kunne stille relevante spørsmål om 
fastleggelsen av budsjettrammen til ØSE. Varslingsutvalget oppfatter denne uttalelsen som et 
forsøk fra Direktør SMMs side på å distansere seg fra Varslerens handlinger. Det er etter 
Varslingsutvalgets oppfatning vanskelig å forstå hvorfor Direktør SMM, som selv var vel kjent med 
hvordan budsjettrammene var fastsatt, ikke selv tok initiativ til å oppklare dette.  

Varslingsutvalget har ikke mottatt informasjon som tilsier at Direktør SMM selv besvarer e-posten 
fra Hjertås. Varsleren sender imidlertid den 29. september 2020 en e-post til Tidligere 
Fylkesrådmann med Direktør SMM i kopi:  

"Jeg syns det ligger i sakens natur at en «etterkalkyle» ikke gir noen forklaring på tallene i 
budsjettet, og det er budsjettet jeg spør om. Budsjettet fremstår for meg vedtatt med en 
regnefeil på 90 mill kroner, og budsjettdokumentets fremstilling av en priskompensasjon på 
100 mill kroner kommer således i et merkelig lys.  Realiteten er vel at samferdsels 
driftsbudsjett i 2020 er ca 130 mill lavere enn tilsvarende budsjett for de «gamle» 
fylkeskommunene til sammen i 2019.  Jeg kan ikke se at fylkesrådmannen har informert 
politikerne om disse forholdene og er forundret over det.  Det bør informeres om, og bør 
hensyntas også i budsjettet for 2021." (vår understrekning) 

Varslingsutvalget har merket seg at Direktør SMM var innkopiert på e-posten, hvilket av mottaker 
naturlig må forstås som at henvendelsen enten er godkjent av ham, eller sendes på vegne av ham 
som direktør for SMM. Det fremsettes i e-posten en tydelig anklage om at Fylkesrådmannen ikke 
har informert politikerne om regnefeilen på NOK 90 mill., hvilket Varslingsutvalget oppfatter som 
en alvorlig anklage. Direktør SMM velger likevel ikke å involvere seg i dialogen, herunder bidra til 
å oppklare de misforståelser han med sin kjennskap til fastleggelsen av budsjettrammen kunne 
ha bidratt til å oppklare. 

Hjertås får e-posten videresendt fra Tidligere Fylkesrådmann, og videresender deretter samme 
dag denne e-posten til den relevante seksjonslederen i ØSE, Seksjonsleder B, med kopi til Direktør 
SMM, og ber Seksjonsleder B "se på dette". Seksjonsleder B svarer Varsleren følgende:  

"For at vi skal ha lik forståelse her er det fint om du kan sette opp regnestykket hvor du 
kommer frem til at rammen er feil med henholdsvis 90 og 130 mill kr." 
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Varslingsutvalget har merket seg at Direktør SMM var kopiert inn også på denne henvendelsen 
fra ØSE, og dermed løpende var orientert om hvordan saken utviklet seg. Det faktum at Direktør 
SMM selv ikke griper inn, oppfattes av Varslingsutvalget som en bekreftelse på at han er 
innforstått med at Varsleren fortsetter denne dialogen med ØSE. Varslingsutvalget bemerker at 
også Varsleren gav uttrykk for samme forståelse i en av sine samtaler med utvalget.  

Varsleren svarer følgende på dette 30. september 2020: 

"Jeg forholder meg bare til de tallene og de regnestykkene jeg får fra ØSE. Jeg mener å forstå 
hva dere fremstiller i etterkalkylen, men logikken og forklaringene i forhold til vedtatt 
budsjett forstår jeg ikke.   

For å si det enkelt, så finner jeg ikke de i budsjettet påståtte 100 mill kronene gitt i priskomp.  
Jeg håper selvfølgelig jeg tar feil, for i motsatt fall er det jo alvorlig.  

For øvrig tror jeg du finner resten av mine synspunkter i mailrekka." (vår understrekning) 

Dagen etter, den 1. oktober 2020, sender Varsleren en ny e-post til Seksjonsleder B i ØSE: 

"Mulig det ikke kommer godt nok frem i min siste mail, men jeg ber om en snarlig og skriftlig 
forklaring på driftsbudsjettet. Hvis det foreligger en feil som nevnt, er det slik jeg ser det 
meget alvorlig at det ikke er korrigert og forklart overfor politikerne. De har etterlyst en 
forklaring på og sammenligning av f.eks. asfaltbudsjettet tidligere (her kan du kfr, RTH). Det 
er som kjent et meget stort press på politikerne når det gjelder bl.a. vedlikehold av veiene. 
Jeg understreker at jeg ikke ønsker en ny etterkalkyle, men en forklaring av vedtatt ordinært 
budsjett på dette punktet." 

Varslingsutvalget har merket seg at Varsleren her selv omtaler forholdet som "meget alvorlig". 

Da han fem dager senere ikke har mottatt noe svar sender Varsleren en purring til Seksjonsleder 
B i ØSE. Seksjonsleder B svarer samme dag følgende:  

"Rammen til SMM for 2020 er vedtatt av fylkestinget. Dersom SMM har behov for justering 
av rammen må det dokumenteres og meldes inn i henhold til frister slik at ledergruppen kan 
ta stilling til dette på sitt salderingsmøte til uken." 

Parallelt med denne korrespondansen sender Hjertås den 7. oktober 2020 en e-post til Direktør 
SMM vedrørende budsjettsituasjonen i SMM:  

"Vi to hadde et møte sammen med HR i februar på Grand hotell i Larvik. Det var en 
mailveksling senere i april hvor vi på nytt viste at det ikke var dekning for å ansette så mange 
som du hadde besluttet. Dette forklarte jeg deg også i mai 2019, samt i et møte med [Tidligere 
Fylkesrådmann] i september 2019.  

2. mai aksepterte du rammen og forutsetningene  
Vi mener fortsatt vi er godt innenfor den rammen vi har og nå må vi få arbeidsro til å levere på de 
oppgavene vi faktisk skal ha fokus på. Det er en krevende prosess å omforme den organisasjonen med 
de forutsetningene som vi stort sett har arvet til å blir en effektiv veieier for VTFK. Det er her vi må bruke 
vår tid og innsats og jeg trenger all den støtte jeg kan få til å nå de målene vi har satt oss.  

Du valgte å se bort fra de rammene jeg forklarte deg ville komme knyttet til SAMS (se 
vedlegg), men du var overbevist om at du hadde rett og insisterte på å benytte den interne 
rapporten utarbeidet av [Tidligere Regional- og samferdselssjef i Telemark fylkeskommune] 
og [Rådgiver H]. Denne rapporten er en behovskartlegging og ikke hva vi ville få gjennom 
Statsbudsjettet. I Fellesnemnda i både mai og juni 2019 redegjorde jeg for at vi ikke fikk 
dekning for mere enn ca 70-80 personer. Ansatte på utbygging har hele tiden fra 
departement blitt opplyst ikke ville bli kompensert fordi fylkeskommunen hele tiden har 
dekket investeringene over de frie inntektene. Dette hørte du også på at jeg sa i fagseminaret 
KS i mai 2019 hvor du også deltok og hadde et innlegg. 
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Uansett er det for mange ansatte i SMM. Vi måtte som følge av dette øke 
investeringsbudsjettet utover det [Tidligere Fylkesrådmann] og jeg sa det var dekning for i 
Fellesnemnda. I tilleggsproposisjonen fikk vi 118 mill, men beløpet skal også dekke andre 
kostnader enn lønn f.eks biler, IT, husleie etc. Vi fikk følgelig kun kostnadsdekning for ca 85-
90 personer (avhengig av gjennomsnittslønn) Du valgte å ansette 146 personer (totalt er det 
ca 195-200 i SMM). 

[Økonomisjef A] (tidl økonomisjef) tok dette opp med deg i fjor. Dine seksjonsledere insisterte 
på et internbudsjett med 246 personer. Som følge av dette ble internbudsjettet til asfalt 
redusert. 

[Økonomisjef A] mente ovenfor meg at dette ikke kunne godkjennes, men jeg sa at som følge 
av rammestyring var det du som direktør som hadde det siste ordet. Budsjettet ble derfor 
etablert ut fra instruksjonene til SMM. Det er følgelig ditt ansvar hvordan du har fordelt 
rammen. Selve rammen er en videreføring av tidligere rammer med et tillegg for 
ekstraordinær prisstigning. Tillegget fremkommer i budsjettet som 100 mill kroner, men en 
etterkalyle viser at styrkingen er ca 60 mill. [anonymisert] har imidlertid opplyst i HU at 
prisøkningen er 40 mill, slik at dette likevel er en styrking utover det som ble forutsatt knyttet 
til prisstigning. 

Når dere nå hevder at budsjettet er feil, må dere selv finne løsninger. Jeg er sikker på at 
[anonymisert] husker fremlegget i Fellesnemnda fordi de tok et politisk initiativ knyttet til 
disse forutsetningene. Du husker sikkert at vi også snakket med [anonymisert] i Kragerø. 

Det smarte er nå at du konsentrerer deg om budsjett 2021 og melder inn behov til 
ledergruppen." (våre understrekninger og anonymiseringer) 

Varslingsutvalget oppfatter ovennevnte, som at Hjertås forsøkte å adresse problemstillingen 
direkte overfor Direktør SMM. Varslingsutvalget er ikke blitt forelagt Direktør SMMs eventuelle 
svar på e-posten, og vet heller ikke om det foreligger noe slikt svar. Varslingsutvalget har 
imidlertid gjennom sine undersøkelser ikke funnet noen dokumentasjon på at Direktør SMM 
valgte å engasjere seg i saken.  

Dialogen mellom Varsleren og ØSE fortsetter deretter den 8. oktober 2020, ved at Varsleren svarer 
til Hjertås på Seksjonsleder Bs e-post::  

"Siden du er ansvarlig for ØSE, svarer jeg direkte til deg. Regner med at du er godt koordinert 
med [Seksjonsleder B]. 

Vedtatt budsjett for 2020 sier en priskomp på 100 mill kroner, vedtatt av fylkestinget. I mail 
fra ØSE v/deg ser jeg at dere i mail fra [Seksjonsleder B] til deg sier: «Som du ser av vedlegget 
så ser det ut til at rammen blitt kompensert med 60 mill til prisvekst og ikke 100 mill.» I ditt 
svar til [Direktør SMM] med kopi til meg sier du: «Som du ser er etterkalkylen at 
priskompensasjonen er 60 mill og ikke 100 mill når vi ser hva som endelig ble trukket ut av 
rammene til NIK og SIK». Slik jeg leser dette og slik jeg finner det i tallgrunnlaget, betyr dette 
at ØSE har justert ned budsjettets vedtatte priskomp bl.a. ved å trekke mer fra samferdsel til 
NIK og SIK enn hva som ligger til grunn i vedtatt budsjett. I realiteten betyr dette at de 
vedtatte 100 mill i priskomp som står i teksten i budsjettet og som fylkesrådmannen har 
understreket i sin presentasjon, ikke er tilfelle. Basert på det tallgrunnlaget jeg har fått fra 
ØSE og det som står i budsjettet, skulle driftsbudsjettet til samferdsel ha vært 1.254.796 
kroner og ikke 1.165.500 kroner. Dette er vesentlig. Her er det mye som ikke rimer, og for 
meg ser det ut som fylkestinget har fattet vedtak på mangelfull saksutredning og at 
politikerne ikke er opplyst om de feil som er gjort.   
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Jeg kan ikke se at ØSE eller fylkesrådmannen har myndighet til denne formen for endringer 
av budsjettet uten nye vedtak i fylkestinget. Konsekvensen er alvorlig for SMM og vår løsing 
av samfunnsoppdraget. 

Hvordan mener du vi skal ta dette videre?" (våre understrekninger og anonymiseringer) 

Varslingsutvalget har merket seg at Varsleren gjentar og konkretiserer sine beskyldninger mot 
ØSEs håndtering. Etter Varslingsutvalgets syn er det i lys av dette påfallende at Direktør SMM 
fortsatt ikke griper inn i dialogen mellom Varsleren og ØSE, for å løse det som fremstår som en 
fastlåst diskusjon, som han som direktør for sektoren bør ha en interesse i, og forutsetningene for, 
å avklare på et overordnet nivå.  

Hjertås svarer følgende på dette samme dag:  

"Det sentrale [Varsleren] er hva dere har behov for av ramme i 2021. Det viktige er ikke å 
påpeke eventuelle feil, men å begrunne rammebehovet for 2021 slik at ledergruppen kan ta 
stilling til om/hvordan behovet til SMM kan imøtekommes. SMM skal innen dagens slutt 
innlevere rammebehov med begrunnelse til ledergruppen. 

Så alvorlige påstander som ble fremsatt om at fylkesrådmannen gjennom ØSE har foretatt 
disposisjoner utenfor fullmakt/myndighet, må kontrolleres av en tredjepart. Dersom ikke 
revisjonen har mulighet vil jeg vurdere å engasjere et eksternt revisjonsselskap til en slik 
gjennomgang. 

Jeg legger til grunn at både [Seksjonsleder A] og [Direktør SMM] har godkjent dine mailer 
med et slikt innhold, og vil ta dette opp med [Direktør SMM]. [Direktør SMM] har sett mailene 
uten å reagere og da tolker jeg dette som en aksept." (anonymisert av Varslingsutvalget) 

Varslingsutvalget bemerker at det oppfatter de framsatte beskyldninger på samme måte som 
Hjertås, og finner hans umiddelbare reaksjon om å be om en uavhengig tredjepartsvurdering av 
forholdet adekvat. Varslingsutvalget oppfatter at Varsleren mener dette ble gjort som en 
"skremselstaktikk", som et forsøk på å presse Varsleren til taushet, og har begrunnet dette med at 
Hjertås må ha forstått at revisjon ikke ville ta et oppdrag på en slik måte. Varslingsutvalget har 
ikke grunnlag for å vurdere hvorvidt Hjertås' henvendelse til revisor var egnet til å avkrefte eller 
bekrefte eventuelle feil, men finner uansett at eventuelle feil som måtte ha blitt avdekket gjennom 
en slik revisorgjennomgang, ville ha vært feil på ØSEs side, og kan derfor ikke se at det er grunnlag 
for den kritikk som er framsatt fra Varslerens side om dette.  

Samme dag sender Hjertås denne henvendelsen videre til revisor, og ber revisor om å kontrollere 
at budsjettvedtaket er korrekt innlagt i regnskapssystemet, og at budsjettet i Visma er gyldig slik 
det fremgår av vedtektene. Revisor bekrefter dagen etter at budsjettvedtaket er korrekt innlagt, 
og at budsjettet er gyldig slik det fremgår av vedtektene. Hun skriver videre at de tar vedlagte 
korrespondanse med seg i sin kontroll av fylkeskommunens budsjett og aktuelle vedtak og 
premisser knyttet til dette.  

Den 13. oktober 2020 svarer Varsleren følgende på dette:  

"Så noe helt annet. 

