
 

 

 

 

 

RAPPORT FRA UNDERSØKELSE  

VARSLING SANDEFJORD KOMMUNE 

Avgitt av: Tenden Advokatfirma ANS v/ advokat Heidi Aas Larsen og advokat Anders 

Hauger 

 

Avgitt til:  Sandefjord kommune, formannskapet 

 

Dato:  4. juli 2017 

1 INNLEDNING 

1.1 Varsling 

5. februar 2017 varslet1 kommuneadvokat Miriam Schei ("Schei") om kritikkverdige forhold 

rettet mot kommunens øverste administrative leder, rådmann Gudrun Grindaker 

("Grindaker"). Varselet var skriftlig og stilet til ordfører Bjørn Ole Gleditsch ("Ordfører" eller 

"Gleditsch"). 

 

I møte med Ordfører og adv. Heidi Aas Larsen 1. mars 2017 utvidet Schei, som stilte til møtet 

sammen med advokat Arve Due Lund, varslingen til også å omfatte Grindakers informasjon til 

ledergruppen om varslerens identitet. Etter denne tilføyelsen, ble varslingen under møtet 1. 

mars 2017 konkretisert og presisert til å gjelde:  

 

1. At rådmannen har informert egen ledergruppe om varslerens identitet.  

2. At kommuneadvokaten er holdt utenfor sammenslåingsprosessen. 

3. At rådmannen opptrådte i strid med Fellesnemndas vedtak 95/2016 ved sin håndtering 

av kommuneadvokatens rolle.  

4. At kommuneadvokatens påpeking overfor rådmannen av å være holdt utenfor 

sammenslåingsprosessen var en varsling i arbeidsmiljølovens forstand, og at 

etterfølgende behandling, konkretisert i punkt a. under, var en ulovlig gjengjeldelse mot 

kommuneadvokaten.  

a. At rådmannen 30. november 2016 var enig med kommuneadvokaten om innhold 

i rollebeskrivelse og "forhåndsreferat" gjengitt i e-post 25. november 2016 fra adv. 

Due Lund, men likevel gav negativ/motstridende innstilling til Lønns- og 

ansettelsesutvalgets møte 12. desember 2016. 

1.2 Formannskapets beslutning om iverksettelse av undersøkelse 

Tirsdag 14. februar 2017 behandlet Formannskapet i Sandefjord varslingssaken for lukkede 

dører. Kommunens administrative ledelse var ikke til stede i dette lukkede møtet. Saksfremlegg 

ble presentert av Ordfører og advokat Anders Hauger.   

 

Idet Grindaker er kommunens øverste administrative leder, og også gitt kommuneadvokatens 

rolle, besluttet formannskapet å løfte saksbehandlingen ut av kommunen, for å sikre at saken 

ble behandlet av noen uten tilknytning til verken Grindaker eller Schei.  

 

Det følger av formannskapets vedtak at det at varslingen ble sendt til Ordfører, var forsvarlig, 

gitt partene i varslingssaken. Lønns- og ansettelsesutvalget ble gitt fullmakt til å engasjere, og 

                                            
1 Brev fra adv. Due Lund 5. februar 2017 
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herunder fastsette mandat for, Tenden Advokatfirma ANS ("Utreder" eller "Tenden") til å 

utrede varslingssaken, samt å påse at varsleren sikres mot gjengjeldelse. 

1.3 Tenden Advokatfirma ANS – om habilitet 

I lys av at det er stilt spørsmål ved Tendens uavhengighet og habilitet i denne saken, vil vi i 

dette punktet redegjøre nærmere for de vurderinger som ligger til grunn for vår konklusjon; 

det foreligger ingen brudd på Advokatforeningens retningslinjer for private granskninger eller 

forvaltningslovens habilitetsbestemmelser, og Advokatfirmaet Tenden representert ved 

advokatene Heidi Aas Larsen og Anders Hauger har nødvendig avstand til det saksforhold som 

skal utredes. 

 

Før Tenden påtok seg oppdraget som utreder for Sandefjord kommune i denne saken, vurderte 

vi at Tenden er habil, uavhengig og upartisk i relasjon til Sandefjord kommune i denne saken, 

jf. forvaltningsloven §§ 6 flg. og Advokatforeningens retningslinjer for private granskninger 

punkt 3.2. 

 

Spørsmålet om habilitet ble uoppfordret og rutinemessig vurdert av Tenden på vanlig måte før 

vi påtok oss oppdraget. Iht. våre interne retningslinjer foretok vi vurdering på firmanivå, dvs. 

av eget utvalg bestående av representanter fra styret samt en senior partner. I lys av at det er 

stilt konkrete spørsmål ved Tendens uavhengighet og habilitet under arbeidet med denne 

saken, foretok det samme utvalget også en revurdering av saken. Dette brakte oss ikke til 

annen konklusjon.   

 

Vi legger Advokatforeningens retningslinjer for private granskninger til grunn som standard og 

utgangspunkt for vår virksomhet og for vår vurdering av dette spørsmålet, uavhengig av om 

dette kun er skriftlige nedfelte prinsipper og ikke bindende rettslig rammer. Det følger av disse 

retningslinjene punkt 3.2:  

 

Utreder av varslingssak skal være uavhengig og upartiske, i forhold til så vel 

oppdragsgiver, saksforholdet og den eller de som antas å være berørte parter. 

 

I Advokatforeningens kommentarene til dette punktet fremkommer bl.a.: 

 

Det bør utvises forsiktighet med å bruke virksomhetens lovpålagte revisor eller 

faste advokatforbindelse som gransker fordi dette kan reise spørsmål om 

granskningen er uavhengig. Dette må vurderes konkret opp mot den undersøkelse 

som skal gjennomføres, og hva som anses mest hensiktsmessig.  

 

Verken Tenden, advokatene Aas Larsen og Hauger som har utredet denne saken eller Tendens 

øvrige advokater har noen relasjon eller kjennskap til personene som er involvert denne i saken.  

1.3.1 Ordførers slektskapsforhold til partner i Tenden 

Ordfører i Sandefjord kommune Bjørn Ole Gleditsch er bror av Odd Gleditsch d.y., som er 

partner i Tenden. Varslingssaken gjelder personer i kommunens sentrale administrasjon og er 

ikke knyttet til ordføreren eller hans rolle. Ordfører har ingen egeninteresse i utfallet av 

undersøkelsessaken. Det er ingen familiære bånd involvert i det som gjelder varslingssaken.  

 

Ordførers bror er ikke involvert i Tendens arbeid med saken. Tendens overskuddsdelingsmodell 

innebærer at ordførers bror da heller ikke selv har noen økonomisk interesse i dette oppdraget. 

Saken behandles med fortrolighet også internt.    

 

Vår konklusjon er at Tenden og Tendens utredere har nødvendig avstand til oppdragsgiver, de 

berørte parter og saksforholdet som skal utredes i denne saken, også når ordfører i kommunen 

er bror av en partner i Tenden. 
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1.3.2 Styreverv 

Det vises til utdraget fra protokollen i Lønns- og ansettelsesutvalget inntatt i punkt 1.3.6 under, 

andre avsnitt, hvor det er redegjort for aktuelt styreverv i en stiftelse som årlig gir støtte til 

Stokke bygdetun.  

 

Vår konklusjon er at dette styrevervet verken isolert sett eller sammen med øvrige forhold 

medfører noen habilitetsproblematikk. 

1.3.3 Øvrige oppdrag for kommunen 

Tenden har ikke og har ikke hatt rammeavtale med Sandefjord kommune, og Tenden er ikke 

og har ikke vært fast advokatforbindelse for kommunen.  

 

Tenden har kontorer i Sandefjord og Tønsberg. Som følge av dette, og at de samme byer har 

et omfattende næringsliv og privatpersoner som ønsker bistand i saker mot kommunen, eller 

har saker hvor kommunen er offentlig myndighet, har Tenden som strategi å ikke påta oss 

faste/løpende oppdrag for disse to kommunene. Vi praktiserer kun unntak fra dette for 

enkeltoppdrag innenfor spesialiserte fagfelt på avgrensede rettsområder og for avgrensede 

deler av kommunene. Tenden takket nylig nei til forespørsel om å inngi tilbud på 

advokattjenester til Sandefjord kommune. 

 

I 2016 registrerte Tenden ett nytt oppdrag for Sandefjord kommune, hvor vi fakturerte 3,5 

timer. Gjennomgang av Tendens siste års oppdrag for Sandefjord kommune viser at dette har 

vært begrenset til en håndfull saker, hvor omfanget av totalt fakturert arbeid i snitt har ligget 

under kr 100 000 pr. år. 

 

Ovennevnte strategi gjelder ikke omkringliggende kommuner. Tenden har påtatt seg oppdrag 

for Stokke kommune og Andebu kommune. Tenden har vært fast men ikke eksklusiv 

advokatforbindelse for Andebu kommune. For Stokke kommune har Tenden hatt noen 

sporadiske oppdrag. Etter årsskiftet 2017 ble det opprettet to nye saker i Sandefjord, som følge 

av klager knyttet til anskaffelsen av nytt omsorgssenter i Andebu – som ikke var blitt avsluttet 

før sammenslåingen. Disse sakene utgjorde samlet en fakturering av ca. kr 50 000, og ble 

håndtert av advokat Hauger. 

 

Vår konklusjon er at Tenden og Tendens utredere har nødvendig avstand til oppdragsgiver, de 

berørte parter og saksforholdet som skal utredes i denne saken, også tatt øvrige oppdrag for 

kommunen i betraktning.  

1.3.4 Prosessoppdrag i andre saker  

Advokat Due Lund har i brev til Tenden 5. mai 2017 gjort gjeldende som habilitetsanførsel at 

advokat Hauger "har en prosessfullmektigrolle som motpart i flere saker som mitt eget 

advokatfirma og jeg selv fører". 

 

Tenden og Hauger kjenner kun til én pågående sak hvor Hauger og Due Lund fremdeles er 

prosessfullmektiger for (mot)parter i samme sak. Det har vært registrert andre saker knyttet 

til samme konsern/sakskompleks, herunder tre saker sommeren 2016, hvorav én 

konkursbegjæring (trukket), én suspensjon med senere gjeninntreden uten rettslig behandling 

og én midlertidig forføyning hvor partene inngikk forlik. Disse sakene var avsluttet i september 

2016. Før årsskiftet var det anlagt ytterligere tre rettslige prosesser, hvorav to ble forlikt 8. 

mars 2017 og den siste rettskraftig avgjort 3. april 2017. Den gjenstående saken er en i 

utgangspunktet forlikt sak som ikke er hevet som følge av uenighet om tolkning av rettsforliket.  

 

Rollen som motparts prosessfullmektig eller advokat i andre saker for andre klienter er i 

utgangspunktet ikke inhabiliserende eller på andre måter utfordrende for uavhengigheten til en 

advokat, sett i relasjon til andre saker som motpartens prosessfullmektig har.  

 
Den underliggende forutsetningen for Due Lunds anførsel må være at Haugers positive eller 

negative erfaringer med Due Lund skulle komme Schei til gode eller skade. Dette ville i så 
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tilfelle være høyst uprofesjonelt. Advokat Due Lund har ikke oppgitt at det foreligger særskilte 

forhold som skulle tilsi at det konkret er grunnlag for bekymring i så henseende. Hauger kan 

ikke se at det foreligger særskilte forhold av noen art i hans profesjonelle relasjon til Due Lund. 

1.3.5 Miriam Scheis relasjoner videre arbeid 

Vi har forstått at Scheis hovedbekymring i relasjon til dette spørsmålet er at hun kan oppleve 

det ubehagelig å ha kontakt med advokater fra Tenden i profesjonell sammenheng fremover, 

knyttet til saker og når det gjelder å engasjere advokater ved behov. 

 

Utrede er ikke kjent med at det tidligere har vært kontakt mellom Schei og Tendens advokater 

av betydning. Det er derfor vanskelig å se grunnlaget for bekymringen. Dersom Schei ser for 

seg at det fremover kunne være aktuelt med større bruk av ekstern advokatbistand som følge 

av kommunesammenslåingen er det lettere å forstå at problemstillingen kan fremstå som 

aktuell for henne. Som nevnt over er det imidlertid nødvendig at Tenden endrer sin 

forretningsstrategi for at dette skal bli et problem i praksis. Dette vurderer vi p.t. som ikke 

aktuelt.  

 

Det har vært nevnt at Schei også vil kunne møte advokater fra Tenden på kurs og samlinger. 

Det er i hovedsak kurs i regi av JUS som kan være aktuelle møteplasser. Deltakere her er 

advokater fra hele landet eller regionen.  

1.3.6 Lønns- og ansettelsesutvalget - vurdering 

Lønns- og ansettelsesutvalget i Sandefjord kommune vurderte Tendens habilitet i møte 16. 

mars 2017 før Tenden ble engasjert som utreder av varslingssaken. Av utdrag protokollen fra 

dette møtet fremgår:  

Adv. Aas Larsen og ordfører informerte om at varslerens representant adv. Due Lund 

har stilt spørsmål ved om Tenden Advokatfirma ANS har tilstrekkelig avstand til 

oppdraget som undersøker. Som bakgrunn for dette er fremholdt slektskapsforhold, 

styreverv og øvrige oppdrag for kommunen.  

Adv. Aas Larsen og ordfører informerte om at slektskapsforholdet består i at ordfører 

Gleditsch har en bror Odd Gleditsch d.y. som er partner i Tenden. Styreverv gjelder et 

styreverv Odd Gleditsch har i en stiftelse som årlig gir støtte til Stokke bygdetun, og 

som også ordfører i Stokke kommune – nå Sandefjord kommune – har en 

vedtektsfestet styreplass i. Advokat Odd Gleditsch har, i forbindelse med 

sammenslåingen av kommunene ved årsskiftet, anmodet seg fritatt fra dette 

styrevervet. Styret består fortsatt av tidligere ordfører i Stokke, Erlend Larsen, og Odd 

Gleditsch.  

Tenden har vært fast advokatforbindelse for Andebu kommune, som ble slått sammen 

med Sandefjord kommune fra årsskiftet. Tenden har også hatt noen oppdrag, dog mer 

sporadisk, for Stokke kommune og Sandefjord kommune. Oppdragsmengden for 

Sandefjord kommune har vært begrenset, og Tenden verken har eller har hatt 

rammeavtale med Sandefjord kommune om levering av juridiske tjenester. 

Aas Larsen informerte om at Tenden, forut for å si seg villig til å påta seg oppdraget 

som undersøker, vurderte at Tenden har en særlig uavhengig stilling i relasjon til 

Sandefjord kommune i denne saken. 

Andre sider knyttet til Sandefjord kommunes utsettelse av oppdrag har det ikke vært naturlig 

å gå inn på i denne rapporten.  
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1.4 Mandat 

16. mars 2017 vedtok Lønns- og ansettelsesutvalget2 nedenstående mandat ("Mandatet") for 

Utreder.  

 

Å undersøke alle relevante forhold for å kartlegge om: 

a. Det foreligger en varsling i arbeidsmiljølovens forstand, om den i så fall var 

forsvarlig og om varsleren er ivaretatt på en lovformelig måte. 

b. Det foreligger kritikkverdige forhold i kommunens behandling av Miriam 

Schei.  

c. Sandefjord kommune har tilfredsstillende rutiner for varsling og om disse 

er fulgt. 

1.5 Gjennomføringen av undersøkelse 

Informasjonsinnsamlingen ble påbegynt 8. mars 2017 og avsluttet 30. juni 2017.   

