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Notat 

Til: Sandefjord kommune 

Fra: Jan Fougner 

Tema: Vurdering av Advokatfirmaet Tendens granskningsrapport 

Ansv. advokat: Jan Fougner 

Dato: 4. juli 2017 

 

1. INNLEDNING 

Advokatfirmaet Wiersholm har blitt bedt om å foreta en vurdering av Advokatfirmaet Tendens 

granskningsrapport avgitt 4. juli 2017 til Sandefjord kommune. Bakgrunnen for vurderingen 

fremgår av punkt 2. Wiersholms vurderinger fremgår av punkt 3. 

2. BAKGRUNN 

Formannskapet i Sandefjord kommune ga i møte 14. februar 2017 Lønns- og 

ansettelsesutvalget fullmakt til å engasjere Advokatfirmaet Tenden til å utrede varslingssaken 

i kommunen. Engasjementet skulle sikre at saken ble behandlet av noen uten tilknytning til 

partene.  

Utvalget ga den 16. mars 2017 Tenden i mandat å undersøke alle relevante forhold for blant 

annet å kartlegge om det forelå en varsling i arbeidsmiljølovens forstand, om den var 

forsvarlig og om varsleren var ivaretatt på en lovformelig måte. Utvalget stilte krav om at det 

skulle gjennomføres en uavhengig undersøkelse. Tenden stod ellers relativt fritt til å 

gjennomføre undersøkelsene på den måte Tenden fant formålstjenlig.  

På vegne av varsler ga advokat Arve Due Lund i møte med advokat Heidi Aas Larsen 1. mars 

2017 uttrykk for misnøye ved formannskapets engasjement av Tenden. Innvendingen hadde 

sammenheng med Tendens tilknytning til både ordfører og Sandefjord kommune, herunder 

slektskapet mellom ordfører Bjørn Ole Gleditsch og partner i Tenden, Odd Gleditsch. 

Innvendingen ble gjentatt i brev av 5. mai 2017 og har i ettertid blitt gjenstand for 

medieomtale. Saken er blant annet omtalt av NRK Vestfold i en artikkel publisert den 28. april 

2017. Wiersholm ble derfor av Sandefjord kommune den 12. mai 2017 bedt om å foreta en 

vurdering av Tendens engasjement og granskningsrapport når denne ble ferdigstilt.  

Tenden representert ved advokatene Heidi Aas Larsen og Anders Hauger avga sin 

granskningsrapport 4. juli 2017. Fordi det var ønskelig at Wiersholm presenterte sine 

vurderinger for Formannskapet samme dag slik at saken kunne få en endelig avslutning før 

sommeren, har Wiersholm hatt innsyn i advokatfirmaets arbeid og vurderinger i arbeidets 

avsluttende fase. Arbeidet med informasjonsinnsamlingen ble påbegynt 8. mars 2017 og 

avsluttet 30. juni 2017. Undersøkelsene ble gjennomført ved intervjuer med ansatte i 

Sandefjord kommune, samt innhenting av skriftlig informasjon fra blant annet varsler og 

omvarslet. Varsler og den omvarslede var også blant de som ble intervjuet. Tendens egne 

notater lå til grunn for intervjureferatene.  
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Rapporten består av 54 sider. Tenden konkluderte med at det forelå en varsling i 

arbeidsmiljølovens forstand og at den var forsvarlig. Tenden kom også til at varsleren var 

ivaretatt på en lovformelig måte. Det forelå ikke kritikkverdige forhold i kommunens 

behandling av varsler. Endelig konkluderte Tenden med at Sandefjord kommune har 

tilfredsstillende rutiner for varsling og at disse ble fulgt. 

3. WIERSHOLMS VURDERING 

 Innledning  

Wiersholms vurdering er tredelt. I punkt 3.2 tar Wiersholm stilling til om Tenden hadde 

anledning til å påta seg granskningsoppdraget. I punkt 3.3 tar Wiersholm stilling til om 

Tendens granskningsoppdrag ble utført i tråd med Advokatforeningens krav og retningslinjer 

for private granskninger. I punkt 3.4 tar Wiersholm stilling til om Tendens vurderinger og 

konklusjoner fremstår rettslig holdbare i lys av de faktiske forhold som er lagt til grunn. 

 Tendens engasjement 

3.2.1 Innledning 

Før Wiersholm tar stilling til om Tenden hadde anledning til å påta seg oppdraget, finner vi 

det hensiktsmessig å redegjøre kort for de rettslige og faktiske utgangspunkter for 

vurderingen. 