Du skriver at «Så alvorlige påstander som ble fremsatt……. osv, må kontrolleres av en 
tredjepart». Du skriver også om godkjenning fra [Seksjonsleder A] og [Direktør SMM] og 
[Direktør SMMs] aksept. I hele denne saken opplever jeg at du ikke svarer på det jeg spør om, 
at du bortforklarer og avsporer, at du forsøker å la meg bli et problem ved å hevde at jeg 
kommer med alvorlige påstander, at du forsøker å «skremme meg» ved å kopiere meg inn på 
en bestilling til revisjon eller en annen tredjepart, at du forsøker å skape konflikt mellom 
mine ledere og meg og at du forsøker å overse meg gjennom å svare til [Direktør SMM] i 
stedet for direkte til meg. Jeg har også latt meg fortelle at du og/eller Rådmannen bruker 
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negativt ladede kallenavn på meg, «kongen av samferdsel» lyder kanskje kjent. Jeg har 
opplevd lignende adferd fra deg tidligere f.eks. da jeg stilte deg spørsmål om 
investeringsrammen og skredsikringsmidler for ikke lenge siden. I tillegg hevder du overfor 
fylkesrådmannen at en sak jeg saksbehandlet for HS i september i år ikke ble lagt frem innen 
fristen og at den ikke var kvalitetssikret i ØSE. Du oppga dette som grunn for at den ble 
trukket. Det er feil på alle punkter, og det var jeg som trakk meg som saksbehandler da du 
og/eller fylkesrådmannen slik jeg ser det sensurerte saken og la frem et alternativ der 
vesentlige opplysninger var fjernet. Dere la frem for [Direktør SMM]en helt endret sak uten 
så mye som å diskutere det med meg som saksbehandler. Jeg kan ikke forstå annet enn at slik 
adferd er sterkt kritikkverdig adferd fra deg som direktør og leder." (anonymisert av 
Varslingsutvalget) 

Etter det Varslingsutvalget har fått opplyst avholdt ledergruppen samme dag et heldagsmøte med 
fokus på budsjettet for 2021, der blant annet utfordringer knyttet til budsjettrammen for SMM for 
2021 ble diskutert. Samme dag ble det også kjent at Fylkesrådmann var blitt konstituert som 
fylkesrådmann, med forbehold om etterfølgende politisk vedtak. 

Dialogen som Varslingsutvalget har fått tilsendt avsluttes ved følgende e-post fra Hjertås til 
Varsleren 14. oktober 2020: 

"Du tar opp flere forhold, men siden gårsdagen var et heldagsmøte i ledergruppen har jeg 
ikke hatt tid til å svare deg før nå. 

Når det gjelder budsjettrammer har ØSE gitt deg en tilbakemelding, men jeg forstår at du 
ikke er fornøyd med svaret. Rammene til SMM ble behandlet på ledermøtet i går. [Direktør 
SMM] som din direktør vil komme tilbake til ledergruppen med et nytt grunnlag for 
budsjettrammen 2021. Det blir derfor mest riktig at vi følger normal tjenestevei. 

Du klager også på uttalelser fra meg. Disse uttalelsene har ikke jeg gitt, men som du skriver 
at du og/eller Rådmannen bruker negativt ladede kallenavn på meg, «kongen av samferdsel» 
lyder kanskje kjent. Hva Rådmannen har gjort kan ikke jeg ta stilling til, men noen kallenavn 
på deg har ikke jeg benyttet. 

ØSE har ikke stoppet noen sak. Vi fikk imidlertid spørsmål om vi hadde sett et saksfremlegg i 
slutten av august/begynnelsen av september. Hvis det er denne saken forespurte jeg 
rådgiverne om de hadde sett saken. De kjente ikke saken og det svarte jeg rådmannen. Når 
jeg fikk spørsmålet var det etter direktørens godkjenningsfrist og følgelig etter normale 
frister for saksbehandling. Jeg har ikke sett denne i 360 og forholder meg til når jeg fikk 
spørsmålet presentert. Jeg antar at det er en epost fra meg til [Tidligere Fylkesrådmann] ut 
fra hva du skriver. Hva [Tidligere Fylkesrådmann] har oversendt til [Direktør SMM] kjenner 
jeg ikke til og kan følgelig ikke ta stilling til resterende kommentarer. 

Når det gjelder revisjonen er det slik at revisjonen er en uavhengig tredjepart. Ingen kan 
pålegge revisjonen hverken oppdrag eller standpunkter. Det er derfor ingen skremsel i dette, 
men jeg er nødt til å undersøke påstander om feil selv om det er min egen sektor som 
eventuelt har gjort feil. 

Til slutt nevner jeg at valgt prinsipp i fylkeskommunen er rammestyring. Dette medfører at 
sektorene må forholde seg til rammene. Det gir sektorene et handlingsrom, men er også 
utfordrende. Direktøren har mulighet til å disponere rammen og er ikke tvunget til å benytte 
midler til bestemte formål hvis ikke dette uttrykkelig er presisert av Fylkestinget. Endringer 
i rammer kan være en begrunnelse, men er i mange tilfeller retningsgivende. Slik du 
formulerer dine synspunkter kan det tyde på at du henviser til et annet prinsipp knyttet til 
detaljbudsjettering som mange kommuner benytter. Innenfor slike prinsipper kunne det vært 
grunnlag for noen av uttalelsene, men ikke innenfor valgt prinsipp av Fylkestinget. Et annet 
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forhold er at vesentlige endringer i forutsetningene bør omtales også innenfor prinsippet om 
rammestyring." (anonymisert av Varslingsutvalget) 

Varslingsutvalget oppfatter svaret fra Hjertås som saklig og adekvat i lys av situasjonen, og at han 
forsøker å svare ut de beskyldningene som er fremsatt. Til tross for at e-posten fra Varsleren var 
angripende i formen, oppfatter Varslingsutvalget svaret som saklig og uforenelig med Varslerens 
beskyldning om skremselstaktikk fra Hjertås' side.  

Delvis parallelt med dialogen som er gjengitt over og Hjertås' dialog med revisor, stiller også en 
annen rådgiver i SMM, Rådgiver A, en rekke spørsmål til Seksjonsleder B i ØSE knyttet til 
økonomiske forhold i SMM. E-posten er lang og gjengis ikke her, da det sentrale også fremgår av 
en e-post fra Rådgiver A 7. oktober 2020, som er gjengitt nedenfor. På den første henvendelsen 
fra Rådgiver A svarer Seksjonsleder B den 6. oktober 2020 følgende:  

"Organisasjonsmodellen som er bestemt i VT-fylke sier at økonomirådgivere for sektorene 
sitter organisatorisk i ØSE men er sektorenes ressurs inn i arbeidet med økonomi, budsjett, 
etc. Du henviser til et budsjettmøte torsdag og jeg antar at både [Rådgiver B] og [Rådgiver 
C] skal være med på det. For meg kan det se ut til at flere av problemstillingene du tar opp er 
innenfor arbeidsoppgavene til [Rådgiver B] og [Rådgiver C] og må således gå via de.  

Rammen for 2020 er vedtatt av fylkestinget og er den dere må forholde dere til. Nå er det 
fokus på budsjett for 2021 og dersom man i SMM mener at rammen må justeres så må man 
dokumentere behovet og melde dette inn. Deretter blir det en prioriteringsoppgave for 
fylkesrådmannens ledergruppe å se hva fylkeskommunen har økonomi til og hvordan man 
ønsker å prioritere ut fra en helhet. Vi har de inntektene vi har.  

Det er viktig å være klar over at vi er en ny felles fylkeskommune. Vi er ikke gamle Vestfold, 
gamle Telemark, VKT eller andre. Nytt fylke medfører nye rutiner hvor det da naturligvis er 
noen rutiner som er annerledes enn det var i de gamle organisasjonene og alle må tilpasse 
seg at ting gjøres annerledes. Vi i ØSE må tenke helhet og ikke bare sektorvis. Samtidig er vi 
åpne for å ta en prat om rutiner dersom det kan være hensiktsmessig å se på de og vurdere 
endringer. Men det er ikke tidspunktet for det nå i oktober hvor all kapasitet går til å legge 
budsjettet for 2021." (anonymisert av Varslingsutvalget) 

Varslingsutvalget oppfatter svaret dit hen at Seksjonsleder B i første avsnitt henviser Rådgiver A 
til linjen, ved å be vedkommende ta opp problemstillingene med de medarbeiderne som i første 
rekke er nærmest til å besvare spørsmålene. Seksjonsleder B henviser videre til at SMM må 
forholde seg til den budsjettrammen som er vedtatt, og til den gjeldende organiseringen. 
Seksjonsleder B inviterer deretter til en dialog om mulige endringer i de gjeldende rutinene, 
dersom disse ikke skulle vise seg å være hensiktsmessige. Avslutningsvis påpekes at ØSE p.t. er 
inne i en hektisk fase med å ferdigstille budsjettet for 2021, og at det dermed er begrenset 
kapasitet til å håndtere andre saker.  

Rådgiver A i SMM svarer på følgende måte 7. oktober 2020:  

"Dette var en tilbakemelding jeg synes er noe overraskende og som jeg kjenner provoserer 
meg litt…. 

Skjønner du ikke ønsker/ser behov for å møte meg likevel og det kan ikke jeg gjøre noe med.. 

Jeg synes likevel det er uheldig, da SMM etter 9 mnd drift i ny fylkeskommunen, fortsatt har 
ting uavklart som de ønsker jeg skal finne ut av. 

Det hadde vært så mye enklere og ikke minst effektivt – om du som leder for både regnskap 
og budsjett og dermed forståelse for helheten -kunne bistått oss og kanskje tatt noen 
avgjørelser.  

Når det gjelder din konkrete tilbakemelding, har jeg likevel noen korte kommentarer. 
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Jeg forstår deg slik at all økonomikompetanse er i ØSE. Det er jo ikke riktig. Da det ligger 
betydelig mengde med økonomiske oppgaver på sektoren, er det selvfølgelig også behov for 
økonomirådgivere/ økonomikunnskap i «eget hus» for å ivareta sektorens oppgaver. SMM er 
en stor og komplisert sektor som besitter god faglig sektoriell økonomisk kompetanse, som 
derimot burde kunne bidra til et godt samarbeid med ØSE om økonomiske spørsmål. 

Du viser til budsjettmøte på torsdag. [Rådgiver C] blir etter avtale med i deler av møtet, da 
temaet er betingelser for driftsbudsjettet i SMMs driftsseksjoner. Ved sektorinterne 
økonomimøter – enten det gjelder regnskap, budsjett, rapportering etc. - er det selvfølgelig 
naturlig å invitere inn ØSE dersom det er et reellt behov for deres deltagelse.  

Jeg vet at driftsbudsjettrammen for 2020 er politisk vedtatt. Det kan vel likevel ikke være til 
hinder for at  sektoren får innsyn i regnstykket som danner grunnlag for egen budsjettramme 
i første driftsår 2020, dersom sektoren ønsker det. 

Dersom du med dette mener at ØSE ikke er villig til å gi SMM det innsyn vi har behov for, må 
jeg søke bistand annet sted. 

Når det gjelder vårt ønske om effektive økonomiske rutiner for SMM, slik at vi får ivaretatt 
våre store driftsbudsjetter med løpende god styring og kontroll, så kan jeg ikke skjønne annet 
at det også bør være i ØSE sin interesse. 

Det blir også etter min oppfatning helt feil å tenke at alle sektorer har behov for det samme 
– og at vi skal gi slipp på nødvendige rutiner med begrunnelse at det er slik vi gjør det i 
fylkeskommunen. Tror faktisk at vi også har noe å lære fylkeskommunen… 

Jeg tør påstå at det kan være betydelige forskjeller på behov for økonomiske rutiner i det 
løpende arbeidet i en driftsorientert virksomhet som SMM, kontra den mer prosessorienterte 
fylkeskommunale virksomheten." (våre understrekninger) 

Varslingsutvalget oppfatter svaret som tydelig preget av en mistillit til ØSE, og relativt krast i form 
og innhold. Det bemerkes at rådgiveren som skrev e-posten hadde tiltrådt sin stilling kun ca. to 
måneder tidligere.  

Seksjonsleder B videresender dette svaret til Hjertås samme dag, med følgende kommentar:  

"Vi må ta en prat etterpå om SMM, dette her går ikke lengre. Er så provosert nå! Vi må lande 
dette med rammen for SMM og forholdet ØSE/SMM, nå er både [Rådgiver A] og [Varsleren] 
på meg hele tiden og klimaet mellom sektorene er helt håpløst."   

Hjertås sender hele dialogen videre til Direktør SMM på følgende måte:  

"Jeg tror det er lurt at du ringer meg. 

Rune" 

Varslingsutvalget bemerker, at ovennevnte dokumenterer at Hjertås sitt initiativ skjer på basis av 
en konkret henvendelse fra Seksjonsleder B, som opplever pågangen fra SMM som belastende. 
Varslingsutvalget er videre kjent med, at Seksjonsleder B også i forkant muntlig overfor Hjertås 
hadde forklart at dialogen ble opplevd som belastende, og at han ønsket at Hjertås tok tak i 
problemstillingen på direktørnivå. Varslingsutvalget finner det videre naturlig og riktig, at Hjertås 
retter sin henvendelse i linjen til Direktør SMM som øverste leder for SMM.  

Den 14. oktober 2020 sender Hjertås følgende e-post til Direktør SMM vedrørende den dialogen 
som er gjengitt over:  

"[Seksjonsleder B] tok kontakt med meg for noen uker siden med et varsel om at oppførselen 
til [Varsleren] medførte at de opplevde en psykisk belastning på måten han oppførte seg på. 
Det var i mindre grad at han gjentok spørsmål knyttet til rammene, men at det ble fremsatt 
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påstander som ble opplevd som urimelige, de ble mistenkeliggjort og at eposter ble lekket til 
utenforstående. [Seksjonsleder B] spurte meg derfor om jeg derfor kunne svare [Varsleren].  

[Varsleren] har i tidligere mailer hevdet flere forhold, blant annet at det er foretatt 
disposisjoner utenfor fullmakt/myndighet av ØSE. Dette har jeg oversendt til revisjonen slik 
at et slikt brudd fra ØSE blir undersøkt. Det er ingen skremsel siden det i så fall er ØSE som 
har gjort en feil. Slike påstander er imidlertid alvorlige siden det fremsettes som dette er 
bevisste handlinger. 

Når det gjelder rammene må jeg forholde meg til deg som direktør. Vi har avtalt i ledermøtet 
at du som direktør skulle levere din vurdering til ledergruppen. Jeg overser ikke [Varsleren], 
men jeg må forvente at han går din styringslinje.  

Når [Varsleren] nå fremsetter påstander blir dette i overkant. Hva rådmannen har sagt vet 
jeg ikke, men en udokumentert læs påstand om "du/og eller Rådmannen  

Jeg har også latt meg fortelle at du og/eller Rådmannen bruker negativt ladede kallenavn 
på meg, «kongen av samferdsel» lyder kanskje kjent. Jeg har opplevd lignende adferd fra deg 
tidligere f.eks. da jeg stilte deg spørsmål om investeringsrammen og skredsikringsmidler for 
ikke lenge siden." 

Av hensyn til arbeidsmiljøet forventer jeg at du nå som leder av [Varsleren] får 
kommunikasjonen inn på et bedre spor, og at jeg får oversendt et eventuelt grunnlag det er 
mulig for ledergruppen å ta stilling til.  

Vil du ta tak i dette? 

For øvrig ser jeg at [Varsleren] henviser til samtaler i ledergruppen. Det innebærer at du 
refererer fra ledermøter og bryter den avtalen vi har i ledergruppen om at vi skal kunne ha 
åpne diskusjoner uten at dette blir referert utenfor ledermøtet." (anonymisert av 
Varslingsutvalget) 

Etter det Varslingsutvalget har fått opplyst ble det etter dette avholdt et møte mellom Hjertås, 
Direktør SMM, Direktør HR og Fylkesrådmann. Dagen etter sendte Varsleren sitt varsel på Hjertås 
til fylkeshovedverneombudet.  

Etter det Varslingsutvalget har fått opplyst, ble det av Fylkesrådmann lagt til rette for dialog 
mellom Hjertås og Direktør SMM i forbindelse med budsjettprosessen for SMM for 2021, slik at 
man skulle kunne enes om en budsjettramme. Dialogen omhandlet også sammenhengen mellom 
ramme, aktivitet og ansatte, herunder ekstra tildelinger til SMM ut fra direktørens beskrivelse av 
situasjonen. Prioriteringene ble akseptert av ledergruppen som helhet, og ledergruppen ble enige 
om et utkast til budsjett, som ble fremlagt for fylkestinget 3. november 2020.  