 

Sandefjord kommune fritok som arbeidsgiver alle ansatte fra taushetsplikten en har som ansatt, 

slik at de ansatte kunne gi opplysninger om kommunens forhold som ellers er underlagt 

taushetsplikt, til Tenden, som ledd i undersøkelsen. Kommunen oppfordret ansatte som ble 

bedt om å gi opplysninger til å gi fyllestgjørende informasjon, slik at saken ble best mulig 

opplyst. Videre fritok Grindaker Sandefjord kommune fra taushetsplikten som kommunen som 

arbeidsgiver har om Grindakers arbeidsforhold. Grindakers fritak innebar at kommunen og 

kommunens ansatte kunne gi opplysninger til Tenden om Grindaker som ellers er underlagt 

taushetsplikt, samt at Tenden kunne benytte opplysningene som mottas om Grindaker i 

undersøkelsen, herunder foreholde disse til andre og benytte de i denne rapporten. Sandefjord 

kommune fritok også advokat Preben Haugmoen Mo fra taushetsplikt, for informasjon og 

dokumenter knyttet til hans bistand til prosjekt Nye Sandefjord kommune i 2016. Fritaket 

gjelder overfor Utreder og frem til Utreders rapport foreligger. 

 

Det er mottatt skriftlig informasjon fra: 

 Miriam Schei 

 Gudrun Grindaker 

 Gisle Dahn 

 Magne Eckhoff  

 Advokat Preben Haugmoen Mo  

 Tina Skarheim 

 Stein Rismyhr 

 

Det er gjennomført intervjuer med: 

 Miriam Schei 

 Gudrun Grindaker 

 Advokat Arve Due Lund (pr. telefon) 

 Gisle Dahn 

 Bjørn Ole Gleditsch 

 Magne Eckhoff  

 Advokat Preben Haugmoen Mo (pr. telefon) 

                                            
2 Lønns- og ansettelsesutvalget sak 01/17 
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 Cathrine Andersen 

 Tina Skarheim 

 Stein Rismyhr 

 

Til grunn for intervjureferatene ligger Utreders notater. Med samtykke fra den intervjuede ble 

det tatt lydopptak av enkelte av intervjuene, som da i tillegg ligger til grunn for de 

intervjureferatene dette gjelder. Samtlige lydopptak ble slettet etter at referatene var signert. 

Referater fra intervjuene er gjennomgått, godkjent og signert av den intervjuede. 

 

Det er gjennomført to intervjuer med hhv. Miriam Schei og Gudrun Grindaker. Undersøkelsen 

har vært basert på full kontradiksjon, ved at siste intervju med hver av Schei og Grindaker ble 

gjennomført etter at de hadde mottatt og gjennomgått samtlige øvrige intervjureferater og 

dokumenter i saken.   

 

Verken Grindaker eller Schei har anmodet om å få gjennomført tilleggs-undersøkelser.  

 

Ytterligere undersøkelser anses ikke nødvendig for å besvare mandatet. 

1.6 Konklusjoner og sammendrag 

Undersøkelsene - som inkluderer intervjuer med ansatte i kommunen - skal munne ut i en 

rapport der de gjennomførte undersøkelsene og funnene beskrives, og punktene 1-3 i Mandatet 

besvares. I den grad en har funnet områder som kommunen bør forbedre, skal det gis forslag 

til tiltak. 

 

I denne rapporten er det kort redegjort for rettsreglene i punkt 2. I punkt 3 har vi gitt en 

faktumbeskrivelse i hovedsak i kronologisk rekkefølge. 

 

De fire varslingspunktene er behandlet påfølgende fra punkt 4 til 7. I punkt 8 har vi vurdert om 

varslingen var forsvarlig. 

 

I vår vurdering av har vi kommet til: 

 

Varslingspunkt 1:  Grindaker har ikke brutt lov eller rutiner ved sin håndtering av  

   Varslers identitet. Identifiseringen utgjør ingen gjengjeldelse. 

 

Varslingspunkt 2:  Det foreligger ikke utestengelse for kommuneadvokaten eller Schei 

personlig. 

 

Varslingspunkt 3:  Grindaker har ikke opptrådt i strid med Fellesnemndas vedtak 

95/2016. 

 

Varslingspunkt 4:  Schei varslet om en varsling 2. november 2016., Det har ikke skjedd 

en gjengjeldelse. 

 

Vi har kommet til av varslingen er forsvarlig. Varslingsrutinene er fulgt. 

2 RETTSLIGE UTGANGSPUNKT 

2.1 Kort og overordnet om de rettslige rammene i varslingssaker 

Arbeidsmiljølovens § 2-4 og § 2-5 regulerte arbeidstakers rett til å varsle i februar 2017, da 

denne varslingen ble inngitt. Etter 1. juli 2017 er det lovens kapittel 2A som regulerer slike 

varslinger. Regelverket er endret på noen punkter, men for forhold som kommer opp i denne 

saken. 
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Arbeidstaker har rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Det følger av loven 

at arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig.  

 

Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler, eller som på andre måter gir til kjenne at han eller 

hun planlegger eller vurderer å varsle, er lovstridig og erstatningsbetingende. Arbeidstaker må 

likevel tåle saklige motargumenter eller motbevis knyttet til de kritikkverdige forholdene. 

 

Hvis en arbeidstaker fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted 

gjengjeldelse, må arbeidsgiver sannsynliggjøre at det likevel ikke er det. Dette innebærer at 

arbeidsgiver får bevisbyrden selv om arbeidstakers opplysninger ikke er så overbevisende at 

de gjør det sannsynlig at gjengjeldelse har funnet sted. 

 

Arbeidstaker som blir utsatt for ulovlig gjengjeldelse i forbindelse med varsling, kan kreve 

oppreisning uten hensyn til arbeidsgivers skyld.  

3 FAKTUM 

Vi vil i denne delen gi en relativt grundig beskrivelse av relevant hendelsesforløp gjennom 

prosjektåret 2016, som grunnlag for å vurdere det varslingen gjelder.  

3.1 Kort og overordnet om sammenslåingsprosessen3 

5. februar 2015 besluttet de tre kommunene Sandefjord, Stokke og Andebu å slå seg sammen 

til én kommune, med virkning fra 1. januar 2017.  

 

Forhandlingsutvalget utarbeidet en utredning4 som var utgangspunktet og la noen føringer for 

arbeidet i sammenslåingsprosjektet. Blant annet fremgikk at det skulle være fem 

kommunalområder og at det burde være samsvar mellom politisk og administrativ organisering 

i den nye sammenslåtte kommunen5.  

 

Iht. Forhandlingsutvalgets utredning punkt 5 Lokaldemokrati vedtok kommunestyrene i de tre 

kommunene å nedsette en Fellesnemnd og etablere et Partssammensatt utvalg for 

sammenslåingsprosessen. Fellesnemnda ble oppnevnt i medhold av inndelingsloven § 26, og 

besto av 13 personer, hhv. 3 fra hver av Stokke og Andebu og 7 fra Sandefjord. Fellesnemnda 

oppnevnte fire temakomiteer, herunder "temakomite for reglement", med oppdrag å utarbeide 

ulike  reglementer, herunder reglement for tildeling av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett 

(delegeringsreglement) for nye Sandefjord kommune. Fellesnemndas mandat var begrenset til 

[utdrag]:   

 

- Fellesnemnda skal ansette prosjektleder for sammenslåingsprosessen. Prosjektleder 

ansettes som rådmann i den nye kommunen straks nytt kommunestyre er etablert.  

- Fellesnemnda skal behandle prosjektleders innstilling til organisering av og ansettelser 

til den øverste administrative ledelse etter 1. januar 2017. 

- Fellesnemnda skal se til at regler og avtaler om ansattes og tillitsvalgtes medvirkning/-

bestemmelse i forhold som gjelder sammenslåing av kommunene blir ivaretatt.  

- [..] 

 

I Forhandlingsutvalgets utredning punkt 12 var det tegnet inn et organisasjonskart som viste 

det øverste ledernivået under rådmann. Her var ikke kommuneadvokatstillingen tegnet inn. Det 

fremgikk av utredningen: Endelig avklaring av den administrative organiseringen gjøres etter 

at prosjektleder/rådmann i ny kommune er ansatt og Fellesnemda skal behandle prosjektleders 

innstilling til organisering av og ansettelser til den øverste administrative ledelse etter 1. januar 

2017.   

 

                                            
3 Intervju Grindaker og Skarheim 
4 Forhandlingsutvalgets utredning 19.12.14 
5 Intervju Gleditsch 
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Grindaker har bemerket til dette at det juridiske området ikke var nevnt i utredningen, og at 

Forhandlingsutvalget ikke la føringer for kommuneadvokatstillingen.  

 

19. oktober 2015 tiltrådte Grindaker som prosjektleder for arbeidet med 

sammenslåingen/påtroppende rådmann. I tillegg til Grindaker arbeidet spesialrådgiver i KS 

region BTV Tina Skarheim som prosjektkoordinator i 40 % stiling fra november til 31. desember 

2015 og 100 % stilling fra 1. januar til 31. desember 2016. De vi har intervjuet har beskrevet 

2016 som et svært arbeidskrevende år for alle som var involvert i prosjektet. 

 

I Fellesnemndas vedtak 27. oktober 20156 ble prosjektleders myndighet fastsatt:  

1. Prosjektleder delegeres myndighet til å treffe beslutninger i alle saker som faller 

innenfor Fellesnemndas ansvarsområde, med følgende begrensninger:  

a) [..] 

b) [..] 

c) Ansettelse av ny kommunes øverste ledelse. Dvs. rådmannens ledergruppe, skal 

legges frem til folkevalgt behandling. Jf. pkt. 3.  

3. Ansettelsesutvalget delegeres myndighet til å vedta ansettelse av den øverste 

ledelse i den nye kommunen, dvs. rådmannens ledergruppe. Jf. pkt. 1c)  

Grindaker har forklart at juridisk (kommuneadvokaten) iht. dette vedtaket ikke var inkludert i 

det som skulle behandles særskilt i Ansettelsesutvalget.7  

 

Ansettelsesutvalget la føringer for lønnsfastsettelsen i ny kommune. I Ansettelsesutvalgets 

vedtak 14. desember 20158 fremgår blant annet:  

Ved innplassering/tilsetting i nye Sandefjord/prosjektet vektlegges følgende:  

 Stillingens kompleksitet. 

Lederlønnen skal avspeile kommunalområdets- og stillingens størrelse, 

kompleksitet og ansvar herunder budsjett, antall ansatte. 

 [..].  

Prosjektet hadde en grov overordnet plan med ca. 10 milepæler, som sikret fremdrift. Den 

begrensede prosjektperioden gav ikke rom for innledende planfase, og de gikk derfor rett til 

gjennomføring.9  

 

Prosjektet arbeidet innledningsvis med struktur og innplassering. Organisasjonen ble bygget 

med fem kommunalområder, i tråd med organisasjonskartet utarbeidet av 

Forhandlingsutvalget. Arbeidet omfattet utarbeidelse av nødvendig grunnlagsdokumentasjon 

som omstillingsavtale, rutine- og prosessbeskrivelse for innplassering, kriterier for lønn mv. 

Grunnlagsdokumentasjonen ble fremlagt for politisk behandling. Prinsipielle saker ble forelagt 

og behandlet av PSU 10 . Grindaker rapporterte jevnlig status pågående prosesser til 

Fellesnemnda.  

 

                                            
6 Fellesnemnda sak 67/15 
7 Intervju Grindaker 
8 Ansettelsesutvalget sak 18/15   
9 Intervju Skarheim 
10 Partssammensatt utvalg, som besto av Fellesnemnda samt seks hovedtillitsvalgte 
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Ansettelsesutvalget11 behandlet og vedtok ansettelser, stillingsprofiler og lønn for det øverste 

ledernivået under rådmann (kommunalsjefene). Prosjektleder orienterte også 

Ansettelsesutvalget løpende. I møte 30. november 2015 gav hun Ansettelsesutvalget 12 

følgende beskrivelse av prosessen vedr. organisering av advokattjenester i sak "Premisser for 

rekruttering av "nye" Sandefjords øverste ledelse": 

Prosjektleder har foreløpig ikke konkludert på hvordan andre stabs- og 

støttefunksjoner, herunder informasjonsarbeid og juridiske/advokattjenester bør 

dimensjoneres og ha sin organisasjonsmessige tilknytning. 

Ansettelsesutvalget fattet følgende vedtak; 

 

"Videre prosess for tilsetting/ innplassering av den øverste ledelsen av "nye" 

Sandefjord baseres på de premisser som fremgår av prosjektleders vurdering og 

anbefaling". 

 

Grindaker har forklart at prosjektet iht. dette skulle igangsette prosesser med berørte 

fagmiljøer og ledere. 

 

Etter hvert som kommunalsjefene ble tilsatt, ble disse lederne samtidig én og én tilsluttet 

prosjektledelsen, og fikk mandat i prosjektet knyttet til eget kommunalområde. Parallelt med 

sitt arbeid i prosjektet utførte de sitt daglige arbeid for sin respektive kommune, og hadde 

følgelig en dobbel-funksjon fra innplassering i 2016 og frem til kommunesammenslåingen ble 

iverksatt 1. januar 2017. Hver av kommunalsjefene utarbeidet planer for egne områder og 

igangsatte dernest arbeidet med forberedelse av tilsetting innen sin respektive sektor. For nivå 

to og tre besluttet prosjektleder organisasjonsmodellen, etter diskusjoner i ledergruppen, og 

besluttet ansettelser etter innstilling fra delprosjektleder.  

 

1. juni 2016 var prosjektledelsen fulltallig, tilsvarende den nye kommunens ledergruppe.  

3.2 Kommuneadvokatens rolle i tidligere Sandefjord kommune 

I forbindelse med ansettelsen av Grindaker ble det kommunisert til henne at myndigheten til å 

ansette og fastsette lønn for ledernivå en under rådmann lå til Ansettelsesutvalget (politisk 

utvalg). Noen13 har brukt begrepet "Sandefjords-modellen" for å beskrive denne strukturen. 

Denne bruken av dette begrepet var ukjent for Grindaker.14 Grindaker har forklart at det også 

var ukjent for Rismyhr og Skarheim. Grindaker har forklart at kommuneadvokaten ikke ble 

nevnt for henne i denne forbindelse. Hvordan tilsettingsmyndigheten for den nye kommunen 

skulle organiseres, ville bli en sak i arbeidet med delegeringsreglementet.  

 

Av delegeringsreglementet15 i tidligere Sandefjord kommune var dette beskrevet slik:  

Pkt. 3.3.1 Lønns- og ansettelsesutvalget  

Lønns- og ansettelsesutvalget delegeres følgende myndighet:  

a) Myndighet til å ansette etatssjefer og andre sentrale ledere som rapporterer til 

rådmannen. [..]  

[..] 

                                            
11 Ledet av leder av Fellesnemnda (Bjørn Ole Gleditsch) og bestående av de tre ordførerne, 

opposisjonsleder og hovedtillitsvalgt 
12 Ansettelsesutvalget sak 11/15  
13 Intervju Schei, Gleditsch, Dahn 
14 Intervju Grindaker 23. juni 2017 
15 Vedtatt 17. desember 2015 
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Pkt. 5.1 Saker som delegeres til rådmannen 

Rådmannen delegeres følgende fullmakt:  

b) Alle ansettelser i administrasjonen, bortsett ifra medarbeidere direkte underlagt 

rådmannen, delegeres til rådmannen.  

Kommuneadvokaten var i tidligere Sandefjord kommune tett på det som skjedde og hadde god 

gjensidig løpende og sømløs kommunikasjon med rådmann (Gisle Dahn). Kommuneadvokaten 

hadde møteplikt i kommunestyre- og formannskapsmøtene. Synlighet og tilgjengelighet for 

politisk nivå har vært en viktig del av stillingen, og oppfyllelse av nevnte møteplikt ble ansett 

nødvendig for å fylle rollen som kommuneadvokat. 16  Due Lund har pekt på at 

kommuneadvokaten i realiteten har vært en "kontrollør", med fri kommunikasjonslinje med 

politikerne, og at Grindaker kanskje ikke ønsket dette. Schei har forklart at denne delen av 

rollen ble tøff da Grindaker kom inn i bildet. Grindaker ettergikk kommuneadvokaten sin kontakt 

med folkevalgte etter møter osv. 