3.2.2 Rettslige utgangspunkter 

Advokatforskriftens kapittel 12 om regler for god advokatskikk oppstiller grunnleggende krav 

til advokaters uavhengighet. Reglene har som formål å sikre at advokatvirksomhet utføres 

etter etiske prinsipper på en slik måte at det ikke er tvil om advokatens uavhengighet og 

upartiskhet. Kravet til uavhengighet innebærer at advokatens råd og handlinger ikke skal 

påvirkes av uvedkommende hensyn. Det stilles strenge krav til uavhengighet dersom 

advokaten har en personlig interesse av økonomisk eller annen art i sakens utfall.  

Uavhengighetskravet medfører ikke seg selv noe forbud mot å ta oppdrag for slektninger eller 

andre som advokaten har et nært forhold til. En slik nær relasjon vil imidlertid kunne medføre 

at advokaten ikke har den avstand til klienten som er nødvendig for at han skal kunne foreta 

en objektiv vurdering av saken og gi klienten det best mulige råd. Ved vurderingen av hvor 

grensen bør gå, må det avgjørende være om advokaten har den tilstrekkelige frihet i forhold 

til klientens ønsker og krav.  

Kravet til advokaters uavhengighet er nærmere regulert i Advokatforeningens retningslinjer 

for private granskninger. Det fremgår av retningslinjen at medlemmene av 

granskningsutvalget skal være uavhengige og upartiske i forhold til oppdragsgiver, 

saksforholdet og sakens parter. Det fremgår videre at uavhengighetskravet gjelder både i 

forhold til hvilke medlemmer som skal oppnevnes, og til selve utvalgets arbeid. 

3.2.3 Faktiske utgangspunkter 

Advokatfirmaet Tenden ble engasjert ved vedtak av 16. mars 2017. Bakgrunnen for 

engasjementet var å sikre at saken ble behandlet av noen uten tilknytning til sakens parter.  

Varsler har i ettertid stilt spørsmål ved Tendens uavhengighet til så vel Sandefjord kommune 

som oppdragsgiver, saksforholdet og øvrige berørte parter. Det ble blant annet fremholdt at 

ordfører Bjørn Ole Gleditsch er broren til partner i Tenden, Odd Gleditsch. I tillegg ble det 

fremholdt styreverv og øvrige oppdrag for kommunen. 

Tenden vurderte selv spørsmålet, og konkluderte med at Tenden har en særlig uavhengig 

stilling i relasjon til Sandefjord kommune i denne saken. Dette fremgår av møteprotokoll av 

16. mars 2017. Spørsmålet er deretter grundig utredet i Tendens granskningsrapport av 4. 

juli 2017 og konklusjonen er fastholdt. Det er særlig lagt vekt på at hverken Heidi Aas Larsen 
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eller Anders Hauger som har foretatt granskningen, har noen tilknytning til noen av de 

berørte. Heller ikke Odd Gleditschs styreverv i en stiftelse som årlig gir støtte til Stokke 

bygdetun medfører noen habilitetsproblematikk. Det er også lagt vekt på at Tenden ikke kan 

regnes som noen fast advokatforbindelse for Sandefjord Kommune; tvert om er firmaets 

policy å bistå virksomheter og personer i tvister mot kommunen. Det er ellers pekt på at Odd 

Gleditsch ikke har hatt noen rolle i saken. 

3.2.4 Wiersholms vurdering 

Det sentrale spørsmålet er om det foreligger omstendigheter i saken som tilsier at 

Advokatfirmaet Tenden ikke hadde anledning til å påta seg granskningsoppdraget i 

varslingssaken.  

Slik Wiersholm ser det, utelukker ikke slektskap mellom ordfører Gleditsch og advokat Odd 

Gleditsch i seg selv at Tenden kunne påta seg granskningsoppdraget. Det avgjørende må 

være at Tenden i sitt mandat fikk tilstrekkelig frihet til å gjennomføre undersøkelsene på den 

måte advokatfirmaet fant faglig formålstjenlig. Det er også av sentral betydning at Tenden 

rent faktisk ble engasjert av Lønns- og ansettelsesutvalget etter fullmakt fra formannskapet, 

og ikke av ordfører Gleditsch og at utvalget var klar over slektskapsforholdet. Valget 

kommunen tok var heller ikke oppsiktsvekkende på noen måte; advokatfirmaet Tenden er et 

stort og anerkjent advokatfirma og hadde gode faglige forutsetninger for å påta seg 

oppdraget.  

Videre gjelder saken tvist mellom varsler og omvarslet. Ordfører Gleditsch har derfor ikke hatt 

noen særinteresse i sakens utfall. Hans interesse, og plikt, har vært å bidra til at saken ble 

håndtert etter de regler kommunenes retningslinjer for varsling oppstilte. Det forelå heller 

ingen tilknytning mellom ordføreren og granskningsutvalget som skulle tilsi at 

granskningsrapportens objektivitet og troverdighet er svekket. Advokat Odd Gleditsch har 

ikke vært med å utarbeide rapporten, og han har derfor ikke hatt noen påvirkning på utfallet 

i saken.  

