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Inderøy kommune 

Kontrollutvalget v/ sekretær Per Helge Genberg 

 

Referatskriving / personalbehandling i Inderøy kommune 

Jeg ber med dette om at kontrollutvalget vurderer assisterende rådmann i Inderøy sin måte 

å formulere og skrive referat på, og som en følge av det, assisterende rådmanns måte å 

utøve personalpolitikk på. Det handler prinsipielt om personalbehandling og hvordan 

assisterende rådmann bruker referat for å skape et feilaktig inntrykk av det faktiske 

innholdet i møtet og oppfatning av arbeidstaker. 

Vedlagt er dokumentasjon på det ovennevnte. 

Når det gjelder assisterende rådmanns referatskriving, er det spesielt følgende elementer jeg 

dokumenterer: 

1) Assisterende rådmann legger til forhold i referatet som ikke har vært tema i møtet, 

men som – ved siden at det ikke stemmer – skaper et inntrykk av at det er min 

framgangsmåte som er årsaken til at rådmannsnivået ikke har besvart mine 

henvendelser. 

2) Assisterende rådmann unnlater å ta med vesentlige deler av innholdet i møtet. Dette 

er faktiske forhold som stiller henne i et dårlig lys, men som er viktige for å forstå hva 

saken handler om.  

3) Assisterende rådmann kommer med direkte usannheter i referatet. Dette gjelder pkt. 

1, men det skjer også ved å endre mine uttalelser, slik at hennes egen rolle i saken 

blir mindre synlig. 

4) Til tross for at pkt. 1-3 påpekes av undertegnede og støttes fullt ut av Merete Røvik, 

som var til stede i møtet, blir ikke referatet endret i tråd med de faktiske forhold. 

Mine kommentarer blir i stedet lagt ved saken, som mine «ensidige kommentarer», 

slik rådmannen formulerer det i sin svarmail.  

 

Jeg understreker at dette ikke handler om å ha ulike meninger, men om det konkrete 

innholdet i møtet som det er skrevet referat fra.  

 

I tillegg kommer at referatet ikke ble skrevet og underskrevet i selve møtet, som er 

en sterkt anbefalt praksis, men ble sendt meg i ettertid.    

Når det gjelder selve saken som er utgangspunktet for mine henvendelser til 

rådmannsnivået, framkommer dette i vedlegg 3. I dette vedlegget henvises det til en rekke 

mailer og dokumenter. Når det gjelder disse dokumentene, begrenser jeg i denne 



sammenhengen meg til å legge ved dokumentet «Inderøy – en IA-kommune?» (vedlegg 5), 

som jeg sendte til rådmannen høsten 2017. 

Jeg er selvsagt når som helst klar for å utdype disse punktene og forklare ytterligere hva 

dette handler om. 

Denne henvendelsen skjer i samråd med min hovedtillitsvalgt, Allan Lønvik, og etter samtale 

med Laila Roel.  

 

Med vennlig hilsen 

Rune Langfjæran. 

 

Vedlegg: 

1) Referat ført i pennen av ass.rådmann Tessem, formidlet til meg av rådmann Ardon 

2) Mine kommentarer til referatet 

3) Sammenstilling av mine henvendelser til rådmannsnivået 

4) Mine kommentarer til sammenstillingen 

5) Inderøy – en IA-kommune? (min henvendelse til rådmannen, høsten 2017) 