I forbindelse med Fylkesrådmannens budsjettpresentasjon i fylkestinget 3. november 2020, åpnet 
fylkesordfører for kommentarer og spørsmål til budsjettet. Gruppeleder for Høyre kommenterte, 
at det i hovedutvalget for samferdsel var blitt sagt at det var blitt lagt frem feil opplysninger ved 
etablering av budsjettrammen for SMM for 2020, og at det var ca. 100 mill. kroner man ikke 
forstod hvor var blitt av. Gruppeleder for Høyre påpekte at dette hadde skapt bekymring i Høyres 
gruppe, og at det derfor var nødvendig at ØSE la frem en redegjørelse for fylkestinget om hvordan 
budsjettrammene var etablert. Gruppeleder for Høyre understreket at man måtte være enige om 
budsjettrammene, da dette er det viktigste styringsdokumentet i Fylkeskommunen.  

Varslingsutvalget har fått tilsendt en korrespondanse som viser at Hjertås sendte en e-post til 
Direktør SMM 3. november 2020, der han viser til at gruppeleder for Høyre hadde bestilt et notat 
fra ØSE. Hjertås ber Direktør SMM om umiddelbart å sende et sitat eller eventuelt hva som er 
forelagt hovedutvalget, slik at utgangspunktet for Hjertås' notat blir korrekt. Da e-posten blir 
stående ubesvart, sender Hjertås en ny e-post til Direktør SMM to dager senere, der han igjen ber 
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om informasjon om hva som er forelagt hovedutvalget. Direktør SMM svarer følgende den 5. 
november 2020:  

"Nå har jeg vært i kontakt med både utvalgsleder og egen organisasjon for å avklare hva vi 
skal ha vært sagt/presentert som utgangspunkt for [Gruppeleder for Høyre] spørsmål. Vi 
finner ikke at dette har vært et tema, men kan referere til noen problemstillinger som er 
berørt gjennom flere utvalgsmøter og som kan være grunnlaget for spørsmålet. 

• Størrelsen på asfaltbudsjettet med kraftig reduksjon grunnet lite tilgjengelige 
frie driftsmidler utover kontraktsforpliktelser, på tross av at SMM ble 
kompensert med 100 mill for prisøkninger og redusert aktivitetsnivå i 
kontraktene 

• Investeringsmidler til rassikring som ikke lengre var øremerkede midler og som 
dermed medførte en omprioriteringer av prosjektene for å kunne finansieres 
innenfor gitt investeringsramme 

• Presentasjoner i forbindelse med etablering av ny kontraktsstrategi innenfor 
Drift og Vedlikehold som viser til en betydelig nedgang i driftsaktivitetene fra 
2019 til 2020. Underlaget for dette er tidligere distribuert til ledergruppen." 
(anonymisert av Varslingsutvalget) 

Etter dette ble det utarbeidet et utkast til svar til fylkestinget. For å sikre at alle 
fylkestingsmedlemmene fikk samme informasjon som grunnlag for å fatte vedtak, ble alle 
spørsmål som var stilt i forbindelse med politiske møter, partigruppenes arbeidsmøter, per e-post 
osv. samlet i et eget dokument og svart ut, med utsending til fylkestinget i tre omganger. I den 
forbindelse samarbeidet ledergruppen om å gi svar på enkeltspørsmål, og hadde en endelig 
godkjenning av svarene gjennom en samlet bekreftelse i ledergruppen. Etter det opplyste var 
Hjertås redaktør for dokumentet selv om svarene kom fra ulike sektorer.  

I forbindelse med ferdigstillelsen av svaret på spørsmålet fra Gruppeleder for Høyre om 
budsjettrammen for SMM for 2020 ble det også gjennomført et møte mellom Direktør SMM, 
Hjertås, Direktør HR og Fylkesrådmann den 24. november 2020. Etter dialog i flere omganger 
samme dag ble man enige om et svar, som ble sendt til fylkestinget i den tredje og endelige 
versjonen av notatet datert 27. november 2020.  

Følgende svar ble sendt til fylkestinget:  

"I Fylkestinget 3. november 2020 ønsket [Gruppeleder for Høyre] fremlagt en redegjørelse 
for om det forelå en feil i budsjettet  

Det er skapt usikkerhet om tallmaterialet og i hovedutvalget for samferdsel ble det 
sagt at det er forelagt feil opplysninger ved etablering av budsjettrammene for 2020. 
Det er nødvendig at ØSE legger frem en redegjørelse for FT om hvordan 
budsjettrammene er etablert, for å gi klarhet i hvordan budsjettforslaget er og de 
avveininger som er gjort.  

Sammenslåing av de to fylkene medførte også betydelige endringer i organiseringen. Blant 
annet ble de gamle regionalavdelingene splittet i tre nye sektorer 

• Næring, innovasjon og kompetanse 

• Samfunnsutvikling, internasjonalisering og klima 

• Samferdsel, miljø og mobilitet 

Fylkesrådmannen foreslo i budsjettet at sektor Opplæring og folkehelse skulle styrkes med 
49 millioner kroner og at Samferdsel, miljø og mobiltet skulle styrkes med 100 millioner 
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kroner. Dette ble finansiert ved at netto driftsresultat ble redusert tilsvarende. 
Fylkesrådmannens begrunnelse var at dette var nødvendig for å oppnå realistiske budsjetter. 

Spørsmålet som er reist er knyttet til om samferdsel, miljø og mobilitet har fått styrket 
sektorrammen i forhold til hva disse funksjonene var budsjettert med i de tidligere 
fylkeskommunene. 

Budsjettforutsetningen var en styrking på 100 millioner kroner. Spørsmålet besvares ved å 
gjennomføre en etterkalkulasjon av rammen. Med dette menes at det gjennomføres en 
kontrollberegning av rammen, men at det benyttes oppdaterte tall og forutsetninger i 
forhold til kjent situasjon. Resultatet vil normalt avvike da flere budsjettforutsetninger vil 
være endret. Etterkalkylen vil imidlertid kunne benyttes for å vurdere om de vesentlige 
forutsetningene er fortsatt gjeldende. 

(…) 

Etterkalkylen viser at samferdsel, miljø og mobilitet er blitt kompensert kun med 60 millioner 
kroner i forhold til budsjettforutsetningen på 100 millioner kroner. " (våre understrekninger 
og anonymisering) 

Etter det Varslingsutvalget er blitt forklart, var svaret som ble gitt et resultat av en åpen og normal 
prosess for å svare opp folkevalgtes spørsmål i forbindelse med budsjettbehandlinger. Svaret er 
kommet til gjennom enighet mellom både Hjertås, Direktør SMM og Fylkesrådmann. Etter 
Varslingsutvalgets syn er det dermed ikke grunnlag for Varslerens påstand om at også 
informasjonen i dette notatet er sensurert av Hjertås i et forsøk på å holde tilbake informasjon fra 
politisk ledelse.  

7.7 Dialog internt i ØSE knyttet til Hjertås  

Varslingsutvalget har fått oversendt en intern dialog mellom medarbeidere i ØSE fra november 
2020 knyttet til budsjettrammen for SMM for 2020, som viser at problemstillingen også var 
gjenstand for diskusjon internt i ØSE.  

En medarbeider forklarer at Hjertås trolig har funnet forklaringen på regnefeilen i det omstridte 
notatet fra ØSE. Det forklares at Hjertås tror at "regnefeilen" kan skyldes at en linje i oppsettet, 
som viser et uttrekk på 90 mill. fra budsjettrammen knyttet til SAMS har falt ut, og at det som ser 
ut til å være en regnefeil, i så fall er en formatteringsfeil. Medarbeideren viser til at Hjertås skal ha 
fått notatet med den mulige formatteringsfeilen fra Økonomisjef A høsten 2019.  

Dialogen rundt dette er oversendt Varslingsutvalget av en medarbeider i ØSE, som også er blitt 
intervjuet i saken, med følgende oversendelsestekst:  

"Sender over siste mailkorrespondanse som viser at Rune Hjertaas prøver å korrigere en feil 
i notatet med å prøve å trekke ut 90 mill som en teknisk justering. Problemet er at dette er 
kostnader som fylkeskommunene ikke hadde før 2020, da kan ikke kostnadene trekkes fra. 
Det viser også at det skylden legges på tidligere økonomisjef [Økonomisjef A]." (anonymisert 
av Varslingsutvalget) 

Varslingsutvalget har undersøkt dette nærmere. Varslingsutvalget viser til at det av en e-post fra 
Økonomisjef A til Direktør SMM av 8. oktober 2019, inntatt under punkt 7.3 over, fremgår at "I 
rammen som ble diskutert i ledermøtet 30.09 lå det inne 80 millioner til sams, disse er nå tatt ut i 
påvente av tilleggsprop’en". Av senere dialog (inntatt over), fremgår at man opprinnelig trodde at 
bevilgningen ville være på 90 mill. Notatet med summeringsfeilen har i utgangspunktet samme 
oppsett som det man benyttet i oktober 2019, før budsjettet ble vedtatt. Bakgrunnen for at SAMS 
opprinnelig var inntatt i budsjettrammen til SMM, var etter det Varslingsutvalget er blitt forklart, 
at bevilgningen fra staten knyttet til SAMS i utgangpunktet skulle gis over statsbudsjettet. Over 



74 
 

I_1432965/1 36440-501 

sommeren 2019 ble det imidlertid klart at bevilgningen heller ville bli gitt senere via en 
tilleggsproposisjon. På denne bakgrunn ble SAMS tatt ut av budsjettet for SMM.   

Det fremstår som uklart hva summeringsfeilen reelt sett skyldes, og etter det Varslingsutvalget 
oppfatter gir heller ikke Hjertås uttrykk for at det er sikkert at feilen skyldes en formatteringsfeil. 
I lys av at den totale rammen gjennomgående var lik i hele oktober, og at de tidligere notatene 
som viser etableringen av samme totale ramme ikke inneholder regnefeil, fremstår imidlertid 
forklaringen som en plausibel forklaring. I og med at forklaringen fremstår som plausibel, kan 
heller ikke Varslingsutvalget se at Hjertås' innspill om at dette kan være en mulig forklaring skal 
være en bevisst villedende bortforklaring, slik det tolkes av Varsleren.  

Fremstillingen av denne situasjonen fra medarbeidere i ØSE kan etter Varslingsutvalgets 
oppfatning forklares med at det også internt i ØSE har vært en viss skepsis og mistro overfor 
Hjertås, ved at det trekkes negative slutninger uten at man har innsikt i det bakenforliggende 
hendelsesforløpet.  

7.8 Sykefravær  

Varslingsutvalget har fått oversendt en oversikt over sykefravær i Fylkeskommunen. Bakgrunnen 
for at dette er interessant, er at et høyt sykefravær kan være egnet til å illustrere en krevende 
arbeidssituasjon, forutsatt at det ikke foreligger andre naturlige forklaringer for fraværet.  

Oversikten over totalt sykefravær i Fylkeskommunen i første til tredje kvartal 2020 viser et totalt 
sykefravær i første kvartal på 6,1 prosent, andre kvartal på 4,1 prosent og tredje kvartal på 5,0 
prosent:  

 

 
Videre viser oversikten Varslingsutvalget har fått tilsendt at sykefraværet i ØSE for tredje kvartal 
2020 var på 3,7 prosent, noe som er lavere enn snittet for Fylkeskommunen:  
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Sykefraværet for ØSE i tredje kvartal 2020 er lavere enn snittet i Fylkeskommunen. At 
sykefraværet er lavt innebærer ikke i seg selv at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig, eller at 
direktøren for sektorområdet ikke kan sies å ha opptrådt kritikkverdig. Sykefraværsstatistikken 
er likevel etter Varslingsutvalgets syn relevant i totalvurderingen. 

7.9 Påstand om sensur av saksfremlegg 

Varsleren har i sitt Varsel og i samtaler med Varslingsutvalget, hevdet at Hjertås har sensurert et 
saksfremlegg til politikerne, og dermed tilbakeholdt sentral informasjon. Varslingsutvalget har 
tatt opp dette under noen intervjuer, og har fått tilsendt noe relevant korrespondanse.  

Den 29. september 2020 sendte Varsleren følgende e-post til Tidligere Fylkesrådmann, med kopi 
til Direktør SMM og Varslerens seksjonsleder, Seksjonsleder A:  

"Som du vet er det feil og mangler i budsjettdokumentet vedr. investering på fylkesvei, og 
dette er korrigert på makronivå i T-1 rapporten. I saksutkastet vedr. investeringsporteføljen 
til HS 16/9-20 ble dette forsøkt anskueliggjort i tabellform ned på prosjektnivå. Poenget med 
det var å gi politikerne nødvendig informasjon. I din sensur av saksfremlegget fjernet du 
denne informasjonen. Det gjorde saken lite interessant, og den ble trukket. Hvorfor ønsker 
du å holde tilbake denne typen informasjon overfor politikerne?   

Takknemlig for en snarlig tilbakemelding." 

Tidligere Fylkesrådmann videresendte e-posten til Hjertås samme kveld med følgende 
oversendelsestekst:  

"Husker du at vi jobbet med denne saken, Rune? Fint om du kan hjelpe meg med å huske 
hvordan vi håndterte denne saken." 

Hjertås tok dette videre med Seksjonsleder B i ØSE, og fikk følgende tilbakemelding:  

"Denne saken sendte du til meg og spurte om rådgiverne i ØSE hadde lest gjennom og 
kvalitetssikret i henhold til rutinen. Jeg sjekket dette ut med rådgiverne og de hadde ikke hatt 
saken til gjennomgang og dermed kunne ikke vi gå god for innholdet/tallene." 
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Hjertås videresendte svaret fra Seksjonsleder B til Tidligere Fylkesrådmann senere den 29. 
september:  

"Jeg husker denne saken. Den kom sent, etter saksfristene og du spurte meg om ØSE hadde 
sett på tallene. Jeg spurte [Seksjonsleder B] og som du ser forhørte han seg med rådgiverne.  
De hadde ikke sett denne og kunne ikke gå god for innholdet. (se kopi av mail nedenunder). 

Saken hadde derfor ikke fulgt prinsippet om fullført saksbehandling eller de rutinene som er 
fastlagt om at økonomirådgiverne skal vurdere de økonomiske forhold og saksfremstilling. 

Det er derfor ikke snakk om sensurering, men for sen saksgang og fremlegg til t vi kunne ta 
stilling til saken. Det er synd at dette fremstilles på denne måten når det ble forsøkt å bistå 
til at saken kunne fremlegges." (anonymisert av Varslingsutvalget) 

Tidligere Fylkesrådmann videresendte tilbakemeldingen fra ØSE til Direktør SMM senere på 
kvelden den 29. september, med følgende oversendelsestekst:  

"Viser til [Varsleren] e-post sendt tidligere i dag (nederst i denne tråden), og jeg legger til 
grunn at en e-post med et så alvorlig innhold er avklart med deg. For øvrig viser jeg til e-post 
fra økonomidirektør Rune Hjertaas (se nedenfor) som er en respons på hvordan denne saken 
ble håndtert av meg i samarbeid med ØSE. Hvordan vurderer du [Varsleren] påstander sett i 
lys av beskrevet saksforløp? Fint med en rask avklaring siden [Varslerens] påstander er 
alvorlige." (anonymisert av Varslingsutvalget) 

Situasjonen synes å skyldes en uenighet om saksbehandlingsrutiner i Fylkeskommunen. 
Varsleren har under oppfølgingssamtalen med Varslingsutvalget, forklart at det ikke foreligger en 
rutine om at saker om økonomiske forhold skal kvalitetssikres av ØSE i tilfeller der tallene 
kommer fra ØSE. Varsleren har hevdet at han fikk tallene fra ØSE, og at det dermed ikke var behov 
for å sende selve saksfremlegget til ØSE. ØSE er av den oppfatning at rutinene tilsier at selve 
saksfremlegget skal kontrolleres.  
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DEL III VARSLINGSUTVALGETS VURDERINGER  

8 INNLEDNING 

Varslingsutvalget finner innledningsvis grunn til å bemerke at mange av de påstandene som rettes 
mot Hjertås er generelle og overordnede karakteristikker, som det er vanskelig både å bevise og 
motbevise. Varslingsutvalget har dermed så langt som mulig sett hen til skriftlig dokumentasjon, 
for å vurdere hvorvidt påstandene kan underbygges eller motbevises, og har i tillegg hatt et særlig 
fokus på å avdekke om det er grunnlag for de framsatte påstander i de intervjuer Varslingsutvalget 
har gjennomført. 