Det er også av betydning at Tenden selv og i henhold til firmaets prosedyrer, har vurdert sin 

egen habilitet og uavhengighet. Tenden har etter Wiersholms syn gjort en riktig vurdering, og 

det er ikke er grunn til å tro at Tendens undersøkelser er gjennomført i strid med de krav som 

stilles til advokaters uavhengighet.   

Wiersholms vurdering er dermed at Advokatfirmaet Tenden hadde anledning til å påta seg 

granskningsoppdraget for Sandefjord kommune i varslingssaken.  

 Tendens fremgangsmåte og metodikk  

I mandatet til Tenden stilte Lønns- og ansettelsesutvalget krav om at Tenden skulle 

gjennomføre en uavhengig undersøkelse. Tenden stod ellers fritt i valg av fremgangsmåte og 

metodikk for utarbeidelse av granskningsrapporten.  

Kravene til fremgangsmåte og metodikk etter mandatet suppleres av Advokatforeningens 

retningslinjer for private granskninger. Det sentrale etter retningslinjen er at kravene til 

kontradiksjon og de berørtes rettssikkerhet er ivaretatt. Det avgjørende er at saken er så godt 

opplyst som mulig. Granskningsutvalget skal i den forbindelse påse at det faktum som legges 

til grunn for vurderingene har vært undergitt kontradiksjon og verifikasjon. Partene skal gis 

anledning til å uttale seg om påstander og bevis som er av betydning for saken.  

Varsler og omvarslet har begge vært bistått av advokat betalt av Sandefjord kommune. Både 

advokat Arve Due Lund og Einar Engh er erfarne og anerkjente advokater som skulle ha de 

beste forutsetninger for å ivareta sine klienters interesse under granskningen. Partene har 

fått anledning til å forklare seg og imøtegå motpartens argumentasjon og fremstilling av 

saken. Tenden har således ivaretatt partenes rettigheter.  

Wiersholms vurdering er derfor at Tendens fremgangsmåte og metodikk er i tråd med 

alminnelig praksis, og Advokatforeningens krav og retningslinjer til private granskninger.   
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 Tendens vurderinger 

Tendens mandat gikk ut på å undersøke alle relevante forhold for å kartlegge om det forelå 

en varsling i arbeidsmiljølovens forstand, om den var forsvarlig og om varsleren var ivaretatt 

på en lovformelig måte. Det skulle også undersøkes om det forelå kritikkverdige forhold i 

kommunens behandling av varsler. Det sentrale spørsmål i den forbindelse, er etter 

Wiersholms oppfatning, om den omvarslede tilsidesatte en instruks om at varsler skulle 

rapportere til omvarslet slik som tidligere. Det følger av mandatet at Tenden også skulle 

vurdere om Sandefjord kommune har tilfredsstillende rutiner for varsling, samt om disse ble 

fulgt.  

I vurderingen av hva som er å anse som en varsling i arbeidsmiljølovens forstand, må det 

foretas et skille mellom klage og varsling. Dersom det er tale om en reaksjon på faglige eller 

personalmessige disposisjoner som kun berører vedkommende arbeidstaker, er dette normalt 

ikke å anse som et varsel i arbeidsmiljølovens forstand. Det er da en klage som må håndteres. 

Melding om kritikkverdige forhold av en viss allmenn interesse vil derimot i utgangspunktet 

være varsling i lovens forstand, jf. arbeidsmiljøloven § 2-4.  

Skillet har betydning for om den ansatte er vernet mot gjengjeldelse. Dersom varslingskravet 

i arbeidsmiljøloven er oppfylt, oppstilles det et forbud mot gjengjeldelse etter 

arbeidsmiljøloven § 2-5. Gjengjeldelsesforbudet innebærer en begrensning i arbeidsgivers 

utøvelse av styringsretten. Enhver ugunstig behandling som kan ses som en følge av og en 

reaksjon på varsling, skal i utgangspunktet regnes som gjengjeldelse. Det avgjørende er at 

arbeidsgivers reaksjoner ikke må ha karakter av trakassering.  

Arbeidsmiljøloven inneholder videre ingen uttrykkelige saksbehandlingsregler knyttet til 

arbeidsgivers håndtering av varselet. Loven pålegger imidlertid arbeidsgiver å utarbeide 

rutiner for intern varsling eller sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rette for 

intern varsling, se arbeidsmiljøloven § 3-6. Dersom slike retningslinjer er utarbeidet, slik 

situasjonen er for Sandefjord kommune, må disse følges. I tillegg vil den ulovfestede 

forsvarlighetsnormen gjelde. 

