Et varsel mot kommunedirektøren skal behandles av
arbeidsgiver
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Varsling mot kommunedirektøren sto på dagsordenen på kontrollutvalgskonferansen nylig.
Her fikk kommunene noen gode tips.
– I henhold til arbeidsmiljøloven har arbeidsgiver aktivitetsplikt, og et varsel skal undersøkes.
Kommunestyret har arbeidsgiveransvaret for kommunedirektøren og må derfor behandle et
varsel mot denne lederen, sa seniorrådgiver Torbjørn Brandt i Konsek Trøndelag IKS.
Tydelige varslingsrutiner
Under Norges Kommunerevisorforbunds kontrollutvalgskonferanse nylig var varsling mot
toppledelsen i kommunen ett av temaene.
Forskningssjef Sissel Trygstad i Fafo påpekte innledningsvis at det er viktig for kommunene
å etablere tydelige varslingsrutiner. Hun viste også til at mange kommuner har rutiner som
innebærer at de har eksterne varslingssekretariat.
– Jeg anbefaler alle kommuner å se til at varslingsrutinene er hensiktsmessig utformet, sa
Trygstad.
Seniorrådgiver Torbjørn Brandt representerer Konsek Trøndelag IKS. Selskapet er
sekretariat for kontrollutvalget til 32 kommuner i Trøndelag.
Brandt viste til at varsler oppfattes forskjellig og kan dreie seg om alt fra klager på konkrete
ting, kritikkverdige forhold, til saker som omfattes av straffeloven.
Han påpekte at alle kan sende et varsel til kontrollutvalget, men at det er ikke gitt at
kontrollutvalget skal behandle varselet videre. Et varsel mot kommunedirektøren skal
behandles av kommunestyret, som deretter kan sende saken videre, ifølge Brandt.
– Kommunestyret kan instruere kontrollutvalget til å bestille en revisjon eller en
undersøkelse. Et advokatfirma med spesialkompetanse kan være godt egnet. Men det er
kommunestyret som er arbeidsgiver, og det ansvaret kan de ikke springe fra, sa han.
Administrasjonen blir inhabil
Han viste til at kommunestyret kan nedsette en arbeidsgruppe til å undersøke et varsel mot
kommunedirektøren. Han anbefalte at denne gruppa utelukkende inneholder folkevalgte.
Han gjorde det dessuten klart at et varsel mot kommunedirektøren gjør hele
administrasjonen inhabil.
– Kommunedirektøren har arbeidsgiveransvaret for samtlige ansatte i kommunen, og et
varsel mot kommunedirektøren gjør hele administrasjonen inhabil. Administrasjonen kan
forberede saken, men ikke treffe avgjørelser. Man må sette inn en settekommunedirektør, sa
Brandt.
Brandt understreket at det er viktig å avklare ansvarsområdene og kompetanseområdene til
kontrollutvalget.
– Kommunene bør vurdere kritisk om kontrollutvalget skal inn og håndtere varsler. Det er
forsvarlig å varsle til kontrollutvalget, og at utvalget veileder varsleren. Det er viktig at
kontrollutvalget ikke tar myndighet det ikke har, men heller ikke gir bort myndighet de faktisk
har, sa Brandt.

Det varsles for lite
I Sokndal har kontrollutvalget mottatt flere varsler om et utfordrende arbeidsmiljø og mistillit,
og varslene peker i hovedsak mot rådmannen. Kontrollutvalget ba kommunestyret om inntil
250.000 kroner for å hente inne en organisasjonspsykolog for å undersøke arbeidsmiljøet.
Kommunestyret har instruert kontrollutvalget til å la saken ligge, og kontrollutvalget har nå
signalisert at de vil be om å bli avløst fra sine verv.
Trygstad og Brandt ble spurt hva kontrollutvalget skal gjøre i en slik situasjon.
– Jeg tenker at kontrollutvalget kan gå tilbake til og be kommunestyret om å gå en ekstra
runde for å be om en gransking. Man må kunne be om gode råd, sa Trygstad.
– Umiddelbart tenker jeg at varslerne har gode kort på hånden i en rettssak mot kommunen,
hvis det er slik at arbeidsgiver nekter å undersøke saken, sa Brandt.
Trygstad pekte på at det fantes andre varslingsveier også.
– Ønsker man å varsle anonymt, kan man alltid varsle til Arbeidstilsynet. Det er alltid
forsvarlig, sa Trygstad.
Avslutningsvis fikk Trygstad spørsmål om det varsles for mye i Kommune-Norge. Dette
avviste hun kontant.
– Nei, det varsles for lite. Forskning viser at halvparten av dem som opplever kritikkverdige
forhold, velger ikke å varsle om forholdene på grunn av frykt for represalier, sa Trygstad.