Varslingsutvalget bemerker også at den tyngste kritikken som er fremsatt mot Hjertås, kommer 
fra kollegaer av Hjertås i tidligere Vestfold fylkeskommune, og knytter seg til hendelser som ligger 
flere år tilbake i tid. I tillegg er varselet inngitt av en person i en annen sektor, som ikke er 
underlagt Hjertås' styringslinje. Et spesielt moment i saken, er at seksjonslederne på nivået under 
Hjertås i Fylkeskommunen har oppgitt å ha et godt forhold til ham, og oppfatter ham som en 
omsorgsfull leder, noe som står i motstrid til de synspunkter som er fremmet av noen tidligere 
medarbeidere, samt av enkelte medarbeidere lenger ned i organisasjonshierarkiet og 
medarbeidere i andre sektorer. Varslingsutvalget har undersøkt Varslerens påstand om at 
Hjertås' nærmeste medarbeidere ikke vil uttale seg negativt om ham av frykt for de konsekvenser 
dette vil kunne få, men har gjennom sine undersøkelser ikke funnet noen holdepunkter for at dette 
er korrekt. 

Videre har Varslingsutvalget observert, at flere av de påstandene som rettes mot Hjertås bunner 
ut i faglige uenigheter og ulike syn på økonomiske prioriteringer. Varslingsutvalget har funnet at 
slike forhold har skapt en del misnøye, som er benyttet for å underbygge at Hjertås skal ha 
opptrådt kritikkverdig. Varslingsutvalget finner grunn til å bemerke at Hjertås'. i sin rolle som 
direktør for ØSE med et overordnet ansvar for Fylkeskommunens økonomi, vil være spesielt 
utsatt for kritikk fra ansatte som er faglig uenig eller som er uenig i Fylkeskommunens 
økonomiske prioriteringer. Varslingsutvalget har derfor i sine undersøkelser særlig sett hen til 
om den kritikk som fremsettes mot Hjertås kan saklig begrunnes i noe utover slik faglig uenighet 
eller uenighet om økonomiske prioriteringer. 

Basert på utvalgets undersøkelser, er det klart at det verserer minst to ulike 
virkelighetsoppfatninger i Fylkeskommunen med hensyn til organisasjonens interne forhold. Det 
har vært krevende for Varslingsutvalget å få belyst alle forhold tilstrekkelig godt, og det er 
krevende å trekke konklusjoner ut av et så vidt forskjellig faktum som det som presenteres av 
Varsleren, av de intervjuede ansatte og Hjertås selv.  

Varslingsutvalget har videre tatt i betraktning, at Fylkeskommunen har vært gjennom en særskilt 
krevende periode i forbindelse med sammenslåings- og omstillingsprosessen som har pågått de 
seneste årene, og at dette har medført at organisasjonen både har vært under et høyt arbeidspress 
og i en belastende endringsprosess. I lys av dette har Varslingsutvalget vært særlig oppmerksom 
på å unngå at vurderingene bærer preg av etterpåklokskap eller en "jakt på syndebukker", og at 
alle konklusjoner hensyntar en rimelig margin for menneskelige feilvurderinger – uten at slike 
feilvurderinger karakteriseres som kritikkverdige. 

Varslingsutvalget finner grunn til å bemerke, at det er uttrykt stor grad av tillitt til konstituert 
Fylkesrådmann Lisbeth Svensson på tvers av sektorene, og at det tydelig er uttrykt tro på at 
Svensson er riktig person til å kunne løse de utfordringer Fylkeskommunens organisasjon nå står 
i.  

I det følgende behandles de konkrete påstandene som er fremsatt mot Hjertås, på bakgrunn av 
det faktum som er gjengitt ovenfor under rapportens del II.  
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9 KONKRETE PÅSTANDER 

9.1 Påstanden om løgn og skremselstaktikk 

9.1.1 Påstand 

Det er i varselet fremsatt en påstand om at Hjertås har løyet om at Seksjonsleder B har opplevd 
pågangen fra medarbeidere i SMM som belastende, og at Hjertås skal ha løyet om at Seksjonsleder 
B ba ham håndtere denne situasjonen på direktørnivå.  

Varsleren skriver følgende i varselet datert 15. oktober 2020:  

"Det resulterer i at han sender en mail direkte til sektordirektør der han bl.a. hevder at en av 
hans seksjonssjefer sier de opplever en psykisk belastning på grunn av min adferd. Dette er 
løgn, og han snur bevisst saken på hodet for å forsøke å gjøre meg til en syndebukk." 

I intervjuet med Varsleren 27. oktober utdypes påstanden på følgende måte:  

"I forbindelse med budsjettsaken har Hjertås hevdet at Varsleren gjennom sin adferd har 
utsatt en av hans seksjonsledere for psykisk press. Varsleren vurderer at hensikten med dette 
må ha vært å skremme og eventuelt få sektordirektør til å opprette personalsak mot 
Varsleren." 

Varsleren opplyste i intervjuet også at han var kjent med at Seksjonsleder B skulle gå over i en 
annen stilling i Fylkeskommunen, og at dette var begrunnet i at han ikke lenger klarte å arbeide 
med Hjertås som sin nærmeste overordnede.  

Varsleren ble i en oppfølgingssamtale med Varslingsutvalget 9. desember 2020 spurt hva han ville 
tenkt dersom det skulle vise seg at Seksjonsleder B i ØSE faktisk opplevde dialogen med Varsleren 
som belastende, og ba Hjertås ta opp dette med Direktør SMM. Varsleren svarte da følgende: 

"han ville ment at det ikke var sant - han kan ikke forstå at [Seksjonsleder B] skal ha følt at 
[Varsleren] la press på ham. [Varsleren] viser til at han kun sendte [Seksjonsleder B] et par 
e-poster, og at han gjorde det fordi Hjertås' sine svar kom gjennom [Seksjonsleder B]. 
[Varsleren] har ikke spurt [Seksjonsleder B] om hvordan han opplevde dette i ettertid, selv 
om han har hatt lyst. Dette fordi han ikke tror at [Seksjonsleder B] faktisk opplevde 
prosessen slik Hjertås har beskrevet." (anonymisert av Varslingsutvalget) 

9.1.2 Varslingsutvalgets konklusjon  

Varslingsutvalget finner det bevist at Seksjonsleder B tok kontakt med Hjertås, forklarte at 
dialogen med Varsleren og Rådgiver A i SMM ble opplevd som krevende, og ba Hjertås ta opp dette 
på direktørnivå med Direktør SMM. Varslingsutvalget har ikke funnet holdepunkter for at dette 
ble tatt opp med Direktør SMM i den hensikt å skremme Varsleren eller å gjøre Varsleren til 
"syndebukk".  

Varslingsutvalget har også undersøkt Varslerens påstand om begrunnelsen for at Seksjonsleder B 
skal over i en annen stilling, og har fått en troverdig forklaring på dette som står i motstrid til 
Varslerens antakelse. Varslingsutvalget har ikke funnet noen holdepunkter for at Varslerens 
antakelse om årsaksforholdet er korrekt.  

9.1.3 Varslingsutvalgets vurdering  

Varslingsutvalget har gjennomgått den relevante dokumentasjonen som er oversendt i saken, 
samt gjennomført intervjuer med Seksjonsleder B i ØSE, Varsleren og Hjertås. Både Hjertås og 
Seksjonsleder B, har forklart at Seksjonsleder B opplevde henvendelsene fra Varsleren og den 
andre medarbeideren i SMM som ubehagelig og krevende, og at Seksjonsleder B på denne 
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bakgrunn ba Hjertås om å håndtere situasjonen på direktørnivå. Da Hjertås tok opp situasjonen 
med Direktør SMM, var dette dermed på bakgrunn av en direkte anmodning fra en av hans 
seksjonsledere. Det er etter Varslingsutvalgets syn ingen holdepunkter for at problemstillingen 
ble tatt opp med Direktør SMM i den hensikt å skremme Varsleren eller gjøre ham til syndebukk, 
eller at Hjertås har forklart seg usant i forbindelse med håndteringen av saken. 

Varslingsutvalget finner tvert imot at Hjertås' oppfølging overfor Direktør SMM i dette tilfellet var 
saklig og nødvendig, uavhengig av hvem som måtte ha rett når det gjelder spørsmålene knyttet til 
budsjettet for 2020. 

Varslingsutvalget har videre undersøkt påstanden om at Seksjonsleder B har valgt å gå over i en 
annen stilling på grunn av Hjertås' adferd. Vedkommende har overfor Varslingsutvalget vært 
tydelig på at han ikke ønsker å fortsette av private grunner, sammenholdt med en høy 
arbeidsbelastning, og til en viss grad også den anstrengte dialogen med SMM. Seksjonsleder B har 
overfor Varslingsutvalget understreket at overgangen ikke er knyttet til Hjertås, og at Hjertås 
tvert imot har vært en stor støtte gjennom den perioden vedkommende har vært i stillingen som 
seksjonsleder i ØSE.  

Varslingsutvalget finner grunn til å bemerke at det er illustrerende for saken at Varsleren 
fremsetter sterke anklager mot Hjertås, som det ikke viser seg å være faktisk grunnlag for. 
Varslingsutvalget oppfatter dette som et tydelig uttrykk for den mistillit mot ØSE generelt og 
Hjertås spesielt, som over tid har fått utvikle seg i SMM. Forholdet behandles nærmere i pkt. 8.2 
nedenfor.  

Varslingsutvalget har på denne bakgrunn kommet til at Hjertås i forbindelse med saken ikke har 
opptrådt i strid med rettsregler, fylkeskommunens etiske retningslinjer eller etiske normer som 
det er bred tilslutning til i samfunnet. 

9.2 Samarbeidet mellom ØSE og SMM 

9.2.1 Påstand 

Varsleren har i sitt varsel datert 15. oktober 2020 fremsatt følgende påstand:  

"Min rolle som rådgiver og saksbehandler i SMM, medfører at jeg har mye kontakt og 
samarbeid med ØSE. Dette gjelder spesielt i budsjettsammenheng og i utredning og skriving 
av politiske saker. Rune Terjes lederstil gjør dette samarbeidet meget vanskelig."  

9.2.2 Varslingsutvalgets konklusjon  

Varslingsutvalget finner ikke holdepunkter for at Hjertås' ledestil er den sentrale årsaken til at 
samarbeidet mellom ØSE og SMM er vanskelig. Etter Varslingsutvalgets oppfatning kan det stilles 
spørsmål ved om Direktør SMM, som øverste leder for SMM, i tilstrekkelig grad har tatt ansvar for 
å ivareta en organisasjons- og arbeidskultur som fremmer gode arbeidsprosesser og godt 
medarbeiderskap, jf. punkt 3 i Fylkeskommunens etiske retningslinjer. Etter Varslingsutvalgets 
syn er det holdepunkter for at Direktør SMM ikke i tilstrekkelig grad har tatt ansvar for saker 
innenfor sin sektor. Denne ledelsessvikten synes etter Varslingsutvalgets syn å være en helt 
sentral årsak til at samarbeidsklimaet mellom SMM og ØSE er blitt så anstrengt at det har fått 
negative konsekvenser for de ansattes, herunder Varslerens, arbeidsmiljø.  

9.2.3 Varslingsutvalgets vurdering  

Varslingsutvalget har fått oversendt omfattende dokumentasjon knyttet til samarbeidet mellom 
ØSE og SMM. Varslingsutvalgets oppfatning er at de aller fleste involverte er enige i at 
samarbeidsforholdet mellom ØSE og SMM er anstrengt. Varslingsutvalget kan på grunnlag av sine 
undersøkelser slutte seg til dette, da samarbeidsproblemene har kommet tydelig frem under 
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samtaler med medarbeidere i både ØSE og SMM, og gjennom den skriftlige dokumentasjon som 
Varslingsutvalget har gjennomgått. 

Under punkt 7.6 over, er det inntatt en redegjørelse for korrespondansen mellom rådgivere i SMM 
og ØSE fra august til oktober 2020 knyttet til økonomiske forhold, særlig knyttet til etableringen 
av budsjettrammen for SMM for 2020. Korrespondansen er etter Varslingsutvalgets syn et godt 
eksempel på det anstrengte samarbeidsforholdet, som over tid har fått utvikle seg mellom SMM 
og ØSE.  

Etter Varslingsutvalgets syn burde spørsmålene knyttet til budsjettet for 2020 vært håndtert av 
Direktør SMM, og tatt opp direkte med Hjertås som direktør for ØSE. Som det er nærmere 
redegjort for i punkt 7.3 over var Direktør SMM godt kjent med hvordan budsjettrammen var 
etablert. Varslingsutvalget legger til grunn at Direktør SMM derfor enten initialt i prosessen i) ikke 
var kjent med at hans rådgivere adresserte problemstillingen overfor ØSE, eller ii) var kjent med 
dette, men aksepterte at rådgiverne selv håndterte dialogen.  

Av korrespondansen fremgår det i alle tilfeller, at Direktør SMM ble oppmerksom på Varslerens 
henvendelse til ØSE 7. september 2020, da Direktør SMM og Varslerens seksjonsleder, 
Seksjonsleder A, sto i kopi på e-posten Varsleren sendte til Hjertås, der han purret på en 
tilbakemelding på e-posten datert 28. august 2020. Det er også klare holdepunkter, for at Direktør 
SMM var kjent med at Rådgiver A i SMM på samme tid engasjerte seg i problemstillingen, og kunne 
komme til å ta opp problemstillingen overfor ØSE.  

Når Direktør SMM er kjent med at to av hans rådgivere, i til dels det samme tidsrom, følger opp 
samme problemstilling overfor ØSE burde han i det minste ha tatt initiativ til å koordinere 
oppfølgingen fra SMMs side. Etter Varslingsutvalgets syn burde Direktør SMM selv ha fulgt opp 
problemstillingen videre, og tatt dette direkte med Hjertås. Problemstillingen hører etter 
Varslingsutvalgets oppfatning naturlig hjemme på direktørnivå, da det er direktørene i felleskap 
som utarbeidet budsjettrammen. I tillegg er det Direktør SMM som har full kjennskap til 
historikken knyttet til utarbeidelse av budsjettrammen for SMM, og som dermed er nærmest til å 
vurdere situasjonen. I tillegg synes rådgiverne å ha lagt flere uriktige forutsetninger til grunn for 
sine spørsmål, som Direktør SMM enkelt kunne ha oppklart i lys av sin kunnskap om etableringen 
av budsjettrammen.   

Direktør SMM burde etter Varslingsutvalgets syn i alle tilfeller ha grepet inn så snart han så at 
utvekslingen mellom ØSE og SMM utviklet seg til å bli aggressiv og lite konstruktiv i tonen fra 
SMMs side. Varslingsutvalget synes det er påfallende at verken Direktør SMM eller Seksjonsleder 
A griper inn og tar ansvar for dialogen, når man ser hvordan denne utvikler seg til å bli spiss og 
anklagende. Dette gjelder særlig i lys av at Fylkeskommunen er en organisasjon med klare 
styringslinjer, som i dette tilfellet brytes. Etter Varslingsutvalgets syn er dette et ansvar som 
naturlig ligger til Direktør SMM som øverste leder for de medarbeidere som stiller spørsmålene. 
Varsleren har i samtale med Varslingsutvalget 9. desember 2020, forklart at han ikke tror Direktør 
SMM mener at han gikk over streken i dialogen med Seksjonsleder B i ØSE, da Direktør SMM i så 
fall ville ha sagt ifra. På denne bakgrunn legger Varslingsutvalget til grunn, at Direktør SMM 
fortsatt ikke per desember 2020 har tatt opp med Varsleren at hans tone i dialogen med ØSE var 
lite konstruktiv. Det bemerkes videre, at Varsleren overfor Varslingsutvalget har gitt uttrykk for 
at han mener Direktør SMM ville ha grepet inn dersom Direktør SMM mente han gikk for langt i 
dialogen, og at han dermed oppfatter Direktør SMMs unnlatelse av å gripe inn som en legitimering 
av at dialogen var akseptert av Direktør SMM.  