 

Schei har forklart at hun beskrev dette for Grindaker våren 2016, herunder også at 

"Sandefjords-modellen" (altså at ansettelsesmyndigheten for de som rapporterer til rådmannen 

lå til Lønns- og ansettelsesutvalget) omfattet kommuneadvokaten, og at Schei i forbindelse 

med ansettelsen ble lovet at denne skulle videreføres. Schei antar at hun gav Grindaker 

informasjon om dette blant annet i et møte 14. mars 2016. Grindaker pekte i dette møtet på 

at man skulle bygge noe nytt, hun var opptatt av at det skulle være et klart skille mellom 

politikk og administrasjon, tydelig ansvar og roller, herunder åpenhet og likebehandling.17     

 

Gleditsch har forklart at det ble kommunisert til Grindaker at kommuneadvokaten skulle ha en 

posisjon i nye Sandefjord kommune som tilsvarte den posisjonen kommuneadvokaten hadde i 

tidligere Sandefjord kommune, uten at han tidfester det.18 Grindaker har forklart at hun ikke 

har oppfattet dette, men det var enighet om den faglige uavhengige rollen.19 Tidligere rådmann 

i Sandefjord Gisle Dahn har forklart til undersøkerne at han antar at denne forutsetningen ikke 

har vært dokumentert inntil reglementet for nye Sandefjord ble behandlet høsten 2016.20  

3.3 Prosess frem til beslutning 17. juni 2016 om organisatorisk innplassering av 

kommuneadvokat 

I tillegg til de fem kommunalsjefene ønsket Grindaker et helt begrenset antall stabssjefer som 

rapporterte direkte til seg. Det ble derfor igangsatt en prosess med organisering med 

stabssjefer under assisterende rådmann (nivå to), med henvisning til beskrivelse i sak fremlagt 

for ansettelsesutvalget 11/15 og vedtatt 30.11.15, se over.21 Grindaker vurderte tidlig at 

kommuneadvokaten naturlig hørte under assisterende rådmann. Assisterende rådmann Stein 

Rismyhr, som kom fra stilling som rådmann i Andebu kommune, utarbeidet innledende notat 

datert 9. februar 2016. Dette dannet grunnlag for prosess for bygging av organisasjonen under 

assisterende rådmann. Juridisk kompetanse ble presentert som et av assisterende rådmanns 

mulige fremtidige ansvarsområder. Schei var kjent med dette 22 . Grindaker informerte 

Partssammensatt utvalg om igangsettelse av prosjekt for stab- og støttefunksjoner, ledet av 

assisterende rådmann. 23  29. februar 2016 ble Ansettelsesutvalget 24  orientert om prosess 

vedrørende innplassering/tilsetting av ledere på nivå to og nivå tre.  

 

                                            
16 Intervju Schei, Gleditsch og Dahn 
17 Intervju Schei 
18 Intervju Gleditsch 
19 Intervju Grindaker 
20 Intervju Dahn 
21 Intervju Eckhoff, Grindaker, Rismyhr og Skarheim 
22 Intervju Schei 
23 Intervju Grindaker 
24 Ansettelsesutvalgets sak 10/2016 
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2. mars 2016 sendte Grindaker Schei invitasjon25 til møte 14. mars 2016:  

Hei Miriam. Som du vet er vi i gang med en gjennomgang av ulike stabs- og 

støttefunksjoner, både mtp kapasitet og organisering. Håper dette tidspunktet passer 

for deg. Og da er tema «juridisk». Vi sender sannsynligvis ut litt mer informasjon før 

møtet.   

Schei og Grindaker hadde ulik oppfatning av hva som var hensiktsmessig/riktig 

organisasjonsmessig innplassering av kommuneadvokaten. Schei var av den oppfatning at det 

ikke skulle gjøres endring i kommuneadvokatens organisasjonsmessige innplassering, slik at 

kommuneadvokaten fortsatt skulle være direkte underlagt rådmann, og viste til 

kommuneadvokatens uavhengighet og rolle i kommunen som begrunnelse for det. Schei har 

forklart at hun ved ansettelse ble opplyst at "Sandefjords-modellen" også omfattet 

kommuneadvokaten, og at kommuneadvokaten i forholdet til politikerne var hadde en «direkte 

linje» til politikerne"26. Både Grindaker og Schei gav begge uttrykk for sitt syn tidlig i prosessen, 

og begge var kjent med den andres synspunkt. De diskuterte dette flere ganger.27   

 

Prosessen som ledet frem til prosjektleders beslutning av 17. juni 2016 om organisasjonsmessig 

innplassering av kommuneadvokaten (jf. punkt 3.4) ble styrt og gjennomført av Rismyhr, med 

utgangspunkt i notatet fra 9. februar 2016. Rismyhrs arbeid besto i å utforme 

organisasjonsstruktur under assisterende rådmann, hvorav særlig innkjøp, analysefunksjoner, 

dokumentsenter, politisk sekretariat og kommuneadvokatfunksjonen var aktuelle å legge inn i 

denne.  

 

I prosessnotat "Organisering av stab, støtte og fellesfunksjon" datert 12. april 2016, er det også 

inntatt et spørsmål om å samle kommunens jurister under kommuneadvokaten. Assisterende 

rådmann avviklet to heldags prosessmøter 10. og 18. mai 2016, hvor organisasjonen ble 

arbeidet frem. Dokumentasjonen utarbeidet i forbindelse med disse prosessdagene inneholder 

en rekke alternative organisasjonsmodeller. Schei var til stede under begge prosessdagene og 

uttrykte der sitt syn på innplassering av kommuneadvokat. Rismyhr oppsummerte 

prosessdagene 30. mai 2016. Schei deltok ikke i denne oppsummeringen, men var invitert28.   

 

13. juni 2016 ble forslaget29 til organisasjonsmodell nivå to – under assisterende rådmann 

drøftet med organisasjonene Delta, Fagforbundet og Akademikerne30. Kommuneadvokaten var 

iht. dette forslaget organisatorisk innplassert under assisterende rådmann. Organisasjonene 

hadde ingen merknader til forslaget. 

3.3.1 Området juridisk i prosjektet 

Området juridisk var ikke et eget tema på overordnet nivå i prosjektet eller et eget delprosjekt 

under sammenslåingsprosessen. Schei savnet arbeid i prosjektet med juridiske oppgaver og 

advokattjenester på en systematisk nivå.31 

 

Schei har forklart at kommuneadvokaten ikke kom i posisjon til å håndtere juridiske 

problemstillinger i prosjektet (spesielt de som gjaldt Andebu og Stokke kommuner) og har 

forklart at kommuneadvokatfunksjonen ikke ble ivaretatt i prosjektet.32 Schei har forklart at det 

var manglende rammebetingelser for å kunne utøve ansvaret som kommuneadvokat under 

prosjektets gang. På spørsmål om konkrete eksempler på mangelfull varetakelse av juridisk 

har Schei forklart at det oppsto et spørsmål om beslutningskompetanse i forbindelse med 

                                            
25 Invitasjon sendt fra Grindaker til Schei 2. mars 2016 kl. 17:20 
26 Intervju Schei 
27 Intervju Grindaker og Schei 
28 Intervju Rismyhr 
29 Drøftingsnotat 13. juni 2016 
30  Drøftingsreferat mellom prosjektleder, ass. rådmann og Fagforbundet, Delta og 
Akademikerforbundet 13. juni 2016 
31 Intervju Schei 
32 Intervju Schei og Dahn  
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inngåelse av rettsforlik i en prosess i 2017, som hadde startet i tidligere Andebu kommune, og 

hvor det ikke var tid til avklaring i Formannskapet. Grindaker har forklart at dette er en gammel 

sak fra Andebu, hvor det i egen sak til formannskapet 2016 ble gitt fullmakt til administrasjonen 

v/assisterende rådmann Eirin Farmen å representere Andebu kommune som saksøkt og med 

en økonomisk ramme. Grindaker har forklart at Schei ble orientert om pågående sak av Rismyhr 

høsten 2016 og i egen epost fra Farmen om fremdrift i hovedforhandling 27. desember 2016. 

 

Schei kjenner ikke konkrete tilfeller p.t. hvor kommunen er satt i forlegenhet, men hun 

fremhever at kommunen kan komme i forlegenhet knyttet til prosess mht. vedtakelse av nye 

lokale vedtekter og forskrifter for den nye kommunen (ca. 40 stk.). Schei her forklart at det sto 

i sammenslåingsproposisjonen at dette må gjøres innen gitt frist, men at dette ikke er igangsatt 

slik at man nå vil rekke å få en avklaring i formannskapet i tide.33 Grindaker har forklart at 

prosjektet har ført en oversikt over hva som måtte/må på plass innen hhv. 19. oktober 2016, 

31. desember 2016 og 30. juni 2017. Av hensyn til knappe ressurser ble rekkefølgen på arbeidet 

strengt prioritert. I det videre forskriftsarbeidet var det naturlig å samarbeide med 

kommuneadvokaten.34   

 

I innledende samtaler med Grindaker på nyåret 2016 tok Schei opp at det var lite ressurser 

knyttet til kommuneadvokatfunksjonen i daværende Sandefjord kommune. Schei var opptatt 

av at kommuneadvokatkontoret i den nye kommunen skulle ha tilstrekkelige ressurser fra dag 

1, og særlig med tanke på barnevern. Grindaker var raskt positiv til å legge inn en juriststilling 

til inn i budsjettet.35  

 

Grindaker har forklart at hun våren 2016 tok initiativ til å kartlegge behovet for rammeavtaler. 

Selv om juridisk skulle styrkes med en stilling, ville de ikke klare å ansette noen som kunne 

dekke alle aktuelle felter. Hun ba derfor om en kartlegging av de tre kommunenes bruk av 

eksterne advokater. Gisle Dahn var også involvert i å kartlegge behovet for/bruken av 

advokattjenester for kommunen. Stein Rismyhr stilte spørsmålet til kommunene. Rismyhr 

formidlet navn på kontaktpunkter i Andebu og Stokke til Schei. Grindaker mener at 

kommuneadvokatfunksjonen ble ivaretatt i prosjektet.36 

 

Schei har forklart at det ikke ble foretatt noen kartlegging eller annen form for systematisk 

faktainnhenting knyttet til fremtidig behov eller at "juridisk område" ble satt på kartet. Hun har 

opplevd å bli møtt med spørsmål etter sammenslåingsprosessen som hun ikke har kunnet svare 

på knyttet til kontraktsinngåelsesprosesser. Det har vært flaut. 37 

 

Rismyhr har forklart at Schei ved flere tilfeller etterspurte oversikt over hva Stokke og Andebu 

hadde kjøpt av juridiske tjenester. Rismyhr fulgte opp dette og henvendte seg til relevante 

personer i kommunene. Foruten noe detaljer var svaret i kortform at disse kommunene ikke 

kjøpte advokattjenester av betydning. Rismyhr oppfattet at verken Schei eller Rismyhr tenkte 

at svarene gav full oversikt. Rismyhr har forklart at Schei nok gikk inn i 2017 uten å ha 100 % 

oversikt over saker med juridiske implikasjoner og at det nok også var flere ledere som ved 

oppstart 2017 gikk i møte et arbeid med å skaffe seg fullstendig oversikt.38  

3.3.2 Kommuneadvokat Miriam Schei i prosjektet  

Grindaker spurte ved flere anledninger Schei om å bidra, og tok initiativ til møter med Schei 

vedrørende hva hun kunne bidra med i prosjektet. Det viste seg utfordrende å finne tid. Schei 

besvarte flere av disse forespørslene innledningsvis positivt, men kom ved flere anledninger 

tilbake med beskjed om at hun ikke hadde anledning/kapasitet. Daværende rådmann Gisle 

Dahn anbefalte at prosjektet skulle benytte kommuneadvokatens kompetanse, samtidig gav 

                                            
33 Intervju Schei 
34 Intervju Grindaker 
35 Intervju Schei 
36 Intervju Grindaker 
37 Intervju Schei 
38 Intervju Rismyhr 



 

 

 

 

 

13/54 

 
 

han også beskjed til prosjektleder om at kommuneadvokaten måtte prioritere sitt ordinære 

arbeid i (gamle) Sandefjord kommune.39 

 

Ved årsskiftet 2015/2016 ble Schei oppnevnt som sekretær for temakomiteen for 

reglementene40, etter at rådmann i Stokke sluttet. 8. mars 2016 sendte Schei epost41 til 

Grindaker med overskrift Omprioritering – delegeringsreglement:  

Hei, grunnet en del prioriterte oppgaver for den nåværende kommunen, anmoder jeg 

om at Stein, event. en annen, overtar min rolle og mine oppgaver hva gjelder 

delegasjonsreglementet for nye Sandefjord.  

Grindaker besvarte eposten 9. mars 201642:  

Det var synd Miriam. Din kompetanse er god å ha i vårt arbeid.  

Schei arbeidet på denne tiden med blant annet havnesaken, som var en stor og krevende 

prosess.43 Grindaker har forklart at reglementskomiteens arbeid var svært viktig for den nye 

kommunen, og at kommuneadvokatens kompetanse var sterkt ønsket med i dette. Schei hadde 

vært sentral i arbeidet med å utarbeide delegeringsreglement for gamle Sandefjord kommune. 

Prosjektet kjøpte advokatbistand eksternt da Schei ikke kunne delta, for å få nødvendig juridisk 

bistand og kvalitetssikring.44 29. mars 201645 sendte Grindaker epost til Schei med invitasjon 

til å delta i et møte påfølgende dag for gjennomgang av utkast til delegeringsreglement. Schei 

avslo dagen etter, av kapasitetshensyn. 

 

Som eksempler på at prosjektet ønsket bistand fra Schei er det blant annet fremlagt epost fra 

Tina Skarheim 27. mai 2016:46 

Hei Stein, jeg hadde akkurat nå en veldig hyggelig telefon fra Miriam. Miriam har 

forstått at det er mye å gjøre i prosjektet, og hun vil gjerne bidra der hvor det er 

behov. Jeg bekreftet at det er mye å gjøre, og at vi gjerne benytter henne fremover. 

Hun kan være aktuell både for saker hvor det er nødvendig med juridisk kompetanse, 

med også i andre saker.[..] 

Grindaker besvarte dette med epost47 27. mai 2016 til Skarheim og Schei:  

Strålende, Miriam! Nå ble jeg veldig glad!!! Vi har mye spennende foran oss og mange 

viktige oppgaver. Supert! [..] 

Schei har forklart at hun ikke ble involvert i sammenslåingsprosessen som sådan. Hun fikk ikke 

noen oversikt over helheten eller tilgang til diskusjoner rundt helhet eller strategi. Hun hadde 

opplevde det naturlig å ta del i noe av det som skjedde i sfæren til de som skulle rapportere i 

direkte linje til rådmannen, slik at prosjektet var sikret juridisk kompetanse på overordnet nivå. 