Tenden har i rapport av 4. juli 2017 kommet til at det forelå en varsling i arbeidsmiljølovens 

forstand og at denne har vært forsvarlig. Tenden konkluderte videre med at det heller ikke 

var tale om gjengjeldelse. Tenden har dessuten kommet til at det ikke foreligger kritikkverdige 

forhold i kommunens behandling av varsler. Tenden har endelig konkludert med at Sandefjord 

kommune har fulgt sine egne rutiner for varsling og har i den forbindelse funnet at disse 

tilfredsstiller lovens krav.  

På bakgrunn av det faktiske grunnlaget som fremgår av rapporten, har ikke Wiersholm 

grunnlag for å tilsidesette Tendens vurderinger på noen av disse punkter. Det bemerkes 

likevel at spørsmålet om det foreligger varsel eller klage, ikke er opplagt. Kjernen i varselet 

gjelder varslers eget arbeidsforhold og klage over hvorledes arbeidsgivers styringsrett er 

utøvet. Det ville derfor ha ligget innenfor rammet av et faglig forsvarlig skjønn om Tenden 

hadde konkludert annerledes på dette punkt. At varselet uansett er forsvarlig fremsatt er helt 

på det rene.  

Når det dernest gjelder spørsmålet om den omvarslede har tilsidesatt en instruks om 

innplassering av varsler, er det nærliggende å oppfatte situasjonen slik at uansett 

fortolkningen av Fellesnemdas vedtak og dets rettslige status, må Ordførerens klargjøring 

overfor den omvarslede oppfattes som en arbeidsrettslig instruks om at varsler skulle 

plasseres under omvarslet slik som tidligere. I Rapporten heter det blant annet om dette: 

"Gleditsch forutsatte at den organisatorisk innplasseringen av … (varsler) skulle være under 

… (omvarslet), som tidligere, av hensyn til … (varslers) uavhengighet. Gleditsch har forklart 

at han gav tydelige signaler til … (omvarslet) ved flere anledninger om at dette var politisk 

ønsket". Basert på det faktum som er presentert i rapporten er det vanskelig å se det 

annerledes enn at omvarslet ikke fulgte opp instruksen slik som fortsatt av Ordfører. 
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Wiersholms vurdering er for øvrig at Tendens vurderinger og konklusjoner er rettslig holdbare 

gitt de faktiske forhold som er lagt til grunn. 

 Om læring 

Saken har vært en stor belastning for varsler og for omvarslet. For kommunen har saken vært 

en belastning på den måte at den har tatt fokus fra viktige oppgaver i den sammenslåtte 

storkommunens startfase. Fordi varslet berører varsler og omvarslet, har viktige funksjoner 

vært satt ut av spill. Håndteringen av varselet har kostet mange penger og krevd omfattende 

interne ressurser. Varslet har i seg selv ikke bidratt til å løse de underliggende problemene 

saken reiser og prosessen har kanskje bidratt til å forlenge disse. Det er derfor viktig å lære 

av saken.  

Etter Wiersholms oppfatning er den viktigste læring fra saken at ikke alle varsler skal 

undersøkes slik kommunenes regelverk i dag gir anvisning på. Regelverket må derfor 

gjennomgås på nytt og strammes opp. Når kommunen mottar varsler, skal det først 

undersøkes og tas stilling til om varslet er et varsel i lovens forstand eller om det må regnes 

som klage. Deretter må varselets underliggende problemer identifiseres og håndteres. 

Kommunens rett og plikt til å utøve ledelse suspenderes ikke ved varsling. Særlig der varslet 

gjelder spørsmål som har en arbeidsmiljømessig side, er det uheldig om arbeidsgivers 

ledelsesfunksjoner, settes på vent. Arbeidsgivers engstelse for å bli beskyldt for gjengjeldelse 

er en forståelig, men ikke tilstrekkelig grunn til unnlatt ledelse. 

Etter omstendighetene er det nødvendig, i parallell, å gjennomføre faktiske og rettslige 

undersøkelser. Metoden må tilpasses forholdene. Der saken gjelder arbeidsmiljømessige 

forhold må de berørte ansattes psykososiale forhold særlig vektlegges. Det kan tilsi at 

undersøkelsen ikke løsrives fra ledelsesprosessen, men gjennomføres som en integrert del av 

denne. Formålet må i slike saker hele tiden være løsning og læring, og ikke fordeling av skyld. 

I denne saken burde det vært mulig for kommunen å ha sørget for at varsler ble innplassert 

riktig, uansett den omvarsledes syn på spørsmålet. Tvisten springer ut av et ledelsesspørsmål 

kommunen fritt kunne bestemme over. 

 Wiersholms konklusjon  

Wiersholms konklusjon er at Advokatfirmaet Tenden hadde anledning til påta seg 

granskningsoppdraget og at dette er håndtert i henhold til Advokatforeningens retningslinjer. 

Gitt det faktum Tenden har lagt til grunn, har Wiersholm, til tross for de bemerkninger som 

er gitt ovenfor, ikke grunnlag for å tilsidesette noen av konklusjonene. 