Etter Varslingsutvalgets syn har særlig Direktør SMMs passivitet og unnlatelser bidratt til at 
situasjonen eskalerte, noe som medførte en vanskelig situasjon for Seksjonsleder B. Passiviteten 
kan representere et brudd på Fylkeskommunens etiske retningslinjer, uten at Varslingsutvalget 
tar endelig stilling til dette. Det bemerkes at det er noe formildende at Direktør SMM var ny i sin 
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rolle, ikke hadde erfaring fra offentlig forvaltning, og i likhet med øvrige direktører hadde et høyt 
arbeidspress i perioden. 

Dersom problemstillingen hadde blitt tatt opp av Direktør SMM direkte overfor Hjertås, ville dette 
etter Varslingsutvalgets syn ha lagt til rette for en mer åpen dialog. Hjertås har forklart til 
Varslingsutvalget, at det var unaturlig for ham å gå detaljert inn i bakgrunnen for etableringen av 
budsjettrammen for 2020 overfor Varsleren, da han ikke ønsket å undergrave Direktør SMMs 
stilling overfor en av hans underordnede. Varslingsutvalget ser det som naturlig og kollegialt at 
Hjertås var opptatt av å ivareta dette hensynet, og derfor forsøkte å få Direktør SMM til å involvere 
seg i saken.  

Hjertås er videre av Varsleren anklaget for ikke å være åpen om at det hadde skjedd en feil ved 
etableringen av rammen for SMM for 2020, og at Hjertås/ØSE har forsøkt å trenere ved å gi 
unnvikende svar, noe som bidro til å eskalere situasjonen. Varslingsutvalget bemerker i den 
forbindelse at Hjertås allerede 10. september 2020 sendte en e-post til Direktør SMM, med kopi 
til Varsleren, der han forklarer at det ser ut til at SMM kun ble gitt 60 mill. i priskompensasjon for 
2020, ikke 100 mill. som forutsatt. Hjertås synes dermed allerede på dette tidspunkt å være åpen 
om at det kunne ha skjedd en feil, selv om han ikke går inn i detaljer knyttet til hva dette skyldes. 
Hjertås er videre i sin direkte dialog med Direktør SMM åpen for at han selv kan ha et medansvar 
for den situasjon som har oppstått, ved at han ikke har vært tydelig nok. Hjertås har videre ved 
gjentatte anledninger forsøkt å bidra med løsningsforslag til hvordan den oppståtte situasjon 
kunne håndteres. Hjertås' opptreden i denne forbindelse står i kontrast til Direktør SMM, som 
basert på den gjennomgåtte tidsnære dokumentasjon framstår som passiv og unnvikende.  

Direktør SMM har på sin side overfor Varslingsutvalget gitt uttrykk for at det kun er Hjertås som 
vet hvordan rammen ble etablert, og at det dermed er Hjertås som "har fasiten". Direktør SMM 
legger overfor Varslingsutvalget all "skyld" på Hjertås. I lys av den korrespondansen som er 
gjennomgått i punkt 7 over, er dette etter Varslingsutvalgets syn ikke riktig, og en 
ansvarsfraskrivelse fra Direktør SMM, som både har vært med på å utarbeide rammen og har 
akseptert denne. Konflikten mellom Direktør SMM og Hjertås synes i stor grad å bunne ut i faglig 
uenighet og uenighet om økonomiske prioriteringer, der begge har argumentert ut fra sine faglige 
syn på saken, og Hjertås har "vunnet frem" ved at Direktør SMM har resignert. Varslingsutvalget 
finner ikke i den skriftlige korrespondansen holdepunkter for at Hjertås har opptrådt 
kritikkverdig overfor Direktør SMM, da Hjertås har argumentert faglig med en sidestilt direktør, 
om et tema som ligger innenfor hans ansvarsområde som økonomidirektør med overordnet 
ansvar for Fylkeskommunens helhetlige økonomi.  

Basert på den skriftlige dialogen og de intervjuene som er avholdt, finner Varslingsutvalget godt 
dokumentert at det foreligger en klar motvilje mot ØSE og Hjertås blant flere medarbeidere i SMM. 
Denne motviljen har blant annet kommet til syne ved at Hjertås tillegges en del motiver som det 
Varslingsutvalget gjennom sine undersøkelser ikke har funnet faktisk belegg for. 

Varslingsutvalget har undersøkt hva denne motviljen i SMM mot Hjertås og ØSE kan skyldes. 
Varslingsutvalget finner holdepunkter for at Direktør SMM har bidratt til å la en slik motvilje 
utvikle seg over tid, ved å kommunisere misnøye med Hjertås og ved å unnlate å gi relevant 
informasjon eller gi feilaktige opplysninger til medarbeidere i egen organisasjon 

Det vises i denne forbindelse til gjennomgått dokumentasjon i pkt. 7.3 over, som etter 
Varslingsutvalgets syn tydelig dokumenterer at Direktør SMM selv deltok i forbindelse med 
etableringen av budsjettrammen for 2020, og dermed hadde all relevant dokumentasjon for å 
kunne forklare dette for sine egne medarbeidere.  

Under intervjuer med medarbeidere i SMM har det eksempelvis fremkommet at Direktør SMM 
har fortalt at Hjertås har pålagt Direktør SMM en bemanningsstopp, i strid med prinsippet om 
rammestyring, og at dette har skapt mye frustrasjon i SMM. Varslingsutvalget har, basert på den 
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skriftlige dialogen gjengitt i punkt 7.3 og øvrig dokumentasjon i saken, funnet at det i 
ledergruppen, dvs. ikke av Hjertås, ble fastsatt en rutine om at ansettelser måtte klareres med HR 
og ØSE før de kunne gjennomføres. Stillinger i fylkesadministrasjonen skulle i tillegg klareres med 
fylkesrådmannen. Varslingsutvalget vil videre vise til at Hjertås som sidestilt direktør, til tross for 
ovennevnte, sterkt har anbefalt Direktør SMM ikke å gjennomføre flere ansettelser, og således 
hele tiden forutsatt at den endelige beslutningen er opp til Direktør SMM, i tråd med 
Fylkeskommunens fastsatte prinsipp om rammestyring.  

Direktør SMM har også fortalt medarbeidere at Hjertås har endret tall i budsjettet for SMM, uten 
å involvere ham som direktør for sektoren. Uavhengig av om dette er sant eller ikke, fremstår det 
som lite hensiktsmessig å kommunisere et slikt budskap nedover i organisasjonen. En 
medarbeider har videre under et intervju med Varslingsutvalget forklart at Direktør SMM 
opplever at det er Hjertås som i praksis er direktør på SMM, noe vedkommende bebreider Hjertås 
for, ikke Direktør SMM.  Varslingsutvalget finner, at en slik kommunisert misnøye fra en direktør 
knyttet til en annen direktør er egnet til å skape en motvilje i organisasjonen, som er til hinder for 
et velfungerende samarbeid. Dette, sammenholdt med Direktør SMMs manglende inngripen i de 
anklagende og aggressive e-poster fra rådgivere i SMM til ØSE, anses å være en helt sentral årsak 
til at det anstrengte samarbeidsforholdet mellom de to sektorene har utviklet seg.  

Varslingsutvalget bemerker, at flere har forklart at også Hjertås skal ha kommunisert frustrasjon 
over Direktør SMM til medarbeidere i sin egen organisasjonen, og at det dermed er en viss 
gjensidighet i misnøyen. Varslingsutvalget har imidlertid ikke funnet bevismessige holdepunkter, 
for at kommunikasjonen fra Hjertås til medarbeidere i ØSE har medført at medarbeidere i ØSE har 
kritisert eller motarbeidet SMM, slik at dette ikke i like stor grad synes å ha bidratt til den 
anstrengte situasjonen.  

I tillegg er Varslingsutvalget blitt forelagt dokumentasjon, som viser at SMM ved gjentatte 
anledninger ikke har levert innspill i budsjettprosessen for 2021 innenfor de frister som er satt. 
Dokumentasjonen viser at det er sendt gjentatte purringer på leveranser fra medarbeidere i ØSE 
til Direktør SMM. Flere medarbeidere i ØSE har oppfattet dette som en aktiv motarbeidelse av 
ØSE, noe som forsinker prosesser. Varslingsutvalget har spurt Varsleren om dette, som ga 
tilbakemelding om at han stadig har sagt til Direktør SMM at han må levere på frist til ØSE, da han 
ikke er god til dette.  

Varslingsutvalget oppfatter igjen at Direktør SMM, som øverste leder, har et ansvar for å påse at 
det leveres tidsmessig inn mot budsjett- og rapporteringsprosesser, da slike manglende og/eller 
forsinkede leveranser er egnet til å forsterke det allerede anstrengte forholdet ytterligere.  

Varslingsutvalget har på denne bakgrunn kommet til at Hjertås i samhandlingen med SMM ikke 
har opptrådt i strid med rettsregler, fylkeskommunens etiske retningslinjer eller etiske normer 
som det er bred tilslutning til i samfunnet. 

9.3 Lederstil og myndighetsmisbruk  

9.3.1 Påstand  

Varsleren har i sitt varsl datert 15. oktober 2020 fremsatt følgende påstand:  

"Jeg mener Rune Terje sin ledelse og lederstil bryter med de «Etiske retningslinjer for 
ansatte», og med aml §2A-1-2 bokstavene d og e. I forhold til de etiske retningslinjene mener 
jeg at Rune Terjes ledelse og adferd bl.a. bryter med pkt. 3: «Lederne skal legge til rette for 
en organisasjons- og arbeidskultur som fremmer gode arbeidsprosesser, godt 
medarbeiderskap og innovasjon gjennom læring og forbedring». Rune Terje legger ikke til 
rette for prosesser og involvering, men har en autoritær og enerådende lederstil. 
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Konsekvensen er at man føler seg overkjørt, opplever frustrasjon over manglende 
forutsigbarhet, unødvendig hardt arbeidspress og meget dårlig arbeidsmiljø. 

I pkt. 14 i de etiske retningslinjene står det: «Alle ledere har et etisk ansvar i kraft av å være 
rollemodeller. Ledere som er ansatt i fylkeskommunen har ansvar for å bygge en kultur som 
er basert på åpenhet og som ivaretar fylkeskommunens etiske retningslinjer. Ledere har 
ansvaret for at det totale arbeidsmiljøet er godt.» Rune Terjes ledelse og adferd bidrar til det 
motsatte. Rune Terje bidrar til en kultur som er lukket og enerådig, og han oppfører seg som 
om han vet best på «alle» områder. Det være seg i egen sektor eller i andre sektorer. 
Lederstilen oppleves i stor grad som «splitt og hersk» med fokus på å finne feil for å legge 
press på andre. Dette har ført til det jeg opplever som en fryktkultur og et dårlig 
arbeidsmiljø." (våre understrekninger) 

9.3.2 Varslingsutvalgets konklusjon  

Etter Varslingsutvalgets syn, er det ikke sannsynliggjort at Hjertås gjennom sin lederadferd har 
opptrådt i strid med de etiske retningslinjene som er gjengitt i varselet, øvrige deler av de etiske 
retningslinjene, allmenne normer som har bred tilslutning i samfunnet eller arbeidsmiljøloven.  

Basert på tilbakemeldinger fra ansatte under de intervjuene som er avholdt, finner 
Varslingsutvalget at Hjertås kunne ha hatt en mer åpen kommunikasjonsform, som i større grad 
hensyntar kompetansenivået og forutsetningen til den kollegaen han snakker med. 
Varslingsutvalget finner likevel, at et slikt forbedringspotensial knyttet til kommunikasjonsform 
er innenfor det som er normalt for en leder som har et stort ansvarsområde og jobber under høyt 
tidspress. Varslingsutvalget anser det videre som positivt at Hjertås har vært åpen for at han kan 
ha gjort feil, samt uttrykt en tydelig vilje til å forbedre seg. 

9.3.3 Varslingsutvalgets vurdering  

Varslingsutvalget har i løpet av undersøkelsene fått tilsendt en del skriftlig dialog mellom Hjertås 
og medarbeidere i ØSE, og internt mellom andre medarbeidere i ØSE. Den skriftlige dialogen tyder 
på at Hjertås i stor grad er en leder som forholder seg til styringslinjen. Hjertås synes videre i 
betydelig utstrekning å involvere den relevante seksjonslederen i dialogen, og at det deretter er 
seksjonslederen som tar opp saker eller videreformidler budskap til medarbeidere nedover i 
styringslinjen. Varslingsutvalget har observert at dette i noen tilfeller har ledet til misforståelser, 
da mellomleddet i enkelte tilfeller ikke har kunnet besvare oppfølgingsspørsmål fullt ut. Et 
konkret eksempel på dette er dialogen knyttet til uttak av en linje i dokumentet som viser 
budsjettrammen for 2020 (punkt 7.7 over), der rådgiverne stiller oppfølgingsspørsmål ved 
forklaringen som mellomlederen ikke kan forklare, noe som igjen skaper frustrasjon og mistanke 
hos rådgiverne. 

Varslingsutvalget finner, at den skriftlige dokumentasjonen i saken underbygger at Hjertås i stor 
grad styrer via sine seksjonsledere, og i utstrakt grad delegerer oppfølgingen av saker til dem. De 
fleste medarbeiderne Varslingsutvalget har snakket med har forklart at Hjertås jobber svært mye, 
hvilket underbygger at slik delegasjon er nødvendig for å håndtere det antall saker og 
henvendelser som tillegger hans ansvarsområde til enhver tid. Hjertås har selv gitt uttrykk for at 
han ofte av kapasitetshensyn svarer i "telegramstil", og at han ikke er flink nok til å se alle 
medarbeiderne i tilstrekkelig grad, noe som kan medføre at han oppleves som distansert. At 
Hjertås i stor grad overlater den nærmere oppfølgingen av saker til seksjonslederne, med tillitt til 
at disse følger opp dette ansvaret på en god måte, er bekreftet av samtlige seksjonsledere i ØSE 
som Varslingsutvalget har snakket med. 

Varslingsutvalget finner at Hjertås nok oppleves som distansert i noen sammenhenger, og at han 
formidler beskjeder via sine seksjonsledere uten at medarbeidere involveres i den grad som ville 
vært ideelt. Basert på tilbakemeldinger fra ansatte under de intervjuene som er avholdt, finner 
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Varslingsutvalget det videre at Hjertås kan være ganske direkte og hard i sin 
kommunikasjonsform, som er egnet til å skape misnøye hos noen. Hjertås kunne videre ha hatt en 
mer åpen kommunikasjonsform, som i større grad hensyntar kompetansenivået og 
forutsetningen til den kollegaen han snakker med. Hjertås har erkjent et forbedringspotensial 
knyttet til kommunikasjon, samt gitt uttrykk for en vilje til å forbedre seg.   

Samtidig har intervjuene vist at seksjonslederne som til daglig har kontakt med Hjertås og er 
direkte underlagt ham, ikke kjenner seg igjen i det som beskrives i varselet. Hans aller nærmeste 
medarbeidere opplever ham tvert imot som en omsorgsfull leder som tar dem på alvor, og har 
forsøkt å avlaste deres arbeidspress. Han beskrives videre som en leder som involverer dem i 
saker som angår deres ansvarsområder, og viser tillitt. Varslingsutvalget legger stor vekt på dette, 
da seksjonslederne er de medarbeiderne som i størst grad forholder seg til ham på daglig basis, 
og som er dem han styrer gjennom. Varslingsutvalget har videre lagt vekt på at det samme er 
bekreftet av de tillitsvalgte Varslingsutvalget har intervjuet. Varslingsutvalget legger videre 
begrenset vekt på de hendelsene som er beskrevet av tidligere kollegaer av Hjertås, da disse ligger 
flere år tilbake i tid, og Varslingsutvalget i mangel av tidsnær skriftlig dokumentasjon i begrenset 
grad har kunnet ettergå påstandene.  