Hun fikk bare forespørsler om å bidra med spredte oppgaver i prosjektet.48  

 

Rådmann Gisle Dahn gav beskjed om at kommuneadvokaten var opptatt og hadde lange 

arbeidsdager med andre oppgaver, primært havnesaken, med potensielt store økonomiske og 

omdømmemessige konsekvenser for tidligere Sandefjord kommune som tok mye tid og at hun 

                                            
39 Intervju Grindaker 
40 Herunder politisk reglement, delegeringsreglement mm. 
41 Epost fra Schei til Grindaker 8. mars 2016 kl. 15:30 
42 Epost fra Grindaker til Schei 9. mars 2016 kl. 15:47 
43 Intervju Schei 
44 Intervju Grindaker 
45 Epost fra Grindaker til Schei 29. mars 2016 kl. 23:02 
46 Epost fra Skarheim til Rismyr og Grindaker 27. mai 2016 kl. 10:06 
47 Epost fra Grindaker til Schei og Skarheim 27. mai 2016 kl. 10:25 
48 Intervju Schei og Dahn 
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derfor trengte å bli skjermet.49 Grindaker oppfattet at det gjaldt stort sett hele 2016. Schei har 

forklart at prioriteringene også hadde en side til oppgavenes art/nivå i prosjektet50. 

 

Schei har forklart at hun følte seg uteglemt fra invitasjonslisten til to-tre samlinger, som hun 

naturlig burde ha deltatt i. Dette gjaldt blant annet et seminar om rettslig rammeverk rundt 

sammenslåing med KS-advokat samt folkevalgtprogrammet. Grindaker har forklarte at Schei 

var invitert til å delta på begge, men at hun gav begrunnede avslag51. Schei har forklart at hun 

mottok invitasjoner til begge, men først etterfølgende - etter at hun hadde tatt opp med hhv. 

Eckhoff (seminar KS-advokat) og Dahn (folkevalgtprogrammet) at hun ikke var invitert. Schei 

ble ikke invitert til sist julelunsj, som var reservert ledergruppen.52 Grindaker har forklart at det 

var en avslutning for prosjektledergruppen. 

3.3.3 Juridisk kompetanse i sammenslåingsprosjektet 

Grindaker har forklart at prosjektet rådførte seg med et knippe advokater i KS, både når det 

gjaldt overordnede prinsipper og i enkeltsaker. De rådførte seg også med representanter hos 

Fylkesmann. Ekstern advokat53 bisto reglementskomiteen.  

3.4 Prosjektleders beslutning 17. juni 2016 om organisering av 

organisasjonsenhet assisterende rådmann  

17. juni 2016 fattet prosjektleder beslutning om organisering av organisasjonsenhet 

assisterende rådmann. I denne beslutningen var kommuneadvokaten plassert under 

assisterende rådmann. Schei ble ikke gjort kjent med denne beslutningen. Grindaker har 

forklart at bakgrunnen for dette var at hun var i tvil mht. denne plasseringen av 

kommuneadvokaten54:  

"Jeg tok en foreløpig beslutning. Jeg hadde behov for å tenke ytterligere gjennom dette 

og ga informasjon om at vi ikke skulle benytte vår alminnelige prosedyre på formidling 

av beslutning."  

Skarheim har forklart at hun ikke oppfattet at det heftet tvil ved beslutningen.55  

 

Samtlige av de Utreder har intervjuet som var involvert i arbeidet med organisatorisk 

innplassering av kommuneadvokaten har gitt uttrykk for en klar forståelse av at 

kommuneadvokaten skulle ha en faglig uavhengig og sentral rolle i kommunen. Uenigheten har 

vært knyttet til organisering. Prosjektleder mente at det var mulig å ivareta hensynet til 

kommuneadvokatens uavhengighet, også under assisterende rådmann.   

3.5 Etter prosjektleders beslutning 17. juni 2016 

Grindaker ønsket å diskutere innplassering, rolle og funksjon nærmere med Schei, og inviterte 

henne til samtale 22. august 2016. Grindaker har forklart at hun i løpet av ukene etter 

sommerferien endret sin oppfatning knyttet til organisasjonsmessig innplassering av Schei, 

først og fremsto fordi hun forsto hvor viktig det var for Schei at hun skulle rapportere direkte 

til rådmann og ikke til assisterende rådmann. Grindaker oppfattet spørsmålet om hvem Schei 

skulle rapportere til, gitt hennes frie rolle, mer som et praktisk spørsmål knyttet til hvem som 

skulle forestå dialog knyttet til fravær, økonomi osv.56  

 

Etter sommeren 2016 ble det avholdt flere møter. Tema var innplassering og andre 

oppfølgingspunkter, herunder blant annet stillinger hos kommuneadvokat og bruk av juridisk 

                                            
49 Intervju Eckhoff, Rismyhr, Dahn og Grindaker 
50 Intervju Schei 
51 Intervju Grindaker 
52 Intervju Schei 
53 Advokat Bjerke 
54 Intervju Grindaker 
55 Intervju Skarheim 
56 Intervju Grindaker 
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personell/vurdering av eventuell rammeavtale. Grunnlaget for kommunikasjonen var hele veien 

at Schei skulle være kommuneadvokat i den nye kommunen. Av møter ble blant annet avholdt:  

3.5.1 Møte 1. september 2016 

Grindaker, Rismyhr og Schei deltok på dette møtet, som skulle omhandle IKT, pågående saker 

(reglementer, havnesaken mv) og kommuneadvokatens rolle og oppgaver. Grindaker hadde 

kort tid forut for møtet fått opplyst fra en kommunalsjef at Schei hadde gitt uttrykk for at det 

kunne være feil knyttet til gjennomføring av prosjektet eller virksomhetsoverdragelsen. 

Grindaker oppfattet informasjonen som alvorlig og ønsket å kartlegge evt. feil og 

endringsbehov. Schei opplevde at dette medførte noe anspenthet mellom Grindaker og Schei.57 

 

Rismyhr har forklart at Schei i dette møtet ba om en kartleggingssamtale og at han i ettertid 

forsto at det riktige var å avholde slik samtale også med henne58.  

3.5.2 Møte 7. september 2016 

Grindaker, Eckhoff og Schei deltok på dette møtet. Grindaker gjentok spørsmålet som ble reist 

i møtet 1. september 2016 om evt. feil knyttet til gjennomføring av prosjektet.59 Møtets innhold 

ble i hovedsak spørsmålet om kommuneadvokaten skulle innplassering under rådmann eller 

assisterende rådmann, det kom ikke frem konkrete forhold knyttet til metodiske feil om 

prosjektet eller virksomhetsoverdragelsen.60  

3.6 Delegeringsreglementet – beslutning i Fellesnemnda 20. september 201661 

Et enstemmig forslag til delegeringsreglement ble oversendt fra temakomiteen i mai 2016. 

Dette forslaget omfattet ikke opprettelse av ansettelsesutvalg, hvoretter tilsettingsmyndighet 

for rådmannens ledergruppe ville ligge til rådmannen. På bakgrunn av det enstemmige forslaget 

fra temakomiteen, ble det utarbeidet en politisk sak. Denne ble behandlet av Arbeidsutvalget62 

8. august 2016, som tok saken til orientering. Fellesnemndas behandling ble utsatt pga. ønske 

om partimessig behandling.63   

 

Gleditsch forutsatte at den organisatorisk innplasseringen av kommuneadvokaten skulle være 

under rådmannen, som tidligere, av hensyn til kommuneadvokatens uavhengighet. Gleditsch 

har forklart at han gav tydelige signaler til Grindaker ved flere anledninger, men ikke tidfestede, 

om at dette var politisk ønsket. Benkeforslaget i Fellesnemnda i september 2016 kom blant 

annet som en reaksjon på dette. Benkeforslaget ble vedtatt med 15 mot 2 stemmer:  

 

Fns 95/2016 vedtak [utdrag]: 

 

1. Reglement for tildeling av avgjørelsesmyndighet og innstillingsrett 

(delegeringsreglement), gjøres gjeldende for nye Sandefjord slik det fremkommer 

av vedlegget og med de endringer som kom frem i møtet.  

 

2. Endelig vedtak gjøres av kommunestyret for nye Sandefjord senest 31.12.16.  

 

3. Det opprettes et Lønns- og ansettelsesutvalg med følgende myndighet:  

a) Myndighet til å ansette kommuneadvokat og ledere som rapporterer til 

rådmannen. [..] 

c) [tilsvarende for myndighet til å fastsett lønn]  

  

[..] 

                                            
57 Intervju Schei 
58 Intervju Rismyhr 
59 Intervju Schei 
60 Intervju Eckhoff, Grindaker 
61 Fellesnemndas sak 95/2016 
62 Arbeidsutvalget sak 69/2016 
63 Intervju Skarheim 
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6.  Det kan vurderes om reglementet bør revideres innen utgangen av 2017. Dette går    

    igjen i alle reglementene.   

 

Gleditsch, Dahn og Cathrine Andersen har forklart at dette vedtaket i Fellesnemnda innebar at 

kommuneadvokaten skal rapportere direkte til rådmannen. Gleditsch og Andersen erindrer ikke 

hvorvidt det ble omtalt/presisert eller om saken ble debattert under Fellesnemndas møte.64  

 

Grindaker, Skarheim og Rismyhr har forklart at de ikke oppfattet/forsto vedtaket i Fellesnemnda 

som en instruks om organisatorisk innplassering, dvs. en instruks om at kommuneadvokaten 

skulle rapportere direkte til rådmann. Skarheim og Rismyhr hadde ikke hørt om dette før 

gjennom temakomiteens arbeid. De oppfattet at vedtaket kun plasserte beslutningskompetanse 

mht. ansettelse og lønn for definerte stillinger til et politisk utvalg. 65  

 

Schei ble orientert av ordfører om Fellesnemndas vedtak, og tenkte da at dialogen om 

innplassering var tilendebrakt66.  

3.7 Fra Fellesnemndas beslutning 20. september 2016 til prosjektleders 

beslutning 19. oktober 2016 

Hvem kommuneadvokaten skulle rapportere til, var etter dette fortsatt tema.  

3.7.1 Epost fra Schei til Rismyhr 5. oktober 2016  

Schei sendte epost 67  (besvarte epost vedrørende avholdelse av kartleggingssamtale) til 

Rismyhr 5. oktober 2016:  

Hei, Stein 

Jeg har forsøkt å ringe deg for en rask dialog rundt det tiltenkte kartleggingsmøtet. 

Dette med bakgrunn i at jeg nylig er blitt orientert meg om at kommuneadvokatens 

innplassering følger av et vedtak i FN. Videre at roller og oppgaver videreføres. Fint 

om du tar kontakt når du har tid. 

Rismyhr videresendte denne til Grindaker 6. oktober 201668 til orientering. Rismyhr har forklart 

at han nok ikke egentlig forsto hva Schei mente da han mottok denne69. 

3.7.2 Møte/kartleggingssamtale 7. oktober 2016 

Schei, Rismyhr og Grindaker deltok på dette møtet. Det ble ikke en ordinært 

kartleggingssamtale, men et møte om organisatorisk innplassering og 

ressursbehov/kapasitet.70 Rismyhr avslo Scheis anmodning om å ta med seg Dahn i denne 

kartleggingssamtalen. 71  Han syntes ikke det var naturlig å involvere avtroppende rådmann i 

en samtale om ny organisasjon, og forsto ikke at det var i egenskap av å være tillitsperson for 

Schei han var ønsket med av henne. Rismyhr har forklart Utreder at han i ettertid ser at det 

var en feil. Fellesnemndas beslutning ble ikke omtalt i møtet. Rismyhr spurte Schei om hun ikke 

kunne rapportere til ham i en periode, for så å evaluere hvordan dette var. Schei svarte nei, 

det skal være som nå.72 De avtalte nytt møte 14. oktober 2016.  

 

                                            
64 Intervju Gleditsch, Andersen, Dahn 
65 Intervju Skarheim, Grindaker, Rismyhr 
66 Intervju Schei 
67 Epost fra Schei til Rismyhr 5. oktober 2016 kl. 12:58 
68 Epost fra Rismyhr til Grindaker 6. oktober 2016 kl. 16:06 
69 Intervju Rismyhr 
70 Intervju Rismyhr, Schei 
71 Epost fra Rismyhr til Schei 29. september 2016 
72 Intervju Rismyhr 
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Schei har forklart at hun etter møtet 7. oktober 2016 hadde kontakt med Gleditsch, knyttet til 

at hun opplevde at dialogen med prosjektleder vedrørende organisatorisk plassering innebar et 

avvik fra Fellesnemndas beslutning. Gleditsch gav henne tilbakemelding noe senere om at han 

hadde meddelt Grindaker at Fellesnemndas vedtak innebar at kommuneadvokaten skulle 

organiseres under rådmann. 73  Gleditsch har forklart at Schei gjorde ham klar over at 

Fellesnemndas vedtak ikke ble fulgt slik det var ment og at han oppklarte for Grindaker hvordan 

vedtaket var å forstå. Gleditsch kan ikke tidfeste denne oppklaringen han gav Grindaker men 

har forklart at de hadde løpende dialog.74  

 

Grindaker har forklart at hun fikk en telefon fra Gleditsch i etterkant av møtet med Schei 14. 

oktober 2016 om at vedtaket i Fellesnemnda innebar at den organisatoriske innplasseringen av 

kommuneadvokat skulle være som det var i gamle Sandefjord kommune. Grindaker er usikker 

på tidfestingen av denne telefonsamtalen, og har forklart at den kan ha kommet så sent som 

etter 20. oktober 2016. Hun besvarte henvendelsen fra ordfører med at Det er i orden, men at 

hun ut fra vedtaket ikke hadde forstått dette75.    

3.7.3 Møte 9. oktober 2016 

Etter kartleggingssamtalen 7. oktober 2016 bestemte Grindaker seg for å endre innplasseringen 

av kommuneadvokaten fra assisterende rådmann til rådmann. Begrunnelsen var i hovedsak at 

Grindaker forsto at dette var viktig for Schei. Hun utarbeidet et beslutningsdokument i 

samarbeid med Skarheim og Rismyhr. Dette ble utarbeidet under e-postutveksling mellom 

disse, med start 9. oktober 2016. 

 

9. oktober 2016 sendte Rismyhr epost76 til Grindaker og Skarheim med emne: Forslag til ordlyd 

beslutning kommuneadvokat:  

Hei! Jeg har valgt at saken gjelder organisatorisk plassering og har derfor ikke tatt inn 

noe vedr fremtidig behov/tilførsel av ressurser. Jeg mener det er egen sak se for øvrig 

det jeg har skrevet i rødt. Det er alternativ eller kan vurderes. 

Vedlagt eposten var blant annet filen Beslutning organisatorisk og innplassering 

Kommuneadvokat.docx, som var et endringsmarkert dokument hvor det blant annet fremgikk:  

Prosjektleder beslutter og legger til grunn at:  

- Kommuneadvokaten underlegges organisatorisk rådmannen organisatorisk. 

(alt. Kommuneadvokaten rapporterer til rådmannen. Jeg foretrekker første 

ordlyd sett ifht myndighet lagt til lønns- og ansettelsesutvalget) 

Grindaker besvarte77 eposten samme dag (9. oktober 2016): 

Takk, Stein! Jeg har justert og kommentert. Vi sender det ikke før vi er omforent/synes 

formuleringene er greie. Og fortrinnsvis i morgen formiddag. Tilgjengelig utover.  

Rismyhr sendte ny epost78 senere samme dag (9. oktober 2016):    

Her er rettet versjon. Jeg la inn henvisning til nåværende kommuneadvokat i 

Sandefjord kommune….. ifm innplassering. Regner med du melder dette videre selv 

Gudrun, men gi beskjed dersom jeg skal.  

                                            
73 Intervju Schei 
74 Intervju Gleditsch 
75 Intervju Grindaker 
76 Epost fra Rismyhr til Grindaker og Skarheim 9. oktober 2016 kl. 14:34  
77 Epost fra Grindaker til Rismyhr og Skarheim 9. oktober 2016 kl. 16:24 
78 Epost fra Rismyhr til Grindaker og Skarheim 9. oktober 2016 kl. 23:33 
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10. oktober 2016 sendte Skarheim følgende epost79 til Rismyhr og Grindaker:  

Konf tlf med Gudrun. Merk – det står at ansvar og hovedoppgavene skal vurderes 

innen 1.1.17 (jeg har ikke endret denne dato.) Det er veldig kort tid til – et alternativ 

kan være at både oppgaver og organisatorisk tilhørighet vurderes innen 1. juli 2017. 

