Rådmannen kan kreve å få ta stilling til besøk
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Utgangspunktet må være at det er ledelsen ved den enkelte barnehage som sier ja eller nei
til besøk fra utenforstående, men rådmannen kan kreve å få ta stilling til saken, mener Jan
Fridthjof Bernt.
Juridisk sett står ikke folkevalgte i noen særstilling når de vil besøke en kommunal
institusjon, men det er klart at her forventer man at forholdene legges til rette for slike besøk.
SPØRSMÅL: Noen politikere ville besøke en barnehage, men ble stående utenfor og vente
fordi de ikke hadde fått tillatelse fra rådmann ved kommunaldirektøren til et slikt besøk. Den
aktuelle virksomhetslederen hadde ikke myndighet til å gi tillatelse. Etter en halvtime fikk
politikerne tillatelse fra direktøren for oppvekst og slapp inn i barnehagen.
I hvilken grad har rådmannen rett til å avgjøre hvem som skal få komme på besøk på en
kommunal arbeidsplass, og i hvilken grad kan rådmannen avgjøre hvem som skal ha
myndighet til å tillate slike besøk? Dette griper jo også inn i de ansatte og de besøkendes
ytringsfrihet – retten til å motta og gi informasjon. Rådmannen begrunner regelen med at det
har vært uklarhet knyttet til hvem som kan tillate besøk og hvem som ikke kan det. Dessuten
mener rådmannen at den enkelte virksomhetsleder kan føle et press om å si ja til besøk,
samtidig som barnehagene også er en arbeidsplass og man må også ta hensyn til dette og
at det kan være begrenset kapasitet til å ta imot besøk.
SVAR: Verken rådmann eller folkevalgte organer kan gi bindende pålegg til de som er tilsatt
ved en barnehage om ikke å snakke med folkevalgte eller andre, så lenge de overholder sin
taushetsplikt. Som alminnelig utgangspunkt tilligger det imidlertid ledelsen ved den enkelte
barnehage å ta stilling til når og hvordan andre skal få adgang til selve barnehagen, både av
hensyn til virksomheten og av personvernhensyn overfor barn og foreldre. Juridisk sett står
ikke folkevalgte i noen særstilling her, men det er klart at her forventer man at forholdene
legges til rette for slike besøk, og kommunestyret, formannskapet eller det folkevalgte organ
som har ansvar for barnehagene, vil kunne gi pålegg om dette.
Som øverste ansvarlige leder for administrasjonen vil rådmannen kunne gi instruks til
ledelsen i barnehagen om dette, og kreve selv å ta stilling til når og hvordan slikt besøk kan
skje.
Hvorvidt det er rimelig og fornuftig at rådmannen gjør dette i denne forbindelse, vet jeg
selvsagt ikke, men den begrunnelsen han gir er i og for seg legitim nok.