Varslingsutvalget finner på denne bakgrunn at det ikke er bevist at Hjertås' lederstil er i strid med 
arbeidsmiljøloven, Fylkeskommunens etiske retningslinjer eller etiske normer som det er bred 
tilslutning til i samfunnet. 

9.4 Konkret om lederadferd i forbindelse med budsjettsaken  

9.4.1 Påstand 

Varsleren fremsetter følgende påstand i varselet datert 15. oktober 2020:  

"Budsjettprosessen for inneværende års budsjett var en dårlig prosess, uten særlig 
involvering utenom ØSE og med manglende kvalitetssikring. Resultatet ble et dårlig 
budsjettdokument med flere feil og mangler innen samferdsel, både mht driftsbudsjett og 
investeringsbudsjett. Jeg mener vi alle har en plikt til å varsle om feil og bidra til at slike blir 
rettet opp og kommunisert/forelagt politisk ledelse. Jeg mener bl.a. å se en feil i 
størrelsesorden 100 mill kroner i driftsbudsjettet for samferdsel. Med en intensjon om å få 
dette bekreftet/avkreftet av ØSE for således eventuelt å få det korrigert og kommunisert, 
kontaktet jeg ØSE V/Rune Terje pr mail den 28/8-20 der jeg spør om han kan forklare meg 
hvordan dette henger sammen. Vi skriver nå 14/10, og jeg har enda ikke fått svar på det jeg 
spør om. Vi har utvekslet i underkant av 20 mailer, men jeg har ikke fått noen relevant 
forklaring på det jeg spør om. Rune Terje forsøker imidlertid slik jeg oppfatter det, å få meg 
«av» saken gjennom i første omgang ikke å svare før jeg purrer. Deretter sende et «god 
dagmann økseskaft» svar til min sektordirektør med kopi til meg. Senere forsøker han 
indirekte å få mine ledere til å stoppe meg gjennom på en finurlig måte å forsøke å 
«ansvarliggjøre» dem. Deretter hevder han at jeg kommer med meget alvorlige påstander 
som han vil få sjekket bl.a. av revisor. Dette er et eksempel på skremselstaktikk. Han sender 
sågar en henvendelse til revisjon med kopi til mine ledere. Det han ber om fra revisjon er noe 
revisjon ikke gjør, og de tar heller ikke oppdrag på denne måten. En mann i hans stilling vet 
dette, men jeg tør påstå at det er forsøk på å skremme eller presse meg til taushet. (…)." (våre 
understrekninger) 

9.4.2 Varslingsutvalgets konklusjon  

Varslingsutvalget finner ikke at Hjertås har utvist kritikkverdig lederadferd i forbindelse med 
dialogen knyttet til etableringen av budsjettrammen for 2020.  
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9.4.3 Varslingsutvalgets vurdering  

Det er både i varselet og under intervjuene med Varsleren fremholdt at budsjettet er av dårlig 
kvalitet med flere feil. Varslingsutvalget vurderer dette som en faglig diskusjon, som faller utenfor 
Varslingsutvalgets mandat. 

Varslingsutvalget finner ikke holdepunkter for at Hjertås, ved å unnlate å svare på Varslerens 
første e-post 28. august 2020 med spørsmål om etableringen av budsjettrammen for SMM for 
2020, har til hensikt å få Varsleren "av" saken. Varsleren stiller i e-posten kritiske spørsmål til 
etableringen av budsjettrammen for 2020, som det er naturlig at Varsleren i første omgang tar 
opp med direktøren for SMM, Direktør SMM. Det må etter Varslingsutvalgets syn være rom for 
ikke å besvare en slik e-post umiddelbart, uten at man tillegges en kritikkverdig hensikt. Etter å 
ha mottatt purringen fra Varsleren videresender Hjertås dette til den relevante seksjonslederen, 
Seksjonsleder B, samme dag. Når Hjertås mottar en tilbakemelding fra Seksjonsleder B, blir 
tilbakemeldingen videreformidlet til Direktør SMM, med kopi til Varsleren, kun få timer senere. 
Denne raske håndteringen taler etter Varslingsutvalgets syn for at Hjertås ikke hadde en 
bakenforliggende hensikt om å få Varsleren av saken i første omgang. Hjertås forklarer i tillegg 
forsinkelsen med at det hadde vært mye arbeid som måtte prioriteres etter sommeren.  

Hjertås kritiseres videre for å ha sendt et "god dag mann, økseskaft" svar på henvendelsen. 
Varslingsutvalget finner det ikke riktig å klassifisere svaret som unnvikende. Hjertås videresender 
tilbakemeldingen fra Seksjonsleder B i sin helhet, med noen ytterligere kommentarer, og er åpen 
på at SMM er blitt kompensert 40 mill. mindre i priskompensasjon enn det som var forutsatt. Det 
redegjøres videre for konsekvensene av dette etter ØSEs oppfatning, i lys av etterkalkylene. 
Varslingsutvalget finner svaret adekvat etter omstendighetene.  

Varsleren hevder videre. at Hjertås indirekte forsøker å få hans ledere til å "stoppe ham" gjennom 
på en "finurlig måte" forsøke å "ansvarliggjøre" dem. Varslingsutvalget legger til grunn at det her 
henvises til e-posten fra Hjertås til Varsleren 8. oktober 2020, der Hjertås skriver at han forutsatte 
at Seksjonsleder A og Direktør SMM har godkjent e-postene Varsleren skriver til Hjertås. Hjertås 
skriver videre at Direktør SMM har sett e-postene uten å reagere, og at han derfor tolker dette 
som aksept. Som Varslingsutvalget har redegjort for i punkt 9.2 over, mener Varslingsutvalget at 
Direktør SMMs i forbindelse med dialogen mellom Varsleren og Hjertås/ØSE opptrer passivt og 
unnvikende.. At Hjertås påpeker manglende inngripen fra Direktør SMMs side er derfor etter 
Varslingsutvalgets oppfatning både saklig og naturlig.  

Videre hevder Varsleren at Hjertås' henvendelse til revisor i forbindelse med dialogen er ment 
som "skremselstaktikk". Uavhengig av om dette var egnet til å oppklare Varslerens spørsmål eller 
ikke, har Varslingsutvalget vanskelig for å se at en slik henvendelse skal være egnet til å skremme 
Varsleren. Varsleren er en erfaren og jevnaldrende økonom, som kjenner systemet godt, og 
eventuelle feil revisor måtte påpeke, ville i så fall ha vært en feil ØSE hadde gjort.  Varsleren 
forklarte også til Varslingsutvalget at han selv hadde konfrontert Hjertås i møter, og 
Varslingsutvalget anser det derfor som lite sannsynlig at Hjertås skal ha hatt til hensikt å 
"skremme" varsleren. 

Varslingsutvalget utelukker ikke at dialogen kunne vært håndtert på en annen og bedre måte enn 
den ble, men finner ikke at Hjertås har opptrådt kritikkverdig i forbindelse med spørsmålene 
knyttet til etableringen av budsjettrammen for 2020. 

Varslingsutvalget finner det på denne bakgrunn ikke bevist, at Hjertås' lederadferd i forbindelse 
med dialogen knyttet til etableringen av budsjettrammen for 2020 er i strid med rettsregler, 
fylkeskommunens etiske retningslinjer eller etiske normer som det er bred tilslutning til i 
samfunnet.  
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9.5 Hersketeknikker 

9.5.1 Påstand 

Varsleren har i sitt varsl datert 15. oktober 2020 fremsatt følgende påstand:  

"Jeg opplever at Rune Terje er sterkt opptatt av å skaffe seg selv alibi eller ryggdekning i alle 
sammenhenger. Han vil alltid kunne peke på en annen syndebukk, og det er utstrakt bruk av 
hersketeknikker." (vår understrekning) 

Under Varslingsutvalgets intervju med Varsleren 27. oktober 2020 fremholdt Varsleren at Hjertås 
benytter alle de tradisjonelle hersketeknikkene. Varsleren mener at Hjertås eksempelvis er 
hyggelig den ene dagen, og avvisende den neste. Varsleren mener videre at Hjertås har en egen 
teknikk der han krisemaksimerer en sak, før han selv kommer med løsningen, og at han gir seg 
selv "alibi" ved å hevde at andre vet ting de ikke vet, ved f.eks. å si "du husker vi tok opp det". 
Varsleren mener folk blir bragt ut av fatning av slik adferd. Varsleren mener videre at Hjertås har 
hevdet at Varsleren har skrevet noe han ikke har skrevet, og deretter hevdet at Varsleren har tatt 
feil. Varsleren har inntrykk av at Hjertås gjør dette for å få overtaket på Varsleren, eller skape 
frykt. Varsleren mener at kontroll gjennom skremsel og frykt er et stikkord for adferden til 
Hjertås.  

9.5.2 Varslingsutvalgets konklusjon  

Varslingsutvalget har ikke funnet det bevist at Hjertås har benyttet hersketeknikker overfor 
ansatte.  

9.5.3 Varslingsutvalgets vurdering   

Påstanden om bruk av hersketeknikker er ikke underbygget med dokumentasjon. 
Varslingsutvalget har forståelse for at det er vanskelig å dokumentere muntlig bruk av 
hersketeknikker. Spørsmålet har derfor vært forsøkt avklart gjennom Varslingsutvalgets 
intervjuer med ansatte og tillitsvalgte.  

Ingen av seksjonslederne som er direkte underlagt Hjertås, har rapportert om episoder der 
Hjertås skal ha benyttet hersketeknikker. Heller ikke Tillitsvalgt A, som har jobbet med Hjertås i 
syv år, kjenner seg igjen i påstanden om at Hjertås er manipulerende eller benytter seg av 
hersketeknikker. Tillitsvalgt B, har forklart at hun ikke har fått noen direkte tilbakemeldinger fra 
medlemmer på at Hjertås har opptrådt trakasserende eller brukt hersketeknikker, men at hun har 
hørt at andre har hørt beskyldninger om dette.  

Noen medarbeidere i ØSE og tidligere medarbeidere av Hjertås i Vestfold fylkeskommune har 
forklart at de har opplevd at Hjertås bruker hersketeknikker som tilsvarer de eksemplene 
Varsleren har vist til under intervjuet i oktober 2020. Andre avviser imidlertid at Hjertås bruker 
hersketeknikker. Oppfatningene er altså tydelig delt. Varslingsutvalget betviler ikke at de som har 
rapport om bruk av hersketeknikker har opplevd adferden slik. Varslingsutvalget finner 
imidlertid, at benyttelse av "hersketeknikk" forutsetter at en handling eller unnlatelse er foretatt 
med sikte på å opprettholde en viss makt eller å kontrollere andre mennesker. Varslingsutvalget 
finner det ikke bevist, at Hjertås har benyttet hersketeknikker med sikte på å opprettholde makt 
eller kontrollere ansatte.  

Etter Varslingsutvalgets oppfatning har Hjertås hatt et svært høyt arbeidspress de siste to årene, 
som naturlig kan medføre både at man blander sammen hvilke samtaler man har hatt med hvem 
og kan være både stresset og distre i noen situasjoner, som igjen kan skape grobunn for 
misforståelser i kommunikasjonen. Etter Varslingsutvalgets oppfatning, synes Hjertås å ha et 
forbedringspotensial når det gjelder kommunikasjonsformen overfor ansatte. Varslingsutvalget 
finner, at dette avviket ligger innenfor det som må kunne aksepteres i en stressende 
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omstillingsperiode for en person med et omfattende ansvarsområde og med høyt arbeidspress, 
og ikke kan vurderes som kritikkverdig adferd. 

Varslingsutvalget bemerker, at Hjertås også i sine intervjuer med utvalget har vært åpen for at 
han kan ha gjort feil samt uttrykt en tydelig vilje til å forbedre seg. 

Varslingsutvalget finner det på denne bakgrunn ikke bevist at Hjertås har benyttet 
hersketeknikker i strid med rettsregler, fylkeskommunens etiske retningslinjer eller etiske 
normer som det er bred tilslutning til i samfunnet. 

9.6 Kallenavn  

9.6.1 Påstand  

Varsleren har i sitt varsel datert 15. oktober 2020 fremsatt følgende påstand:  

"Jeg er informert om at [Tidligere Fylkesrådmann] brukte kallenavnet «kongen av 
samferdsel» på meg i en situasjon der han var irritert. Ut fra min erfaring med Rune Terje, 
regner jeg med at dette kallenavnet nok er godt kjent av ham også. Jeg har konfrontert ham 
med det, men han nekter naturlig nok. Jeg kan ikke dokumentere at Rune Terje har brukt 
begrepet, men jeg antar det." (anonymisert av Varslingsutvalget) 

9.6.2 Varslingsutvalgets konklusjon  

Varslingsutvalget har ikke funnet holdepunkter for at Hjertås har benyttet kallenavnet "kongen 
av samferdsel" om Varsleren.  

9.6.3 Varslingsutvalgets vurdering  

Varslingsutvalget har spurt flere av de personene som er blitt intervjuet i forbindelse med 
undersøkelsene av saken om de har hørt Hjertås benytte seg av kallenavn på ansatte. Ingen har 
nevnt at Hjertås har benyttet kallenavnet "kongen av samferdsel" om Varsleren.  

9.7 Påstanden om mangelfull informasjon til politikerne   

9.7.1 Påstand  

Varsleren fremsatte under intervjuet med Varslingsutvalget 27. oktober 2020 følgende påstand 
om sensur av et saksfremlegg:  

"Varsleren viser til at det har vært fremmet en politisk sak i september, der Varsleren hadde 
utarbeidet et saksfremlegg som ble sensurert til det ugjenkjennelige av Hjertås og [Tidligere 
Fylkesrådmann]. Varsleren valgte da å informere om at han ikke kunne stå oppført som 
saksbehandler lenger. Politisk ledelse trakk dermed saken i samråd med [Direktør SMM], og 
Varsleren ble bedt om å holde en muntlig orientering om saken for politikerne i stedet. 
Tallene som lå til grunn hadde han fått av ØSE. Det er viktig å legge frem slike saker for 
hovedutvalget. Saken var meldt på vanlig måte i september 2019, men [Tidligere 
Fylkesrådmann] hadde reagert svært negativt. (…) [Tidligere Fylkesrådmann] hadde fått 
Hjertås til å endre saken og stille spørsmål om rapporten var blitt kvalitetssikret av ØSE. Da 
den kom tilbake til Varsleren var den så sensurert at Varsleren ikke kunne stå for den lenger. 
Varsleren orienterte dermed heller hovedutvalget muntlig om saken." (anonymisert av 
Varslingsutvalget) 
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På spørsmål fra Varslingsutvalget om hvorvidt Fylkeskommunens saksbehandlingsrutiner var 
blitt fulgt, i lys av at noen har hevdet at alle saksfremlegg som gjelder økonomiske forhold skal 
innom ØSE, forklarte Varsleren under oppfølgingssamtalen med utvalget 9. desember 2020:  

"Varsleren svarer at han ikke ser at alle saksfremlegg skal innom ØSE, men at man skal ha 
fullført saksbehandlingen, og så skal det som er relevant, deretter innom ØSE. Varsleren viser 
til at han fikk tallene fra ØSE. Derfor sendte han ikke tallene tilbake til ØSE igjen - han anså 
ikke dette som nødvendig. Varsleren forteller at tallene fra ØSE var riktige, og de viste i 
praksis hvilke feil og mangler som lå i det opprinnelige budsjettet. Varsleren mener at 
[Tidligere Fylkesrådmann] antakelig ikke hadde lyst til å legge dette frem, fordi det viser at 
han hadde gjort mange feil. Saken ble inngitt godt innenfor tidsfristen. Fordi rådmann også 
skulle se alle saker, la Varsleren inn sin overordnede [Seksjonsleder A], [Direktør SMM] og 
[Tidligere Fylkesrådmann]. [Seksjonsleder A] og [Direktør SMM] mente saken var grei, mens 
Jøsendal mente den ikke var grei. Jøsendal tok opp dette med [Direktør SMM], og Varsleren 
forteller at Jøsendal var sint fordi han mente det ikke gikk an å legge frem en sak på den 
måten. Varsleren sa til [Direktør SMM] at det var fint om [Tidligere Fylkesrådmann] sa hva 
han ville ha endret. Det skjedde ikke, men i stedet sendte [Tidligere Fylkesrådmann] 
saksfremlegget til Hjertås, som tok bort alt av nyttig informasjon, og sendte det deretter 
tilbake til Varsleren. Varsleren nektet å stå for saken som saksbehandler, fordi Varsleren 
oppfattet at informasjonen var mangelfull." (anonymisert av Varslingsutvalget) 

Videre har Varsleren i samtale med Varslingsutvalget fremsatt følgende påstand: 

"Varsleren mener at Hjertås må rette opp i dette og informere politisk ledelse. Varsleren 
refererer til at e-postene utvalget har fått oversendt viser at Hjertås ikke er villig til å 
orientere politikerne, og bare ville dysse ned problemstillingen." 