Da blir det som en status både mht oppgaver, ansvar og tilhørighet.  

Rismyhr responderte i epost80 13. oktober 2016 til Grindaker og Skarheim:  

Hei jeg er enig med Tina vedr. at både oppgaver og organisatorisk tilhørighet vurderes 

innen 1. juli 2017. Jeg har rettet det i vedlegget. Når det gjelder forslag til beslutning 

innplassering mener jeg at alternativ 2 er beste løsning. Vi følger da omstillingsavtalen 

og reglene for kartleggingssamtaler og innplassering. Jeg lager stillingsprofil og 

innkaller til kartleggingssamtale. Jeg sjekker evt. avklaringer med tillitsvalgte 

(stillingsprofil). Kan vi undertegne i morgen Gudrun og sende Miriam? Jeg regner med 

at du ikke har sendt noe til henne. Regner med at det ikke blir møte kl. 13.00 med 

BOG i morgen. [..]  

14. oktober 2016 besvarte Grindaker Rismyhr med følgende epost81:  

Ok. Ikke sendt noe. Sjekker med BOG.  

3.7.4 Møte 14. oktober 2016 

14. oktober avholdt Grindaker og Rismyhr nytt møte med Schei82. Forklaringene om innholdet 

av dette møtet spriker. Grindaker har forklart at hun uttrykte ønske om at kommuneadvokaten 

skulle være organisatorisk underlagt og rapporterte faglig til rådmannen, men avklare det 

administrative/praktiske med assisterende rådmann. Grindaker foreslo evaluering etter et halvt 

år knyttet til f.eks. oppfølging av økonomi og disse praktiske forholdene.  

 

Schei har forklart at Grindaker fortsatt argumenterte og arbeidet for organisatorisk 

innplassering av kommuneadvokaten under assisterende rådmann. Schei har forklart at hun til 

slutt under møtet viste til Fellesnemdas vedtak og påpekte at dette sto i strid med foreslått 

ordning samt at hun var kjent med at Ordfører hadde vært i kontakt med Grindaker og forklart 

henne at Fellesnemdas vedtak forutsatte at kommuneadvokaten var organisatorisk innplassert 

direkte under rådmann. Grindaker og Rismyhr skal da - fortsatt i møtet - ha konferert 

Fellesnemndsvedtakets ordlyd, og stilt seg undrende til at deres ønske var i strid med dette.  

3.7.5 Ansettelsesutvalget 17. oktober 2016 

Under møtet i Ansettelsesutvalget 17. oktober 2016 rapporterte prosjektleder på status struktur 

og innplassering83. I tillegg til muntlig orientering fikk Ansettelsesutvalget fremlagt skriftlig 

notat Status struktur og innplassering datert 13. oktober 2016. Kommuneadvokaten var ikke 

omtalt i dette. Under sak eventuelt84 i samme møte fremgår av protokollen:  

Prosjektleder Gudrun Haabet Grindaker orienterte om status vedrørende tilsetting av 

ledere, innplassering av ansatte, innplassering av kommuneadvokat og prosess 

vedrørende tidligere rådmenn i Stokke og Sandefjord. [..]  

                                            
79 Epost fra Skarheim til Rismyhr og Grindaker 10. oktober 2016 kl. 09:18  
80 Epost fra Rismyhr til Grindaker og Skarheim 13. oktober 2016 kl. 21:56  
81 Epost fra Grindaker til Rismyhr 14. oktober 2016 kl. 08:45  
82 Intervju Grindaker og Schei 
83 Ansettelsesutvalget sak 26/2016 
84 Ansettelsesutvalget sak 27/2016 
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3.8 Prosjektleders beslutning 19. oktober 2016 

Den endrede beslutningen prosjektleder tok om kommuneadvokatens organisatoriske 

plassering (jf. punkt 3.7.3 over) ble datert 19. oktober 2016 og oversendt fra Grindaker til 

Schei pr epost85 20. oktober. Beslutningen lød: 

 

Beslutning – organisatorisk tilhørighet, kommuneadvokat 

Prosjektleder beslutter og legger til grunn at:  

 

- Tidligere beslutning (17. juni 2016) om organisatorisk plassering av 

kommuneadvokat i assisterende rådmann sin stab oppheves. 

- Kommuneadvokaten underlegges rådmannen organisatorisk 

- Budsjett, oppfølging økonomi og praktiske forhold ivaretas av assisterende 

rådmann. 

- Kommuneadvokaten kan ikke instrueres i faglige (juridiske) spørsmål og 

problemstillinger. 

- Ansvars- og hovedoppgaver er inntil videre slik:  

o Utredning av juridiske spørsmål og veiledning av kommunens enheter 

og folkevalgte organer 

o Forberede saker til folkevalgt behandling 

o Føre saker for fylkesnemnda og domstolene 

o Kommuneadvokat deltar inntil videre fast på møtene i formannskapet 

og kommunestyret eller i de organer som rådmannen beslutter. 

Rådmannen vil vurdere behovet for møtedeltakelse fortløpende. 

- Det gjøres en nærmere vurdering av ansvar og hovedoppgaver før 1. juli 2017. 

- Innen 1. juli 2017 gjør rådmann, assisterende rådmann og 

kommuneadvokaten i fellesskap en vurdering av organisatorisk tilhørighet.  

 

Beslutning – innplassering av kommuneadvokat  

Prosjektleder beslutter og legger til grunn at:  

 

Det utarbeides en stillingsprofil for kommuneadvokat og gjennomføres samtale med 

kommuneadvokat i nåværende Sandefjord før formell innplassering i stilling som 

kommuneadvokat i nye Sandefjord.  

 

Ved mottak av denne beslutningen fikk Schei samtidig for første gang kunnskap om at 

rådmannen tidligere, 17. juni 2016, hadde fattet annen formell beslutning om organisatoriske 

plassering av kommuneadvokaten under assisterende rådmann.86 

 

Beslutningens punkt om: "Assisterende rådmann ivaretar budsjett, økonomi og praktiske 

forhold" har Rismyhr og Grindaker forklart at skulle gjelde planlegging av ferie, avtale om 

avspasering, rapportering på eget budsjett og lignende praktiske spørsmål, og ikke forhold som 

har innvirkning på fag, håndtering av personale eller prioriteringer innenfor 

kommuneadvokatens budsjett. I faglige og viktige spørsmål skulle kommuneadvokaten gå 

direkte til rådmannen.87 Andre har tolket dette punktet som en reduksjon av ansvar som i 

tidligere Sandefjord kommune lå til kommuneadvokaten.88  

 

Beslutningen inneholder også et punkt om evaluering innen 1. juli 2017. Rismyhr har forklart 

at i den grad punktet rommer mulighet for omgjøring, harmoniserer det dårlig med 

Fellesnemndas beslutning dersom man legger til grunn at Fellesnemnda fattet vedtak om 

innplassering.89 Grindaker har forklart at de har hatt evaluering med som "standard".  

 

                                            
85 Epost fra Grindaker til Schei 20. oktober kl. 22:45 
86 Intervju Schei 
87 Intervju Rismyhr 
88 Intervju Dahn 
89 Intervju Rismyhr 
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Gleditsch og Dahn har stilt spørsmål ved hvorfor Grindaker besluttet ny organisatorisk 

innplassering av kommuneadvokaten, når beslutningen om dette allerede var tatt i 

Fellesnemnda.90 

 

20. oktober 2016, noen timer forut for Grindakers oversendelse av denne beslutning til Schei, 

mottok Grindaker en epost91 fra Schei, hvor det fremgikk: "Tiden går fort mot 2017 og jeg 

ønsker nå en konstruktiv dialog rundt eventuell fratredelse fra min stilling med mer." Foruten 

å sende Schei beslutningen som over nevnt, inviterte92  Grindaker Schei til dialog, og skrev at 

hun kunne ta med seg Dahn. Grindaker har forklart at formålet var å formidle til Schei at 

Grindaker ønsket at Schei skulle fortsette som kommuneadvokat.   

3.9 Møte 25. oktober 2016 

Schei, Rismyhr og Grindaker deltok på dette møtet. Tema var blant annet stillinger hos 

kommuneadvokaten og bruk av juridisk personell, herunder vurdering av eventuell 

rammeavtale. Kommuneadvokaten fikk økte ressurser til både personell og innkjøp av 

tjenester, hvilket rådmannen ville innta i forslag til budsjett. Schei fikk flere oppgaver for 

oppfølging, hvorav flere fortsatt ligger til utførelse.93  

3.10  Møte 2. november på Grindakers kontor   

Schei, adv. Due Lund, Grindaker, Dahn og Rismyhr var til stede i dette møtet. Schei hadde på 

forhånd anmodet Dahn om å delta i diskusjon om rollebeskrivelse for kommuneadvokaten, idet 

han hadde god forståelse for denne. Iht. forutgående epostkorrespondanse94 mellom Grindaker 

og Schei, skulle tema for dette møtet være dialog om prosjektleders beslutning av 19. oktober 

2016 (se rapportens punkt 3.8). Due Lund har forklart at han raskt oppfattet at møtet handlet 

om innplassering av Schei. Han refererte derfor innledningsvis kort til at Fellesnemndas 

vedtak95 avgjorde saken og møtet ble avsluttet.96  

 

Schei/Due Lund varslet i dette møtet om at det kunne komme en varslingssak fordi 

Fellesnemndas vedtak ikke var fulgt97. Rismyhr oppfattet at varsling om varsling ble nevnt. 98  

 

Av Rismyhrs notater99 fra dette møtet fremgår blant annet helt innledningsvis:  

- FN har besluttet av kommuneadvokat 

- Vi har ikke forholdt oss til dette 

- De mener at beslutningen kom for sent 

- Varsler mulig varslingssak iht. hennes arbeidsforhold.   

Due Lund: Kontakter leder lønns- og ansettelsesutvalget – eller ordfører 

 

Grindaker har ikke notert seg at ordet varsling ble nevnt i dette møtet. Grindaker oppfattet at 

de på dette tidspunktet var ferdige med spørsmålet om hvem kommuneadvokaten skulle 

rapportere til og at dette var til rådmann.100  

3.11  Møte i Ansettelsesutvalget 7. november 2016 

I sak 02/2016 følger av protokollen:  

                                            
90 Intervju Gleditsch, Dahn 
91 Epost fra Schei til Grindaker 20. oktober 2016 kl. 12:49 
92 Epost fra Grindaker til Schei 23. oktober 2016 
93 Intervju Rismyhr 
94 Epost fra Schei til Grindaker 25. oktober 2016 kl. 09:56 
95 Sak 95/2016 
96 Intervju Due Lund, Dahn 
97 Intervju Schei 
98 Intervju Rismyhr 
99 Rismyhrs håndskrevne notater skrevet direkte i møtet 2. november 2016  
100 Intervju Grindaker 
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Lønns- og ansettelsesutvalget viste til henvendelse fra advokat Arve Due Lund, som 

representerer kommuneadvokat Miriam Schei. Lønns- og ansettelsesutvalget 

meddeler advokat Due Lund om at saken er underlagt prosjektleder/rådmanns 

ansvarsområde og skal håndteres deretter.   

Vi kjenner ikke innholdet i henvendelsen, men antar det er en oppfølging fra Due Lund i tråd 

med det som fremgår i punkt 3.10. 

3.12 Møte 10. november 2016 på Kong Carl  

Til stede på møtet var Schei, adv. Due Lund, Grindaker, Eckhoff og adv. Preben Haugmoen Mo.  

 

Adv. Mo ble engasjert av kommunen/prosjektet v/ Grindaker, for bistand til dialog med 

kommuneadvokaten fordi hun hadde engasjert advokat. Mo fikk kort tid før møte beskjed om 

at hans deltakelse var ønsket. Grindaker ville i det lengste vurdere nødvendigheten av at han 

stilte – idet hun ikke ville øke konfliktnivået. Grindaker anmodet ham om å delta etter at hun 

mottok en epost fra Due Lund med det hun oppfattet som krasse påstander mot seg, uten at 

hun forsto hvilke faktiske omstendigheter som lå til grunn for disse. Mo oppfattet at kommunens 

formål med møtet var å berede grunnen for at Schei skulle fortsette som kommuneadvokat og 

å gi Schei trygghet på at kommunen var positiv til å ha nødvendig prosess og/eller dialog på 

det Schei spilte inn ønsker om. Han oppfattet at de i dette møtet etter hvert fikk en positiv 

dialog om kommuneadvokatrollen fremover. Grindaker meddelte Schei at hun var ønsket som 

kommuneadvokat i nye Sandefjord kommune, og at det i utgangspunktet ikke skulle være noen 

andre endringer knyttet til Scheis arbeid enn ny formell arbeidsgiver og utvidet geografisk 

nedslagsfelt i ny kommune. Schei ønsket å skifte fokus fra det som hadde vært vanskelig, og 

finne en god og konstruktiv vei videre. Hun foreslo derfor blant annet at kommunen skulle 

samle sine juridiske ressurser under kommuneadvokatkontoret. Due Lund sendte en 

etterfølgende oppsummerende epost. Her var formuleringen "Partene var enige om følgende" 

brukt ved beskrivelse av punkter Schei fremmet ønske om i møtet men som kommunen verken 

gav eller kunne gi et bindende samtykke til i møtet, eks. hospitering og omorganisering av 

kommuneadvokatembetet til et advokatkontor i kommunen i stedet for kommuneadvokat i 

linjen. Grindaker var opptatt av å gjennomføre nødvendig prosess og saksbehandling. Mo 

opplevde at oppsummeringen fra Due Lund "satte prosessen tre skritt tilbake".101  

 

Due Lund oppfattet at det i dette møtet var enighet om innplassering og det meste annet. Schei 

forklarte om og begrunnet sin følelse av å være utestengt fra sammenslåingsprosessen og 

uttrykte ønsker/tanker om fremtiden. Due Lund oppsummerte dette i et notat etter møtet. Adv 

Mo meldte tilbake at enigheten ble bestridt.102  

3.13  Møte 21. november 2016 på rådmannens kontor 

11. november innkalte Grindaker til møte 21. november 2016, som avtalt i møtet 10. november 

2016. Schei, adv. Due Lund, Grindaker, adv. Mo og Eckhoff deltok i møtet. I tillegg deltok Dahn 

i siste del av møtet, etter at Schei ba ham om hans bistand underveis i møtet. Tema var 

rollebeskrivelse samt oppstart/planlegging av prosess vedrørende organisering, hospitering mv. 

Grindaker uttrykte seg positiv til å iverksette nødvendige prosesser. Temperaturen i dette møtet 

var tidvis høy. Det var trykket stemning og Schei var nedbrutt.103 Mo har forklart at han 

opplevde at de kom videre i møtene, men at skriftligheten etter møtene medførte tilbakesteg.104 

Uenigheten gjaldt mer enn rapporteringslinjen. Når det gjaldt rollebeskrivelsen, var eks. særlig 

spørsmålet om kommuneadvokatens adgang til fri kommunikasjon med folkevalgte, et 

uenighetspunkt.105    

 

                                            
101 Intervju Mo 
102 Intervju Due Lund 
103 Intervju Dahn, Schei 
104 Intervju Mo, Due Lund 
105 Bemerkning til rapporten, Schei 
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Etter møtet ble rollebeskrivelse kommuneadvokat utformet ved epostkorrespondanse mellom 

blant annet Mo og Due Lund. 106  Det var ikke utarbeidet egen 

rollebeskrivelse/stillingsbeskrivelse for stillingen som kommuneadvokat i tidligere Sandefjord 

kommune. 

3.14  Møte 30. november 2016 på ordførers kontor 

Forut for møtet sendte Due Lund et "forhåndsreferat", eller kravsliste, på seks punkter til 

Moe.107 Kravene var formulert slik:  

 

1. Miriam Scheis rolle som kommuneadvokat i nye Sandefjord kommune skal være som i 

vedlagte beskrivelse, datert 25.11.16. 

2. Med bakgrunn i at kommunen har betydelig lavere kapasitet på advokattjenester og til 

juridisk rådgivning enn hva omfanget av oppgaver tilsier og sammenholdt med 

sammenlignbare kommuner, er det et felles mål å effektivisere tjenestene ved at 

kommunens juridiske kompetanse samles på kommuneadvokatkontoret. Det 

igangsettes straks en prosess med berørte medarbeidere og tillitsvalgte for at dette kan 

realiseres.  

3. Kommunesammenslåingen og utvidelse av kommuneadvokatkontoret innebærer en 

betydelig utvidelse av kommuneadvokatens ansvars- og arbeidsomfang. Dette bør, på 

tilsvarende måte som ved innplassering av virksomhetsledere, ha lønnsmessige 

konsekvenser.  

4. Kommuneadvokat Schei gis anledning til å hospitere to dager i uken i en periode i et 

advokatkontor valgt av Schei, og fra denne posten fortsatt levere kvalifiserte tjenester 

til kommunen.  

5. Scheis utgifter til bistand fra advokat/tillitsperson i prosessen frem til i dag dekkes av 

Sandefjord kommune.  

6. Ettersom det er lønns- og ansettelsesutvalget som har ansvar for fastsetting av lønn og 

andre vilkår for kommuneadvokaten, vil det så raskt som det er praktisk mulig legges 

frem en sak med anbefaling om at den enighet som fremkommer i dette referatet 

vedtas.  

 

Tilstede på møtet var Schei, Grindaker, Gleditsch, Dahn og adv. Due Lund.  

 

Rollebeskrivelsen for kommuneadvokat som tidligere hadde vært epost-utvekslet, ble 

gjennomgått, drøftet og signert. Spørsmål om direkte dialog mellom kommuneadvokat og 

folkevalgte ble særlig viet oppmerksomhet. Grindaker ble av andre møtedeltakere oppfattet 

som negativ til direkte dialog mellom kommuneadvokaten og folkevalgte.108 Grindaker har 

forklart at hun fulgte opp det som var blitt presisert i folkevalgtopplæring og på møte mellom 

gruppelederne og ledergruppa om åpenhet og lik tilgang på informasjon. Grindaker har forklart 

at hun ikke var negativ til slik direkte dialog, men hun var opptatt av at kommunen ikke skulle 

ha ordninger som medførte at alle folkevalgte ikke mottok lik informasjon.109Etter at ordfører 

og Dahn argumenterte for at kommuneadvokaten skulle kunne ha direkte kontakt med de 

enkelte folkevalgte aksepterte Grindaker dette.110 

 

De seks punktene ble deretter gjennomgått. Grindaker er ikke enig i at opplistingen beskriver 

enigheten111. Schei fikk kommunens positive signaler til ønske om hospitering samt dekning av 

advokatkostnader. Partene hadde en diskusjon rundt sammenslåing av det juridiske miljøet i 

kommunen, hovedsakelig knyttet til om Grindaker skulle forplikte kommunen til å igangsette 

arbeid med dette som mål, eller til å igangsette en prosess for nærmere vurdering av dette. 

Dahn har forklart at han er usikker på om Schei og Grindaker hadde samme oppfatning om hva 

konklusjonen på dette punktet ble. Etterfølgende vurdering av hva punktet om "utvidelsen av 

                                            
106 Forklaring Mo, Schei 
107 E-post fra Due Lund 25. november 2016 
108 Intervju Due Lund 
109 Intervju Grindaker 
110 Intervju Dahn 
111 Intervju Grindaker 
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kommuneadvokatkontoret" innebar for spørsmålet om lønnsinnplassering har vist at møtets 

deltakere ikke hadde samme forståelse av hva dette punktet innebar. Stemningen var god, 

Schei og Grindaker var enige om at de hadde enighet og gjensidig tillit, og at de ikke trengte å 

nedfelle konklusjonene fra møtet skriftlig. Da de gikk fra hverandre etter dette møtet, anså 

møtets deltakere saken som løst.112 Schei opplevde at møtet la grunnlaget for en ny start.113  

 

Når det gjaldt spørsmål om lønn, mente Grindaker at kommunesammenslåingen som sådan, 

med utvidelse av antall innbyggere, ikke endret omfanget av kommuneadvokatens oppgaver, 

men at en evt. senere organisasjonsendring og utvidelse kommuneadvokatkontoret ville 

foranledige en ny vurdering av lønn. Grindaker oppfattet at det kun var spørsmålet om 

lønnplassering og rollebeskrivelsen som skulle fremlegges for Lønns- og ansettelsesutvalget.114 

Schei oppfattet at punktet om lønn skulle innebar at hun skulle bli vurdert for lønnsøkning på 

lik linje med de andre. Due Lund oppfattet at det var en felles forståelse i møtet om at ansvars- 

og arbeidsomfang ville øke allerede ved at tre kommuner slåes sammen, og at dette alene var 

nok til at lønnen skulle økes. Dahn har forklart at han oppfattet at det var full enighet i møtet 

om at sammenslåingen innebar en utvidelse av stilling og dermed skulle medføre økt lønn. 

Schei og Dahn oppfattet også at de var enige om at samtlige seks kulepunkter slik de sto 

beskrevet i forhåndsreferatet, skulle fremlegges for Lønns- og ansettelsesutvalget.115 

 

Grindaker skrev et notat fra dette møtet. Av kulepunkt 4 i dette fremgår: Det fremlegges en 

sak for Lønns- og ansettelsesutvalget med rollebeskrivelse og lønnsvurdering for 

kommuneadvokaten i nye Sandefjord kommune, bla. basert på nytt ansvarsområde. 

 

Gleditsch oppfattet at det at det hadde vært advokater på begge sider, hadde eskalert 

konfliktnivået. Han har forklart at det i eller i forbindelse med dette møtet ble nevnt et "varsel 

om en mulig varsling", men at møtet resulterte i at Schei og Grindaker var enige.116 Due Lund 

har forklart at Ordfører ved avslutningen av møtet også uttalte at han var til stede og kunne 

bevitne hva de var enige om.   

3.15 Lønns- og ansettelsesutvalget 12. desember 2016117 – lønnsinnplassering 

kommuneadvokat 

Grindaker har forklart at det i møtet 30. november 2016 ikke var enighet om at Scheis lønn 

skulle økes, men om at det skulle gjennomføres en lønnsvurdering dersom kommuneadvokaten 

fikk større ansvarsområder som burde gjenspeiles i lønn.118 

 

Kommuneadvokat Eckhoff førte innstillingen til Lønns- og ansettelsesutvalget i sak 

lønnsinnplassering kommuneadvokat i pennen. Basert på hans forståelse av at 

kommunesammenslåingen som sådan ikke skulle medføre endringer i lønn, samt hensynet til 

interne lønnsrelasjoner, foreslo han overfor Grindaker at de skulle innstille på at Scheis lønn 

ikke skulle oppreguleres. De fleste kommunalsjefene fikk ved tilsetting en moderat lønnsøkning, 

hovedsakelig fordi tidligere åremålstillegg nå ble innbakt i lønn. Denne ble gjort gjeldende fra 

1. januar 2016, som kompensasjon for merarbeid knyttet til prosjektet. Schei fikk lønnsøkning 

etter særskilt lønnsforhandling i april 2016. Vurdering vedrørende økning i ansvarsområde ville 

kunne være et aktuelt tema i forbindelse med ordinære lønnsforhandlinger i 2017. Innstillingen 

gikk nok noen runder mellom Eckhoff og Grindaker. Schei fikk lønnsøkningen på kr 20 000 etter 

ønske fra Grindaker.119 Utreder har innhentet dokumentasjon120 som viser at Scheis samlede 

lønnsøkning for 2016 lå ca. midt på treet sammenlignet med kommunalsjefenes.   

 

                                            
112 Intervju Due Lund, Dahn og Gleditsch 
113 Intervju Schei 
114 Intervju Grindaker 
115 Intervju Schei, Due Lund 
116 Intervju Gleditsch 
117 Lønns- og ansettelsesutvalget sak 04/2016  
118 Intervju Grindaker 
119 Intervju Eckhoff, Grindaker 
120 Lønnsoversikt ny ledelse Nye Sandefjord kommune 4. mars 2016 
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Lønns- og ansettelsesutvalgets medlemmer fikk skriftlig saksfremlegg, vedlagt rollebeskrivelse 

for kommuneadvokaten.121 Av saksutredningen i innstillingen fremgår:  

 

Prosessen med å innplassere kommuneadvokaten har dessverre tatt uforholdsmessig 

lang tid, noe som har vært uheldig både for Miriam Schei og for prosjektleder. Årsakene 

har vært flere, og blant annet vært knyttet til nødvendige avklaring om organisatorisk 

plassering. Det har videre vært nødvendig å foreta grundig forventningsavklaring, og i 

den forbindelse er det benyttet ekstern juridisk bistand fra partene. 

 

Stillingen som kommuneadvokat skal ha en fri og uavhengig rolle, i henhold til god 

advokatskikk. Miriam Schei innplasseres i stillingen som kommuneadvokat i nye 

Sandefjord kommune. Innholdet i stillingen, ansvarsområde og organisatorisk 

plassering blir i det vesentlige videreført, og uendret fra ordningen slik det er i dagens 

Sandefjord kommune. Stillingen vil rapportere til rådmannen. 

 

Miriam Schei har i prosessen fremmet krav om vurdering av lønn. Hun hadde pr 

1.1.2016 årslønn på kr 900.000,-. Pr. 1. mai 2016 fikk Schei justert lønn med 5 %, og 

har pt. årslønn på kr 945.000,-. 

 

Det vises til sak i ansettelsesutvalget 18/15, der kriterier for lønnsfastsettelse ble 

behandlet (vedlagt). Ingen kommunalsjefer eller stabsledere har fått lønn justert pr 

1.5.2016. 

 

På bakgrunn av kriterier for fastsetting av lønn, herunder at stillingen nå ikke endrer 

ansvar og omfang, foreslår prosjektleder ikke å gjøre vesentlige endringer i lønnen til 

kommuneadvokaten ved innplassering pr. 1.1.2017. Prosjektleder anbefaler en mindre 

justering ut fra et noe større sakskompleks. 

 

Etter at vedtaket var fattet ba Schei Eckhoff om å få innstillingen til utvalget. Eckhoff har forklart 

at det ikke er vanlig å gi ut arbeidsgivers vurdering (utover selve innstillingen/forslag til vedtak) 

til ansettelsesmyndigheten, og at administrasjonen derfor prinsipielt ikke utleverer den, uten 

etter instruks. Grindaker samtykket til utlevering, og tok aktivt initiativ overfor Eckhoff til at 

innsyn skulle gis122. Utformingen av teksten i følgebrevet ble utformet på HR-avdelingen. HR 

avdelingen var presset på oppgaver og tid, og dette tok lenger tid og teksten ble mer stivbent 

enn det som var hensiktsmessig i denne saken.123 

 

Det at Schei ikke fikk umiddelbart (positivt) svar på sin innsynsanmodning, opplevdes av Schei 

som at hun likevel enda ikke var "med på laget". Det at det i hovedsak var arbeidsbelastningen 

på HR som medførte at det tok tid før Scheis innsynsanmodning ble besvart. Grindaker har 

forklart at hun flere ganger informerte både til Schei og Ordfører at Schei skulle få innsyn, og 

beklaget at det tok tid. 

 

Schei og Due Lund har forklart at ordlyden i innstillingen til utvalget avvek fra "ånden i møtet" 

30. november 2016. og at rådmannens beskrivelse av kommuneadvokatens rolle inn i ny 

kommune for utvalget var ikke i tråd med enigheten fra møtet. I stedet for å beskrive enighet, 

antydet den krav om lønn fra Schei.124 Saksutredningen omfattet ikke informasjon om de seks 

punktene som ble gjennomgått under møtet 30. november, slik Schei og Due Lund har forklart 

at de oppfattet at det skulle. Saksbehandlingen etterlot Schei et inntrykk av at hun likevel ikke 

kunne ha tillit til at det lå til rette for et bra samarbeid fremover. Tillit mellom innehavere av så 

sentrale stillinger som kommuneadvokat og rådmann er grunnleggende for å kunne ivareta 

kommunens interesser tilfredsstillende.125 Varslingen kom i kjølvannet av dette.  

                                            
121 Intervju Andersen 
122 Intervju Eckhoff, Grindaker og håndskrevne arbeidsnotater Eckhoff 12. januar 2017 
123 Intervju Eckhoff, Grindaker 
124 Intervju Due Lund 
125 Intervju Schei 
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3.16 Kommunestyrets vedtak126 13. desember 2016 – delegeringsreglement 

13. desember 2016 vedtok kommunestyret i nye Sandefjord kommune delegeringsreglement. 

Av punkt 3 i kommunestyrets vedtak følger: Reglementene vurderes revidert innen utgangen 

av 2017.  

4 VARSLINGENS PUNKT 1 – AT RÅDMANNEN HAR INFORMERT EGEN 

LEDERGRUPPE OM VARSLERENS IDENTITET 

4.1 Rådmannens informasjon om varslerens identitet 

Fredag 10. februar 2017 informerte ordfører Bjørn Ole Gleditsch Gudrun Grindaker om at 

kommunen v/ Ordfører hadde mottatt en skriftlig varsling på henne fra kommuneadvokat 

Miriam Schei. Gleditsch og Grindaker var da begge til stede på KS strategiseminar for politisk 

og administrativ ledelse i Vestfold ved Quality Hotel Tønsberg. Grindaker mottok varselbrevet 

på epost fra Gleditsch samme ettermiddag.127  

Etter å ha blitt orientert av ordfører, satte Grindaker seg alene på et møterom på hotellet, sterkt 

preget av beskjeden om varslingen. Skarheim fant henne slik da hun oppsøkte henne der, og 

Grindheim fortalte da Skarheim om at hun var blitt varslet på av Schei. Om denne situasjonen 

og informasjonen har Skarheim forklart128:  

"Tema for varslingen ble ikke omtalt. Det er jeg usikker på om Grindaker var kjent 

med på det tidspunktet. Jeg kom over Grindaker i hennes personlige spontanreaksjon 

på situasjonen. Jeg vet at Grindaker var trygg på at informasjonen hun mottok ikke 

ville bli videreformidlet. Vi var fortrolige gjennom hele prosjektåret."  

Fortsatt i samme situasjon informerte Grindaker også Rismyhr om at hun var blitt varslet på av 

Schei.129  Skarheim har forklart at hun ble kjent med innholdet i varslingen først gjennom 

oppslag i Kommunal rapport.130 

 

Om behovet for å informere Skarheim om varslerens identitet, har Grindaker i tillegg forklart131:  

"Jeg hadde behov for tilgang til dokumenter fra prosjektperioden og kunne ikke 

henvende meg til sentralarkivet/dokumentsenteret vedr. dokumenter i denne saken." 

Skarheim har forklart at prosjektet ikke hadde tilgjengelig et elektronisk arkiv for hele perioden. 

Det fremgår av epostkorrespondanse fremlagt for Utreder at Skarheim på Grindakers 

forespørsel etter varslingen sendte henne enkelte dokumenter fra prosjektperioden.  

 

Umiddelbart etter formannskapsmøtet tirsdag 14. februar 2017, hvor varlingssaken ble 

behandlet for lukkede dører, innkalte rådmannen sin ledergruppe til et ekstraordinært møte.  