9.7.2 Varslingsutvalgets konklusjon  

Varslingsutvalget finner ikke at Hjertås har tilbakeholdt opplysninger fra folkevalgte organer i 
strid med kommuneloven.  

9.7.3 Varslingsutvalgets vurdering  

Påstanden om sensur av et saksfremlegg utarbeidet av Varsleren i september synes for det første 
å bunne ut i en uenighet om hvorvidt saksbehandlingsreglene er fulgt. Varsleren og Hjertås har 
ulike syn på hvorvidt det følger av saksbehandlingsreglene at saksfremlegg som gjelder 
økonomiske forhold skal kontrolleres av ØSE eller ikke. Videre synes anklagen mot Hjertås i dette 
tilfellet å være preget av en sammenblanding av Hjertås og Tidligere Fylkesrådmann. Varsleren 
viser selv til at det var Tidligere Fylkesrådmann som var kritisk til saksfremlegget i 
utgangspunktet, og at Tidligere Fylkesrådmann derfor sendte dette til Hjertås, som deretter 
redigerte fremlegget.  

Varslingsutvalget er ikke blitt forelagt selve saksfremlegget, og har dermed ikke mulighet til å 
vurdere dette opp mot kommuneloven. Varslingsutvalget konstaterer, at beslutningen om å 
avgjøre hvorvidt saksbehandlingsreglene var fulgt og om saksfremlegget var av tilstrekkelig god 
kvalitet til å fremlegges for politisk ledelse ligger til fylkesrådmannen, og at Hjertås i denne saken 
synes å ha handlet i tråd med instrukser fra daværende fylkesrådmann. Dersom saksfremlegget 
inneholdt opplysninger som fylkesrådmannen var pålagt å informere politisk ledelse om, er dette 
i så fall en feil som fylkesrådmannen, og ikke Hjertås, er ansvarlig for. Varslingsutvalget er 
imidlertid opplyst av Varsleren om at han fikk anledning til å legge frem saken for politisk ledelse 
muntlig, og at han da ikke fikk føringer på hva han kunne si og ikke si, noe som i seg selv tilsier at 
informasjonsplikten er overholdt.  
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Når det gjelder påstanden om at Hjertås skulle ha orientert politisk ledelse om feilen i 
budsjettrammen for SMM for 2020, konstaterer Varslingsutvalget at Varsleren tok opp 
problemstillingen per e-post til ØSE i august 2020. Allerede midt i september 2020 forklarte 
Hjertås at det så ut til at SMM var gitt 60 mill. i priskompensasjon i stedet for 100 mill., som var 
forutsatt i budsjettet. I november 2020 ble Hjertås bedt om å redegjøre for dette til politisk ledelse, 
som ble gjort i notatet datert 27. november 2020. I notatet blir det opplyst at SMM har fått 40 mill. 
mindre i priskompensasjon enn det som var forutsatt i budsjettet. I lys av at fylkesrådmannen iht. 
kommuneloven § 13-1 er pålagt å gi tilstrekkelige opplysninger til at politisk ledelse skal ha "et 
faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak", er det etter Varslingsutvalgets syn rettslig sett 
tilstrekkelig å gi opplysninger om feil i rammen, uten at det gis opplysninger om hvem som har 
gjort feil og når. Videre hviler dette ansvaret formelt sett på fylkesrådmannen, som etter det 
opplyste var kjent med, og godkjente, innholdet i den informasjonen som ble gitt 24. november.  

Varslingsutvalget finner på denne bakgrunn at Hjertås ikke har tilbakeholdt opplysninger fra 
politisk ledelse i strid med kommuneloven.  

10 INNSPILL I KONTRADIKSJONSPROSESSEN  

10.1 Innledning  

Som nevnt innledningsvis under punkt 3.4, ble ulike utdrag fra utkastet til rapport sendt til 
Hjertås, Varsleren og Direktør SMM for kontradiksjon 6. januar 2021. Hjertås og Varsleren kom 
med noen mindre innspill til Varslingsutvalgets gjengivelse av deres forklaringer, som er 
hensyntatt fullt ut i den endelige rapporten. Direktør SMM innga noe mer omfattende innspill. 
Innspillene gjengis i sin helhet under punkt 10.2 og kommenteres i punkt 10.3 nedenfor.  

10.2 Innspill fra Direktør SMM 

Varslingsutvalget mottok 11. januar 2021 følgende kommentarer fra Direktør SMM: 

"Grunnet arbeidsbelastning og private årsaker har jeg ikke hatt anledning til å prioritere tid 
til å gå igjennom det som viser seg og være en svært omfattende og detaljert rapport før 
søndag ettermiddag. Innretningen på rapporten som er på nesten 20 sider med fokus på å 
forklare at det er undertegnede som egentlig er årsaken til at ansatte har gått til det 
alvorlige skrittet og varsle på en direktør i Fylkeskommunen er virkelig å snu saken 
fullstendig på hodet. Min forståelse av årsaken til varslet er knyttet til direktørens 
lederadferd og bruk av makt i sin posisjon over lang tid. Dette ser ikke ut til å være fokus i 
dette utdraget. 

Skulle være unødig å minne om at det er ikke jeg som varsler og heller ikke har oppfordret 
eller provosert frem en varslingssak, ei heller er jeg den det har blitt varslet på. Dette er også 
grunnen til at jeg ikke på lik linje med den som granskes har lagt ned en betydelig innsats i å 
dokumentere og forsvare det som har fremkommet av påstander gjennom prosessen. Etter 
et digitalt møte og en muntlig redegjørelse og med en et skriftlig referat som jeg har 
kommentert var omfanget av dette utdraget overraskende. Når utfallet og det utdraget jeg 
nå skal kommentere foreligger er det helt uakseptabelt å få så kort tid til å komme med en 
godt begrunnet og dokumentert tilbakemelding på de anklager som foreligger. Jeg tiltrådte 
i min rolle og for første gang i linjen sammen med øvrige ansatte i SMM formelt 1 januar 
2020. Grunnlaget for varslet og det dårlige samarbeidsforholdet har årsaker langt tilbake i 
tid og lenge før jeg kom inn i organisasjonen. 

Som beskrevet har jeg ingen anledning til å gi tilbakemeldinger på de mange utsagn og 
påstander som blir beskrevet i utdraget og jeg må nøye meg med mer overordnede 
kommentarer og eksempler. 
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Vi er i innspurten på anbudsrunden av en ny generasjon kontrakter for drift og vedlikehold 
av fylkesvei for å forsøke å unngå prisøkninger på linje med øvrige fylker og SVV. 3 dager 
med tilbudskonferanser denne uken. Med prisøkninger opp mot 100 % fra forrige 
kontraktsinngåelse (eks.Innlandet fylke) truer prisøkningen finansieringen av driften av 
fylkesveier i Norge. Uten en dramatisk omlegging av kontraktsstrategien for dette markedet 
vil det sette fylkeskommunene i en umulig situasjon finansielt. Dette har vært og er min første 
prioritet og min viktigste motivasjon for å søke jobben i VTFK. Dette var også det budskapet 
jeg sammen med daværende rådmann formidlet til politisk ledelse i VFK og TFK i mars 2019. 
Noen uker senere ble dette bekreftet med tilbudene fra bransjen på Vestfold Vest kontrakten 
som lå over 500 millioner over byggherreanslagene, altså over 60 mill per år. Etter at statens 
vegvesen allerede i sin årsrapport for 2019 beskrev en prisøkning på 50 % på kontraktene 
på drift og vedlikehold som alvorlig er det bemerkelsesverdig at det er så vanskelig å få 
aksept for den risikoen som foreligger og en reell vurdering av hvilke konsekvenser dette kan 
få for økonomien og driften av fylkesveiene. Den regionale ledelsen av SAMS 
veiadministrasjon har vurdert prisøkningen på 134 mill kroner for VTFK i 2020 på summen 
av kontrakter med etablering i 2018/2019 og full effekt i 2020. At denne prisøkningen ikke 
er synlig i denne størrelsesorden i regnskapet skyldes flere tiltak i driften og styring av 
bestillingsdelen av kontraktene for å holde seg innenfor de gitte rammene. En reell 
priskompensasjon på «kun» 60 mill forårsaket omprioriteringer innen budsjettrammene for 
drift og vedlikehold hvor den variable delen er rammen er knyttet til asfalt og vedlikehold av 
bruer. Isolert sett vil dette kunne forklare behovet for en reduksjon av budsjettet for asfalt.  

Utdraget vier mye oppmerksomhet til emnet antall ansatte i SMM. I en skriftlig redegjørelse 
til samferdsutvalget 25 november 2020 etter en gjennomgang av antall årsverk i hele VTFK, 
beskrives situasjonen i SMM og viser at antall ansatte er innenfor rammene for antall ansatte 
fra gammel fylkeskommunal organisering, VKT AS og overtakelsen fra SVV samlet. Det er på 
rapporteringstidspunktet også færre ansatte enn forutsatt i det vedtatte budsjettet. 

Det var også en uttalt forutsetning fra prosjektet med ledelsen fra TFK, VFK og SVV at ved en 
overtakelse av SAMS veiadministrasjon at det var en suksessfaktor at man sikret seg 
tilstrekkelig veifaglig kompetanse og kapasitet innenfor de rammene som var skissert av 
SVV. Sammenslåingen av fylkesadministrasjonen for øvrig var forventet og gi en 
effektivisering som skulle dekke behovet for ressurser blant annet innen økonomi. I utdraget 
påstås det derimot at jeg ikke har forholdt meg til de budsjettrammene som er gitt. 

Ved etablering av budsjettet for asfalt i 2020 var ikke lønnskostnadene(SVV) eller 
detaljbudsjetteringen gjennomført for SMM. Størrelsen på asfaltbudsjettet ble bestemt av de 
midlene som var tilgjengelig etter at de faste forpliktelsene i kontraktene var finansiert 
uavhengig av dimensjonering. Påstanden om at høyere personalkonstander i SMM er 
hovedårsaken til reduksjonen i asfaltbudsjette er ikke bare uriktig, men direkte feil. 

Tiden strekker dessverre ikke til for å gi tilbakemeldinger på alle påstandene og uttrekk av 
eposter + diverse i utdraget. Mange av epostene er tatt ut av konteksten og viser fragmenter 
og lite av bakgrunnen. 

Et eksempel er referanse til en mail datert 17 oktober 2019 hvor jeg takker for hjelpen og 
viser forståelse for budsjettgrunnlaget nå gir et bra utgangspunkt. Her vises det til at vi har 
innmeldt et behov på 663,6 mill (før personalkonstader) og at vi gjennom ytterligere 
kompensasjon ville komme kun 19 millioner under behovet. Dette var klart første gang vi 
hadde samme utgangspunkt og jeg kommuniserte til daværende rådmann at dette var bra. 
Utfordringen og frustrasjonen var derfor stor når tallene som ble presentert på ledermøtet 
etter helgen var tilbake til utgangspunktet før enighet, uten å hensynta det vi diskuterte noen 
dager tidligere. Forstår at varslingsutvalget utfra utvalgt dokumentasjon trekker sine 
konklusjoner, men det gir ikke noe korrekt bilde av situasjonen. Budsjettet for drift og 
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vedlikehold i 2020 var for øvrig 544,7 mill inklusive personalkostnader (andel fra 
stortingsproposisjonen). 

Jeg skal være den første til å innrømme at jeg kunne ha håndtert situasjonen og 
samarbeidsklimaet med ØSE og direktøren bedre. Jeg skulle åpenbart vært mer 
konfronterende og direkte i min kommunikasjon og svare ut henvendelser direkte selv. 
Samtidig så må utvalget være klar over hvilket arbeidsklima og forhold ledergruppen har 
arbeidet under i regi av daværende rådmann. Jeg forsøkte på et tidlig tidspunkt å få innsyn 
og forståelse for hvordan den opprinnelig rammen for SMM sitt budsjett ble etablert og ble 
klart avvist og stoppet av rådmann med beskjed om at det var en helt uaktuell 
problemstilling og diskusjon. Det var ikke et klima for å være uenig eller komme med kritikk 
av prosesser etc.. Samtidig har etableringen av SMM vært krevende med mange fronter og 
utfordringer med de fleste ansatte utenfor den fylkeskommunale organisasjonen frem til 
2020.  

Budsjettprosessen for 2020 hadde svært lite tilfredsstillende involvering og ikke minst 
konsekvensutredninger var en mangelvare. Ledergruppen har også konkludert med at 
budsjettprosessene må bli mye bedre. Jeg har personlig vært helt avhengig av den 
kunnskapen om samferdselsbudsjettene som var hos mine fremtidige medarbeidere både i 
fylket og i SVV og at det var nødvendig med en detaljkunnskap for å bygge opp budsjettet for 
samferdsel. Så det har vært en klar delegering av disse oppgavene til nøkkelpersonell som 
igjen har arbeidet med kollegaene i ØSE. Med et innkjøp av tjenesteleveranser og produksjon 
på omkring 1,8 mrd årlig er det avgjørende at vi har tilstrekkelig kompetanse og kapasitet 
til å håndtere det samfunnsoppdraget vi har på vegne av det nye fylket. 

Det er et klart forbedringspunkt at vi som fylkeskommune i felleskap fronter det behovet vi 
har for å bedre de økonomiske rammene vi har som veieier slik at vi kan sikre at våre 
innbyggere og trafikanter har et tilfredsstillende tjenestetilbud også i fremtiden." 

10.3 Varslingsutvalgets kommentarer   

Varslingsutvalget bemerker innledningsvis at Direktør SMM kun fikk oversendt utdrag fra 
rapporten som omhandler ham selv. Direktør SMMs kommentar om at saken synes å være snudd 
på hodet, da fokuset er på ham i stedet for Hjertås' lederadferd, skyldes at Direktør SMM ikke fikk 
oversendt Varslingsutvalgets vurderinger av Hjertås. Varslingsutvalget understreker for ordens 
skyld, at det ble presisert i oversendelsen til Direktør SMM at han kun fikk oversendt de delene av 
rapporten som omhandler ham selv.  

Når det gjelder Direktør SMMs kommentar om at innholdet av utdragene han fikk tilsendt var 
overraskende, har Varslingsutvalget forståelse for dette. Hensikten med kontradiksjonsrunden 
var nettopp å gi Direktør SMM en mulighet til å kommentere forholdene, da han ble intervjuet på 
et tidlig tidspunkt i prosessen, før det hadde tegnet seg et klart bilde av situasjonen for 
Varslingsutvalget. Direktør SMM fikk oversendt materialet onsdag 6. januar 2021, med frist for å 
inngi kommentarer mandag 11. januar 2021 kl. 10:00. Varslingsutvalget mottok i forkant av 
tidsfristen ingen anmodning fra Direktør SMM om forlenget frist.  