Samtlige ti medlemmer av ledergruppen var til stede; rådmann, assisterende rådmann, 

økonomisjef, organisasjons og HR-sjef, prosjektleder for digitalisering og nye løsninger, 

kommunalsjef helse, sosial og omsorg, kommunalsjef oppvekst og kunnskap, kommunalsjef 

næringsutvikling og eiendom, kommunalsjef kultur, friluftsliv, by- og stedsutvikling og 

kommunal miljø- og plansaker. Grindaker har forklart at hun: 132  

                                            
126 Kommunestyrets sak 25/2016 
127 Intervju Grindaker 
128 Intervju Skarheim 
129 Intervju Rismyhr 
130 Intervju Skarheim 
131 Intervju Grindaker 
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"[..] informerte egen ledergruppe om at det forelå en varsling mot henne og at det var 

kommuneadvokaten som hadde varslet. Varselets innhold ble ikke nevnt eller 

karakterisert."  

"Lederne fikk ikke kunnskap om hva varslet gjaldt før det sto i avisen" 

Grindaker påla ledergruppen taushetsplikt. Det har ikke fremkommet opplysninger om at denne 

er brutt.  

 

Om nødvendigheten av å informerte egen ledergruppe om varslerens identitet, har Grindaker 

forklart133:  

 

- Nye Sandefjord kommune hadde eksistert, og Grindaker hadde vært rådmann, i kun 

fem uker da varslingen kom. Varslingen skapte en unntakstilstand på grunn av 

personalgalleriet som var involvert og Grindaker kom som toppleder i en kritisk 

situasjon som følge av varslingen. 

 

- Varslingen gjorde det nødvendig for Grindaker å opptre svært varsomt for å unngå at 

handlinger eller uttalelser i dagligdags oppfølging kunne oppleves som gjengjeldelse. 

Grindaker vurderte at varslingen ville påvirke samhandlingen i ledergruppen og hun 

vurderte det som viktig at medlemmene av ledergruppen forsto at/hvorfor hennes 

handlingsmønster ble endret.  

 

- Grindaker måtte endre rapporteringslinje og ansvarsfordeling som følge av varslingen, 

slik at Schei i stedet kunne rapportere til, arbeide sammen med og følges opp av 

assisterende rådmann. Grindaker vurderte det som nødvendig at hun endret 

handlingsmønster og trådte til side i sammenhenger som involverte Schei, som følge av 

varslingen. Kommuneadvokaten er sentral og skulle involveres i mange saker, hvor det 

ellers var naturlig at kommuneadvokaten og rådmannen arbeidet sammen. Eksempel: 

prosess med å vurdere en hensiktsmessig organisering av den nye kommunens 

advokat- og juridiske kompetanse, inngåelse av rammeavtaler, videre arbeid med 

delegeringsreglementet og arbeid med lokale forskrifter. Dette ville involvere noen av 

lederne direkte. Noen saker skulle legges frem for hele ledergruppen, for at de fikk felles 

forståelse for rammeverket i kommunen eller fordi det var saker av prinsipiell art. Det 

kunne komme møter hvor Grindaker ville vurdere å fratre, og det ville være mest 

hensiktsmessig å slippe å ikke måtte forklare hvorfor hver gang. Den store 

fusjonsprosessen var ikke ferdig, mange sentrale styringsdokumenter var satt i prosess 

og skulle utvikles og vedtas..  

 

- Ledergruppen var kjent med prosessen vedrørende organisatorisk innplassering av 

kommuneadvokat i 2016 og at denne var landet. Grindaker ønsket å unngå unødig 

spekulasjon og uro om årsaken til at Schei nå likevel skulle rapportere til assisterende 

rådmann. Hensyn til Miriam Schei tilsa derfor å være åpen med ledergruppen om at 

endringene var foranlediget av at Schei hadde sendt varsling på Grindaker. 

 

- Grindaker ønsket å unngå spekulasjoner kommunalsjefene i mellom. Overordnet var 

målet å skape ro. 

 

Grindaker informerte ikke Schei om at hun orienterte ledergruppen om varslerens identitet, 

verken før eller etter at orienteringen var gitt. Grindaker svarte bekreftende på spørsmål fra 

Schei om HR-sjefen var informert, men besvarte ytterligere spørsmål fra Schei om dette 

med:134  

"Jeg vil og kan ikke snakke med deg om saken."  
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Utover informasjon til Skarheim og ledergruppen har Grindaker rådført seg med juridisk 

rådgiver (advokat Einar Engh) og personlig rådgiver. 

 

Schei opplever seg isolert på arbeidsplassen etter varslingen. Schei opplevde det som krevende 

å bli identifisert og i tillegg ikke få svar på spørsmål om hun var blitt det.135  

4.2 De rettslige utgangspunkt 

4.2.1 Innledning 

Grindakers håndtering skal vurderes opp mot lovregler og andre normer, herunder kommunens 

egne retningslinjer. I tillegg er det spørsmål om Grindakers håndtering innebærer en 

gjengjeldelse i arbeidsmiljølovens forstand. Vår vurderingen av dette er inntatt i punkt 4.3. 

 

 

Slik vi ser det er det følgende regler og normer som er relevante for vurderingen av Grindakers 

identifisering av varsler: 

 

1. Forvaltningslovens regler om taushetsplikt for "personlig forhold" 

2. Sandefjord kommunes reglement for varsling. 

 

Innholdet i disse reglene er konkretisert i punkt 4.2.3 og 4.2.5 nedenfor. 

 

Advokat Arve Due Lund har anført at også personopplysningsloven kommer til anvendelse ved 

vurderingen av Grindakers identifisering av varsler. Vi er ikke enige i dette, og begrunner dette 

nærmere i punkt 4.2.4 nedenfor. 

4.2.2 Oppsummering 

Vi har ikke funnet grunnlag for at Grindaker har brutt lov eller rutiner i sin håndtering av varslers 

identitet. Vi ser at det er enkeltforhold det er grunn til å stille spørsmål ved om alternativer 

kunne vært vurdert og vist seg totalt sett bedre.  

 

Vi har imidlertid ikke funnet grunn til å kritisere Grindaker for henne deling av varslers identitet, 

og heller ikke funnet at identifiseringen utgjør en gjengjeldelse. 

4.2.3 Forvaltningslovens regler om taushetsplikt 

Forvaltningsloven § 13 nr. 1 pålegger følgende taushetsplikt: 

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for et forvaltningsorgan, plikter å hindre at 

andre får adgang eller kjennskap til det han i forbindelse med tjenesten eller arbeidet 

får vite om noens personlige forhold 

I forarbeidene til forvaltningsloven § 13 nr. 1, Ot.prp. nr. 3 (1976-77) s. 25, omtales denne 

taushetsplikten i relasjon til varsleres identitet: 

"[I] utgangspunktet bør [det] anses som et personlig forhold at noen har gitt 

opplysninger om en annen, med mindre det er tale om anmeldelser o.l. mellom 

næringsdrivende. Men fordi det her er tale om forhold som ligger nær grensen for hva 

man kan kalle personlige forhold, skal det lite til før et av unntakene fra taushetsplikt 

kan brukes. Man vil særlig nevne unntaket i lovutkastets § 13 a nr. 3, som gir adgang 

til å bruke opplysninger belagt med taushetsplikt når ingen berettiget interesse tilsier 

at de holdes hemmelige. [...] Det blir etter dette adgang for forvaltningsorganet til å 

vurdere om en anmeldelse e.l. er så løst fundert (f.eks. framsatt i sjikanehensikt) at 

anmelderen ikke bør være beskyttet, eller om anmeldelsen (selv om den kanskje er 

uriktig) er så saklig at den bør beskyttes. Videre må det være et vilkår for beskyttelse 

                                            
135 Intervju Schei 
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at anmeldelsen kan føre til personlig ubehag for anmelderen, dersom hans navn blir 

kjent. Dette kan både begrunnes i § 13 nr. 1 og i § 13 a nr. 3." 

Også reglene om partsoffentlighet har det vært diskutert knyttet til om det foreligger 

taushetsplikt/-rett for varslerens identitet. Herunder overfor den det varsles om, og som 

dermed regelmessig er part i saken. Dette innebærer at varsler bevarer sin anonymitet fullt ut. 

Av forarbeidene fremgår det at bestemmelsen gir forvaltningen "en viss rett til å beskytte sine 

kilder", jf. Ot.prp. nr. 38 (1964-65) s. 67. I Frihagen, Forvaltningsloven - Kommentarutgave 

(2. utg. 1986) s. 482 flg. drøftes spørsmålet relativt utførlig, og det uttales bl.a.: 

"Det må etter § 19, 2. ledd (b) foretas en helhetsvurdering hvor partenes interesser i 

og behov for opplysningene avveies mot ulempene og eventuelle skadevirkninger ved 

innsyn - herunder også behovet ut fra offentlige interesser og for de berørte private 

kilder til opplysningene holdes fortrolig [...]. 

[Det kan] neppe være tvil om at det vil forekomme situasjoner hvor forvaltningen bør 

få beskytte sin kilde - både for å hindre at vedkommende blir utsatt for trakasserier 

og for å sikre mulighetene til å få opplysninger også for fremtiden. [...] 

En uttalelse fra Justisdepartementets lovavdeling fra 2010 synes også relevant (JD-

LOV-2009-8027). Saken gjaldt innsyn i identiteten til en person som hadde tipset 

Karanteneutvalgets sekretariat om at en person som er ilagt karantene og saksforbud, 

hadde deltatt på seminarer og konferanser der deltakelse kan være et brudd på 

karanteneregelverket. Spørsmålet for Lovavdelingen var om det var mulig å holde 

tipserens identitet skjult etter reglene om taushetsplikt i forvaltningsloven § 13. Under 

henvisning til uttalelser i forarbeidene, uttalte Lovavdelingen blant annet: 

”I utgangspunktet vil (…) en tipsers identitet anses som et personlig forhold belagt 

med taushetsplikt etter forvaltningsloven § 13 første ledd nr. 1, men dette kan 

vurderes annerledes etter en konkret vurdering av tipsets art og tipserens interesse 

av konfidensialitet.” 

Ved innføringen av varslingsreglene i arbeidsmiljøloven ble det vurdert, men ikke innført på 

generelt grunnlag, en rett til anonym varsling. Slik anonym varsling er imidlertid innført i 

særlover for enkelte offentlige tilsynsorganer, bl.a. Arbeidstilsynet, jf. arbeidsmiljøloven § 18-

2. 

 

Høyesterett har i Rt. 2010 s. 1404 med henvisning til forarbeidene til forvaltningsloven, uttalt 

at:  

"[d]et følger av forarbeidene til endringsloven hvor reglene om taushetsplikt kom inn 

i forvaltningsloven, at det «bør anses som et personlig forhold at noen har gitt 

opplysninger om en annen», jf. ot.prp.nr.3 (1976-77) side 25. Forvaltningens kilder 

er derfor i utgangspunktet beskyttet av taushetsplikten i forvaltningsloven § 13 første 

ledd nr. 1" 

Saken dreide seg om et krav om dokumentinnsyn i forbindelse med rettslig overprøving av et 

vedtak om avslag på bosettingstillatelse. Saksøker krevde usladdede verifikasjonsrapporter fra 

hjemlandet fremlagt. Det var altså snakk om beskyttelse av eksterne kilder. 

 

Ingen av de nevnte rettskilder synes direkte å ta opp spørsmålet om hvorvidt det må skilles 

mellom varsling internt og eksterne varslere. 

 

Ved LOV-2017-06-16-42, som trådte i kraft 1. juli 2017, ble det innført følgende regel om 

taushetsplikt knyttet til varsling. 

§ 2 A-4. Taushetsplikt ved varsling til offentlig myndighet 
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(1) Når tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter mottar varsel om 

kritikkverdige forhold, plikter enhver som utfører arbeid eller tjeneste for 

mottakerorganet å hindre at andre får kjennskap til arbeidstakers navn eller andre 

identifiserende opplysninger om arbeidstaker. 

(2) Taushetsplikten gjelder også overfor sakens parter og deres representanter. 

Forvaltningsloven §§ 13 til 13 e gjelder ellers tilsvarende. 

Som det fremkommer gjelder bestemmelsen etter sin ordlyd både taushetsplikt overfor 

allmennheten og overfor parter (regelmessig den det varsles om). 

 

I forarbeidene til lovbestemmelsen, Prop. 72 L (2016-2017) s. 26, er det ikke lagt til grunn at 

en varslers identitet generelt er underlagt taushetsplikt etter forvaltningsloven, verken for 

eksterne eller interne varslere. Taushetsplikten etter forvaltningsloven blir knapt nok nevnt i 

proposisjonen som en mulig regel for å hemmeligholde en varslers identitet, og er f.eks. utelatt 

helt i følgende avsnitt: 

 "Allerede i dag er det slik at en stor andel av varsler til offentlig myndighet er unntatt 

innsyn/taushetsbelagt etter offentlighetsloven § 24 andre avsnitt og særlovgivningen 

i blant annet arbeidsmiljøloven § 18-2, konkurranseloven § 27 og luftfartsloven 

kapittel 12."  

Forslaget var ment å være en styrking av vernet for varslere, der hensynet til klarhet og likhet 

for eksterne varslere til ulike tilsynsorganer er vektlagt, jf. side 25 i proposisjonen: 

Departementet mener at hensynet til varslere og potensielle varslere tilsier at reglene 

om taushetsplikt i varslingssaker bør være like og tilgjengelige for dem det gjelder og 

at også kritikkverdige forhold som ikke nødvendigvis er lovbrudd bør omfattes. 

Likelydende regelverk for alle offentlige myndigheter som mottar henvendelser som 

kan karakteriseres som ekstern varsling, vil sikre forutberegnelighet for varslere, ved 

at de får den samme identitetsbeskyttelsen uavhengig av hvilke kritikkverdige forhold 

de varsler om og til hvilken myndighet.  

I proposisjonens merknader til bestemmelsen uttales i tillegg følgende om intern varsling (på 

side 36): 

Bestemmelsen regulerer ikke krav om taushetsplikt for arbeidsgivere og vil derfor ikke 

gjelde ved intern varsling i en offentlig virksomhet, eksempelvis dersom en ansatt i en 

tilsynsetat varsler om kritikkverdige forhold i etaten til sin egen arbeidsgiver. 

Det er altså først ved innføring av nye regler at det finnes kilder som uttrykkelig knytter 

vurderingene av beskyttelse av varsler gjennom taushetsplikt opp mot et skille mellom intern 

varsling, slik det er tale om i denne saken, og ekstern varsling, som de tidligere rettskildene 

sannsynligvis har tenkt på.  

 

Utenfor varslingstilfellene har det imidlertid alltid vært slik at opplysninger om den interne 

saksbehandling og arbeidsmiljøforhold normalt ikke er taushetsbelagte, mens tilsvarende 

forhold ofte kan være taushetsbelagt når det gjelder andre. Det er på den annen side gitt regler 

i offentlighetsloven hvor det offentlige organet kan unnta opplysninger i interne dokumenter.  