Direktør SMM viser til at han formelt tiltrådte sin rolle 1. januar 2020, og at grunnlaget for varselet 
og det dårlige samarbeidsforholdet har årsaker langt tilbake i tid og lenge før han startet i 
Fylkeskommunen. Varslingsutvalget understreker at Direktør SMM ikke alene anses å være 
ansvarlig for det anstrengte samarbeidsklimaet, men at hans adferd og håndtering av situasjonen 
har vært en vesentlig årsaksfaktor til at samarbeidsproblemene er blitt forsterket, og at 
situasjonen har eskalert slik at den har kulminert i et varsel på Hjertås fra en medarbeider i 
Direktør SMMs sektor.  
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Direktør SMM belyser i sine kommentarer til Varslingsutvalget 11. januar 2021 SMMs 
økonomiske situasjon, og viser til at asfaltbudsjettet måtte reduseres fordi SMM fikk en 
budsjettramme for 2020 som var 40 mill. lavere enn forutsatt. Varslingsutvalget viser i den 
forbindelse til dokumentasjonen under punkt 7.3. Basert på dokumentasjonen Varslingsutvalget 
har hatt tilgang til, legges til grunn at Direktør SMM har vært kjent med budsjettrammen, samt at 
endelig vedtatt ramme var i tråd med de forutsetninger som ble kommunisert til Direktør SMM i 
forkant. Direktør SMM har ikke dokumentert at rammen ble endret i tidsperioden mellom hans e-
post 17. desember 2019, der han takket Hjertås for hjelpen og ga uttrykk for at budsjettgrunnlaget 
ga et bra utgangspunkt, og det etterfølgende ledermøtet han viser til. Etter Varslingsutvalgets syn 
tilsier dokumentasjonen i saken tvert imot at det ikke ble foretatt noen slik endring. 
Varslingsutvalget legger videre til grunn at Direktør SMM både var og er ansvarlig for 
disponeringene innenfor den overordnede rammen.  

Direktør SMMs fokus på hvor stor budsjettramme SMM burde ha hatt, fremstår etter 
Varslingsutvalgets syn som et fortsatt forsøk på omkamp knyttet til prioriteringene som er gjort i 
samråd mellom Direktør SMM, Hjertås og ledergruppen, og som er endelig vedtatt politisk. 
Direktør SMMs kommentarer underbygger, etter Varslingsutvalgets syn, at Direktør SMM har 
funnet det krevende å forstå prosessen og prinsippet om rammestyring fullt ut, i en periode der 
han var relativt ny som direktør for sektoren og jobbet under høyt tidspress. Varslingsutvalget 
anerkjenner at det var en kompliserte prosess, som det var krevende å sette seg inn i. Samtidig 
savner Varslingsutvalget at Direktør SMM tar sin del av ansvaret for den situasjonen som har 
oppstått, som toppleder for SMM i Fylkeskommunen.   

Direktør SMM hevder i sin e-post til Varslingsutvalget 11. januar 2021, at han på et tidlig tidspunkt 
forsøkte å "få innsyn og forståelse for hvordan den opprinnelig rammen for SMM sitt budsjett ble 
etablert og ble klart avvist og stoppet av [Tidligere Fylkesrådmann] med beskjed om at det var en 
helt uaktuell problemstilling og diskusjon". Varslingsutvalget har for ordens skyld foreholdt denne 
påstanden for Tidligere Fylkesrådmann i en telefonsamtale 11. januar 2021, som avkreftet 
påstanden. Tidligere Fylkesrådmann har forklart at det ble avholdt egne møter mellom Hjertås, 
Direktør SMM og Tidligere Fylkesrådmann der man gjennomgikk budsjettrammen og 
forutsetningene for denne. Tidligere Fylkesrådmann mener at Direktør SMM hadde anledning til 
å ta opp evt. innvendinger mot rammen i perioden som ledet opp til fastsettelsen av 
budsjettrammen, og i etterkant, uten at dette ble gjort. Etter Varslingsutvalgets syn støttes 
Tidligere Fylkesrådmanns forklaring av den skriftlige dokumentasjonen i saken.  

Etter Varslingsutvalgets syn stiller ikke Direktør SMMs innspill 11. januar 2021 Varslingsutvalgets 
konklusjoner eller vurderinger i et annet lys. Påstandene er ikke underbygget med ny 
dokumentasjon, og harmonerer i liten grad med øvrig dokumentasjon i saken som er fremlagt for 
Varslingsutvalget i forbindelse med granskningen.  

11 ØVRIGE OBSERVASJONER OG ANBEFALINGER 

11.1 Bruk av varslingsinstituttet i Fylkeskommunen 

Det er fra noen hold reist spørsmål ved Varslerens intensjoner, og enkelte har stilt spørsmål ved 
om varselet er et mer generelt uttrykk for en intern maktkamp i Fylkeskommunen. Uavhengig av 
Varslerens intensjoner, er ikke Varsleren alene om de oppfatninger som kommer til uttrykk i 
varselet. I og med at varselet er fremsatt internt til Fylkeshovedverneombudet, er 
fremgangsmåten etter Varslingsutvalgets oppfatning også forsvarlig.  

Mer generelt har imidlertid Varslingsutvalget observert at det de seneste årene har vært flere og 
omfattende saker med bekymringsmeldinger mot ledere i Fylkeskommunen, tidligere Vestfold 
fylkeskommune og tidligere Telemark fylkeskommune. I løpet av Varslingsutvalgets samtaler har 
flere påpekt at de opplever at det i Fylkeskommunen har festet seg en "varslingskultur", der 
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varslinger iverksettes før man har forsøkt å løse problemstillinger på andre måter. Flere har gitt 
utrykk for en frykt for å bli den neste det varsles om, og at man veier sine ord overfor kollegaer 
for ikke å kunne "bli tatt" for noe. Dette er også nevnt og problematisert av begge de tillitsvalgte 
Varslingsutvalget har intervjuet. 

Det er eksempler både i denne og andre saker på at det er fremsatt svært grove og belastende 
anklager. I denne saken er det etter Varslingsutvalgets syn ikke holdepunkter for de alvorlige 
beskyldningene som er fremsatt. Beskyldningene bunner etter Varslingsutvalgets oppfatning i en 
mistro som har fått lov til utvikle seg, og som burde vært håndtert på et tidligere tidspunkt. Dette 
er et lederansvar. Dersom slik mistro ikke blir håndtert tidlig, vil holdningene raskt kunne styrkes, 
basert på en lojalitet mot egen sektor og egen leder. I denne saken synes det etter 
Varslingsutvalgets syn å ligge en misforstått lojalitet bak Varslerens handlinger. Situasjonen var 
etter Varslingsutvalgets syn klart synlig for sektordirektøren for SMM, og skulle vært håndtert av 
ham, før situasjonen eskalerte til å bli en varslingssak.   

Det er etter Varslingsutvalgets syn tydelig at både antallet saker, og omfanget av 
bekymringsmeldinger som har kommet inn i de ulike sakene, i seg selv har påvirket arbeidsmiljøet 
negativt. Frykten for å bli "den neste" som er beskrevet av flere medarbeidere er egnet til å skade 
samarbeidet, skape mistro og tilbakeholdenhet med å ta tak i vanskelige saker. I ytterste 
konsekvens kan det hindre ledere fra å ta tak i vanskelige personalsaker eller øke risikoen for at 
medarbeidere forsøker å skjule egne feil i stedet for å være åpen om feilen med sikte på å løse 
situasjonen i fellesskap.  

Det understrekes at det ligger utenfor Varslingsutvalgets mandat å kommentere eller ta stilling til 
rettmessigheten eller fremgangsmåten i andre varslingssaker. Det understrekes også, at 
påpekingen av en "varslingskultur" fra Varslingsutvalgets side ikke innebærer noen bebreidelse 
av Varsleren i denne saken, men utgjør et forhold som ledelsen i Fylkeskommunen bør være 
bevisst på, og må håndtere framover. 

11.2 Uenigheter om organisering  

Gjennom samtaler med ansatte i SMM og ØSE har det fremkommet noe ulike syn på 
organiseringen av økonomifunksjonen i Fylkeskommunen. SMM har ansatt en person i en 
økonomifunksjon, som har uttalt at vedkommende oppfatter at sitt ansvarsområde fremgår av 
fylkeskommunens vedtatte budsjett- og økonomiplan for 2020–2023, som beskriver at 
vedkommendes seksjon skal administrere budsjett og økonomiske prosesser på samferdsel, samt 
være ressursperson i alle økonomiske problemstillinger. Vedkommende forklarte å ikke kjenne 
til eller ha undersøkt hvilken organisering man fastsatte i den nye fylkeskommunen, annet enn at 
vedkommende selv nå er ansatt for å ivareta overordnede økonomioppgaver for SMM. 
Vedkommendes seksjonsleder har gitt uttrykk for at SMM har behov for en slik overordnet 
økonomifunksjon, og at denne funksjonen ikke strider mot den vedtatte organiseringen. På 
spørsmål om dette fra Varslingsutvalget har Direktør SMM gitt uttrykk for at SMM ikke skal ha 
rene økonomer eller controllere, men driftsøkonomer som jobber med operasjonell økonomi, 
f.eks. på kontraktsnivå. Rollen til økonomifunksjonen i SMM synes dermed å være noe uklar 
internt i SMM.  

ØSE og Hjertås har på sin side vist til at økonomifunksjonen i den nye Fylkeskommunen skal være 
sentralisert i ØSE, og at en rolle med overordnet budsjettansvar i SMM strider mot den vedtatte 
organiseringen. Alle ansatte i ØSE er samstemte om at økonomifunksjonen er sentralisert.  

Basert på innspillene fra ansatte under intervjuene med Varslingsutvalget har denne 
organisatoriske uenigheten bidratt til å skape usikkerhet og uenigheter mellom ansatte i de to 
seksjonene, som er noe Fylkeskommunen bør være bevisst på og må avklare i tiden fremover.  
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11.3 Samhandlingen i ledergruppen  

Manglende samhandling, dialog, tillitt og lojalitet i ledergruppen er av mange pekt på som en 
sentral årsak til de problemene som er oppstått, noe denne saken etter Varslingsutvalgets syn er 
et uttrykk for. Skylden for dette er i stor grad tilskrevet Tidligere Fylkesrådmann og Hjertås, men 
det er også pekt på andre direktører, særlig Direktør SMM og Direktør UF.  

Varslingsutvalget mener, at manglende samhandling og lojalitet mellom enkelte direktører i 
ledergruppen er en sentral årsaksfaktor bak de nåværende utfordringene i Fylkeskommunen. Til 
dette kommer direktørenes manglende synlighet og tilgjengelighet. 

Etter det Varslingsutvalget har fått opplyst, er det blitt avholdt svært mange ledergruppemøter i 
tiden mellom januar 2019 og høsten 2020. Varslingsutvalget er informert om at det ble avholdt 
totalt 77 ledergruppemøter i denne perioden. Til tross for dette synes det å være mye uenighet i 
gruppen, med den konsekvens at ledergruppen ikke fremstår som en samlet og omforent gruppe 
for resten av organisasjonen. Dette er etter Varslingsutvalgets syn egnet til å svekke legitimiteten 
til de beslutninger som tas, noe som igjen har skapt friksjoner blant ansatte lenger ned i 
organisasjonen.  

Det synes videre klart, at noen av direktørene har kommunisert en uenighet med felles 
beslutninger i ledergruppen ut i sine organisasjoner, noe som har bidratt til å skape og forsterke 
et motsetningsforhold. Dette gjelder særlig Direktør SMM, men Varslingsutvalgets inntrykk er at 
ledergruppen som helhet har et forbedringspotensial når det gjelder dialog, tillitt, lojalitet og 
samhandling. At Direktør SMM er særlig fremhevet i denne rapporten er en konsekvens av at 
temaet for varselet i det vesentligste har dreiet seg om det anspente samarbeidsklimaet mellom 
Hjertås og Direktør SMM, og dermed også ØSE og SMM. I og med at Varslingsutvalget har 
intervjuet mange om konflikten mellom disse to direktørene/sektorene, er det også naturlig at 
Varslingsutvalget har fått en del informasjon om hva som er blitt kommunisert av Direktør SMM 
til medarbeidere i SMM.  

Etter Varslingsutvalgets syn er de ansattes oppfatning om at ledergruppen fremstår som splittet 
noe som har bidratt til å skape den krevende situasjonen Fylkeskommunen nå står i, og noe 
ledergruppen bør være bevisst på og må håndtere for å unngå lignende situasjoner i fremtiden. 
Dette understrekes av at en tillitsvalgt overfor Varslingsutvalget har gitt uttrykk for at det like 
gjerne kunne blitt varslet om andre direktører, da det er kommunisert misnøye med flere ledere 
til den aktuelle tillitsvalgte.  

11.4 Varslingssaken mot tidligere fylkesrådmann   

Varslingsutvalget oppfatter at det ligger utenfor mandatet for granskningen å vurdere eller ta 
stilling til varslingssaken mot Tidligere Fylkesrådmann. Varslingsutvalget vil imidlertid knytte 
noen kommentarer til saken, da de to sakene etter Varslingsutvalgets syn har en sammenheng. 

Tidsmessig ble varselet mot Hjertås inngitt kun en uke etter at Tidligere Fylkesrådmann valgte å 
fratre sin stilling som fylkesrådmann etter de bekymringsmeldingene som var inngitt på ham. 
Sakene er dermed tett knyttet sammen i tid.  

I tillegg har Varslingsutvalget observert at Hjertås og Tidligere Fylkesrådmann i stor utstrekning 
identifiseres med hverandre. Eksempelvis har Direktør SMM gitt uttrykk for at han ikke klarer å 
skille dem fra hverandre, og flere har gitt uttrykk for at de er usikre på hvem som reelt sett har 
tatt en beslutning når denne er tatt av enten Hjertås eller Tidligere Fylkesrådmann. Mange har 
benyttet begrepet "tospann", og har vist til handlinger foretatt av Tidligere Fylkesrådmann som 
begrunnelse for kritikkverdig adferd av Hjertås. Etter Varslingsutvalgets syn er det klare 
holdepunkter for at misnøye med den ene har smittet over på den andre, og at dette kan ha hatt 
en forsterkende effekt i begge saker.  
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Varslingsutvalget har observert at noen få medarbeidere ganske bastant har slått fast at løsningen 
på den nåværende konflikten er at Hjertås slutter, og at dette vil løse den vanskelige situasjonen. 
En slik holdning kan ha blitt forsterket av at resultatet av varslingssaken ble at Tidligere 
Fylkesrådmann sluttet etter få uker, som et resultat av beskyldninger av ganske lik karakter som 
de beskyldningene som er fremsatt mot Hjertås. 

11.5 Avsluttende bemerkninger 

Varslingsutvalget finner basert på sine undersøkelser særlig grunn til å advare mot en videre 
håndtering som innebærer at det i Fylkeskommunens organisasjon får feste seg et inntrykk av at 
et fremsatt varsel mot en leder blir ensbetydende med at den det varsles mot må gå, eller velger 
å gå, på grunn av den belastende situasjonen det er å være omvarslet. En slik organisasjonskultur 
vil etter Varslingsutvalgets syn forsterke den frykt som flere ansatte, og særlig sentrale ledere, har 
kommunisert til Varslingsutvalget, om at de er bekymret for å bli den neste det varsles på og 
derfor er forsiktige med hvilke problemstillinger de velger å ta tak i.  

Til dette kommer at Varslingsutvalget ikke har funnet grunnlag for den kritikk som i varselet er 
rettet mot Hjertås, og at de sentrale årsaksforholdene knyttet til den situasjon som har oppstått 
er, etter Varslingsutvalgets oppfatning, ledelsesvikt og kritikkverdig opptreden hos øverste leder 
i samme sektor som det er varslet fra. Dersom et slikt varsel internt oppfattes å "føre fram", i den 
forstand at en leder i en annen sektor det varsles om slutter, vil dette kunne forsterke den 
uheldige varslingskultur som er oppstått i Fylkeskommunens administrasjon, og igjen kunne 
lede til en situasjon hvor varslingsinstituttet fremover vil kunne misbrukes i interne 
maktkamper. Sett fra Varslingsutvalgets side vil en slik situasjon være svært uheldig, og være 
direkte kontraproduktivt for Fylkeskommunens videre arbeid med å sikre et velfungerende 
arbeidsmiljø for Fylkeskommunens ansatte, og en velfungerende fylkeskommunal 
tjenesteproduksjon. 
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