 

Skillet mellom taushetsplikt overfor eksterne og adgangen til å unnta for interne forhold er 

naturlig, som følge av at forvaltningen selv er den som vurderer om opplysningene om interne 

forhold likevel skal utgis. Den taushetsplikten gjelder har tilsvarende adgang til å samtykke til 

at opplysningene likevel kan utgis, og kan dermed selv oppheve taushetsplikten. Opplysninger 

fra den offentlige ansatte, som gis til eget organ og gjerne også om det samme organet, 

kommer i en mellomstilling mellom disse to utgangspunktene som er klart adskilt i 
offentlighetsloven. 
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Opplysninger som regelmessig vil være taushetsbelagte dersom de omhandler personer utenfor 

forvaltningen vil regelmessig ikke kunne unntas som taushetsbelagte dersom de opplysningene 

gjelder har sentrale stillinger i forvaltningen, jf. bl.a. SOMB 2011/1273, hvor det bl.a. uttales: 

Justis- og politidepartementets lovavdeling har blant annet uttalt at taushetspliktens 

rekkevidde for offentlige tjenestemenns tjenestehandlinger, vil være avhengig av hvor 

høy stilling vedkommende har, om allmennhetens tillit til stillingen er særlig viktig og 

hvor nært knyttet til stillingen de aktuelle opplysningene er, jf. for eksempel 

tolkingsuttalelsen i sak 1998/10047 (JDLOV-1998-10047). I en uttalelse inntatt i 

ombudsmannens årsmelding for 2004 side 71 (Somb-2004-7), ble følgende lagt til 

grunn vedrørende denne grensedragningen: 

"Opplysning om at en offentlig tjenestemann er ilagt tjenstlig reaksjon og det 

umiddelbare grunnlaget for reaksjonen, er på denne bakgrunn antatt ikke å være et 

personlig forhold i forvaltningslovens forstand. Det samme gjelder i utgangspunktet 

en privat parts karakteristikk av hvordan offentlige tjenestemenn utfører sitt arbeid." 

Opplysninger om forhold knyttet til selve arbeidsutførelsen kan imidlertid være 

omfattet av taushetsplikten hvis de røper noe nærmere om personlige egenskaper hos 

tjenestemannen. Et viktig moment i vurderingen vil være om opplysningene utleverer 

noe om "bakgrunnen" for tjenestemannens handlinger. Eksempel vil være der 

handlinger kan røpe psykiske problemer, rus, endrede familieforhold og liknende. 

Det må være klart at det at man varsler i seg selv ikke gir grunnlag for å trekke slutninger om 

noen personlige forhold, slik det er eksemplifisert av Sivilombudsmannen. 

 

Sivilombudsmannen er i samme sak også særskilt opptatt av at forholdet mellom øverste leder 

og de nærmeste medarbeiderne skal vurderes særskilt, og ikke være taushetsbelagt: 

Som det fremgår av fylkesmannens brev til ombudsmannen, rettet undersøkelsen seg 

mot forholdet mellom den øverste ledelsen og mellomlederne. Den øverste ledelsen i 

en kommune er tillagt viktige oppgaver og ansvar. Lederne har stillinger som krever 

tillit, og en viktig del av deres arbeidsoppgaver er å fungere som ledere for øvrige 

ansatte i administrasjonen. I et slikt tilfelle, der selve lederfunksjonen er en betydelig 

del av arbeidsoppgavene, skal det mer til for at opplysninger som relaterer seg til 

disse, skal være taushetsbelagte dersom det ikke samtidig røper andre forhold av rent 

personlig karakter. At opplysningene kan være ubehagelig for en leder, er som påpekt 

av avisen, ikke tilstrekkelig. 

Varsler er kommuneadvokat i kommunen, og opplyser at hun har varslet i egenskap av å være 

kommuneadvokat. Bakgrunnen for varselet er oppgitt å være bekymring for kommunens 

saksbehandling, og det er derfor varslet på håndteringen fra kommunens øverste administrative 

leders side. Kommuneadvokaten er i henhold til Sandefjord kommunes etiske reglement en 

sentral person i nettopp varslingssaker, ved at det fremgår i dette at: 

Det anses forsvarlig å ta opp kritikkverdige forhold med leder, verneombud, 

fagforening, tilsynsmyndigheter, bedriftshelsetjenesten eller personalavdelingen. 

Hvis dette ikke fører frem, eller hvis man ikke ønsker å ta forholdet opp med 

ovennevnte instanser, skal det tas opp med kommuneadvokaten. 

Ut fra det foreliggende rettskildebildet er vi kommet til at det kan stilles spørsmålstegn ved om 

det er taushetsplikt ved interne varslinger i offentlige organer generelt, men at det uansett ikke 

kan være taushetsplikt knyttet til varslerens identitet i dette tilfellet, hvor én helt sentral rolle 

i virksomheten varsler om forhold ved den øverste administrative leder og varslingen ikke gir 

grunnlag for å trekke slutninger om varslerens personlige forhold. 
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Selv om den nylig vedtatte bestemmelsen om taushetsplikt for varslere i arbeidsmiljøloven 

verken opphever eller direkte endrer forvaltningsloven § 13, men tvert imot viser til denne 

under andre ledd, må lovbestemmelsen og uttalelser i forarbeidene til denne veie tungt ved 

tolkningen av forvaltningsloven.  

 

Hvis forvaltningsloven hadde en helt klar regel om taushetsplikt i alle varslingssaker ville første 

ledd i bestemmelsen være overflødig som følge av at organene som omfattes er omfattet av 

forvaltningsloven, og som et minimum måtte det forventes at lovgiver anga i forarbeidene at 

denne kun var inntatt som informasjon til arbeidstakere som vurderte varsling. Uttalelsene i 

proposisjonen om intern varsling trekker i samme retning, og ville måtte modifiseres hvis det 

var slik at forvaltningsloven påla organet taushetsplikt.  

 

Det kan også stilles spørsmålstegn ved om det noen gang har vært ment at offentlige ansatte 

skal ha et sterkere vern (straffesanksjonert) ved intern varsling enn andre arbeidstakeres 

interne varsling. Dette er i så tilfelle direkte i motstrid med situasjonen og vernet for lignende 

forhold utenfor varslingssituasjonen, herunder ved andre alvorlige saker for den ansatte som 

er omfattet av arbeidsmiljøloven.  

 

Ved vurderingen har vi også sett hen til at brudd på taushetsplikten er straffesanksjonert, og 

at det dermed må stilles krav til regelverkets klarhet og tydelighet. 

 

Vår konklusjon er at varslers identitet i denne saken ikke er beskyttet av forvaltningslovens 

taushetspliktsregler.  

4.2.4 Personopplysningsloven 

Advokat Due Lund har bl.a. i brev av 27. mai 2017 til advokat Jan Fougner, skrevet i forbindelse 

med advokatfirmaet Wiersholms vurdering til Sandefjord kommune, anført at 

personopplysningsloven kommer til anvendelse. Det er videre anført at dette utgjør et hinder 

for at Grindaker kunne gi informasjon om varslers identitet, selv om det skulle foreligge et 

saklig behov for å utgi denne informasjonen. 

 

Slik vi forstår argumentasjonen påpeker advokat Due Lund at saksbehandlingen av et varsel i 

seg selv utgjør behandling av personopplysninger, og at det dermed følger et 

konfidensialitetskrav. Herunder et krav om at enhver bruk av varselet (personopplysningene), 

ut over det formål varsler har hatt (saksbehandling av varselet), krever samtykke eller 

lovhjemmel. Advokat Due Lund viser i den forbindelse til EU sitt art. 29 utvalg og RG 2008 s. 

53. Advokat Due Lund anfører at nevnte rettskilder innebærer at arbeidsgiver ikke kan følge 

ellers anerkjente regler og normer for saksbehandlingen, men at disse må tolkes innskrenkende 

i lys av forbudet mot gjengjeldelse. 

 

Vi er enige i advokat Due Lunds argumenter om at arbeidsgiver kan være avskåret fra en ellers 

saklig og relevant håndtering av en sak, bl.a. som følge av at denne i det konkrete tilfellet kan 

utgjøre en gjengjeldelse. Vi er videre enige i at personopplysningsloven kan være relevant i en 

rekke varslingssaker, herunder ved håndtering av innsyn i den ansattes e-poster – slik saken i 

RG 2008. s. 53 gjelder. 

 

Vi kan imidlertid ikke se at Sandefjord kommune eller Grindaker, verken i rollen som 

arbeidsgiver eller omvarslet, skal være bundet av personopplysningsloven i forbindelse med 

Grindakers håndtering av varslers identitet. Det var verken pr. 10. februar eller 14. februar 

2017 iverksatt noen form for innhenting av personopplysninger, registrering av 

personopplysninger, databehandling av personopplysninger eller annen behandling av 

personopplysninger som skulle inngå i et personregister, jf. personopplysningsloven § 3. Det 

som var mottatt var et ordinært brev, stilet til ordfører. At dette var sendt pr. e-post endrer 

ikke forholdet til personopplysningsloven. 

 

De påpekte rettskilder legger i sine vurderinger til grunn at slik behandling omfattet av 
personopplysningsloven (eller direktivene denne bygger på) er foretatt, og viser dermed ikke 

at personopplysningslovens virkeområde omfatter alle varslingssaker. 
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Vår vurdering er etter dette at personopplysningsloven ikke kommer til anvendelse. 

4.2.5 Sandefjord kommunes rutiner 

Ved tidspunktet for varsling hadde ikke Sandefjord kommune etablert varslingsrutiner for den 

nye sammenslåtte kommunen. Det er lagt til grunn at varslingsrutinene iht. tidligere Sandefjord 

kommunens etiske regelverk gjelder inntil nye rutiner er etablert. Av disse følger: 

Varslerens identitet er en fortrolig opplysning, men varsleren må være oppmerksom 

på at det kan bli nødvendig å oppgi identiteten i forbindelse med en nærmere 

undersøkelse av saken. 

Begrepet "fortrolig" er ikke presist.  

 

Vår vurdering er at begrepet fortrolig etter en alminnelig forståelse er mindre strengt enn 

"konfidensielt" og at begrepet trekker klart i retning av at det kan deles med en "fortrolig krets" 

av personer. De fleste definisjoner av begrepet trekker nettopp i retning av at kjernen i begrepet 

er at det fortrolige kan deles, men mellom få.  

 

Det må derfor legges til grunn at rutinen, kombinert med generelle prinsipper om å skjerme 

varsleres identitet så langt det er mulig og hensiktsmessig gitt i ulike veiledninger for 

varslingsrutiner, i alle fall tilsier at varslerens identitet ikke bør spres uten at det er et saklig 

grunnlag for dette. 

4.2.6 Forbudet mot gjengjeldelse 

Arbeidsmiljøloven § 2-5 fastsetter forbud mot gjengjeldelse ved varsling etter arbeidsmiljøloven 

§ 2-4. Spørsmålet er om Grindakers orientering om varslers identitet innebærer gjengjeldelse 

iht. denne bestemmelsen. 

 

Forbudet mot gjengjeldelse forutsetter tilsynelatende at det må foreligge en forsvarlig varsling 

som faller inn under arbeidsmiljøloven § 2-4 for at forbudet skal komme til anvendelse, jf. § 2-

5 første ledd. For at forbudet mot gjengjeldelse skal gi varslere tilstrekkelig beskyttelse, må 

plikten til å avstå fra gjengjeldelse gjelde fra varselet er inngitt, uavhengig av at det skal foretas 

en etterfølgende forsvarlighetsvurdering. 

4.3 Vurdering 

4.3.1 Tina Skarheim 

Interne rutiner 

I følge forklaringene til Skarheim, Rismyhr og Grindaker ble Skarheim orientert om varslers 

identitet umiddelbart etter at Grindaker selv ble gjort kjent med varselet 10. februar 2017. 

Grindaker har forklart at hun var sterkt nedbrutt og gråt da Skarheim kom i kontakt med henne. 

Skarheim og Grindaker hadde jobbet tett under sammenslåingsprosessen, og Grindaker fortalte 

derfor Skarheim om varslingen og varslers identitet. Grindaker har i tillegg forklart at 

informasjonen var begrunnet i hennes behov for å innhente dokumentasjon. 

 

Kommunens rutiner angir at varslers identitet skal holdes fortrolig. I fortrolighetskravet ligger 

et krav om at opplysningene ikke spres uten at det et saklig behov for det.  

 

Vi vurderer det slik at Grindakers deling av varslers identitet kom som følge av kombinasjonen 

av at hun var sterkt berørt på det angjeldende tidspunkt, at Skarheim til dels var kjent med 

problemstillingene som varslingen berørte og hadde vært Grindakers fortrolige tidligere i saken. 

I tillegg kom at Grindaker vurderte at Skarheim satt på relevant bakgrunnsinformasjon for 

saken. Grindaker fremholder at hun ikke orienterte Skarheim om innholdet i varselet, men kun 

at det var varslet og hvem varsler var.  

 

Vi har konkludert med at dette i den konkrete situasjonene utgjorde en tilstrekkelig saklig grunn 

til å meddele varslers identitet, uten å bryte kommunens interne retningslinjer. Ved vurderingen 
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har vi sett hen til den konkrete situasjonen, at Grindaker var øverste leder i en stor virksomhet, 

forutsettes å ha inngående kjennskap til håndtering av varslingssaker og vernet av varslere på 

bakgrunn av sin tidligere stilling i KS, samt at Grindaker har et legitimt behov for forsvar mot 

varslingen. 

 

Gjengjeldelse 

Spørsmålet er om det at Grindaker informerte Skarheim om varslers identitet innebar en 

negativ reaksjon på varslingen. 

 

Vi kan ikke se at varsler har fremlagt opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted 

gjengjeldelse. Det er derfor vanlig bevisbyrde ved vurderingen. 

 

Vi er kommet til at det ikke foreligger gjengjeldelse.  Selv om Skarheim tidligere hadde en 

relasjon til Sandefjord kommune som tilsa at det subjektivt sett kunne føles negativt for Schei 

at Skarheim var orientert, er det ingenting som tilsier at opplysningene objektivt sett var egnet 

til å utgjøre noe negativt for Schei når Skarheim ikke lenger var knyttet til kommunen. 

Skarheims korte arbeidsforhold, bo- og arbeidssted og spesielle rolle under prosjektet, tilsier 

også at Skarheim verken har behov for, eller uforvarende kunne komme til å, gi opplysningene 

videre til andre. 

4.3.2 Ledergruppen 

Interne rutiner 

Grindaker, Rismyhr og Eckhoff har forklart at ledergruppen ble orientert om varslers identitet i 

etterkant av formannskapsmøtet der varslingssaken ble behandlet 14. februar 2016. 

 

Spørsmålet er om orienteringen til ledergruppen var å anse som fortrolig, herunder hadde et 

saklig behov. I vurderingen av om det var saklig behov må også mulige virkninger for Schei 

vurderes opp mot det som oppnås. 

 

Grindaker har begrunnet sin beslutning om å informere hele ledergruppen om varslerens 

identitet med at det var nødvendig for å ivareta videre arbeid i denne. Grindaker har forklart at 

hun så et behov for å endre rapporteringslinjer, ved at Schei ikke lenger kunne rapportere til 

Grindaker slik det nokså nylig var bestemt.  

 

Umiddelbart fremstår det ikke åpenbart at endringer i rapporteringsrutiner skulle tilsi at hele 

ledergruppen måtte involveres. Selve rapporteringen fra kommuneadvokaten til rådmannen 

forutsettes gjort i tosomhet, og ikke i fellesskapet. Kommuneadvokaten var heller ikke en del 

av ledergruppen, slik at det heller ikke kan legges til grunn at avholdelse av ledermøtene skulle 

utgjøre et praktisk problem. Kommuneadvokatens konkrete juridiske bistand til den enkelte 

kommunale sektor har vi også vanskelig for å se at skulle gi behov for informasjon om hvem 

kommuneadvokaten rapporterer videre til. 

 

Grindaker har i tillegg begrunnet sin beslutning med at Grindaker og Schei ikke kunne arbeide 

sammen så lenge undersøkelsen av varslingen pågikk. Det var allerede planlagt at de skulle ha 

hatt møter med de enkelte deltakerne i ledergruppen, bl.a. for å avklare fremtidige juridiske 

behov for disse. Dette finner vi støtte i Schei og Gisle Dahn sine forklaringer, om at i alle fall 

tidligere rådmann og Schei opererte i tett samarbeid, og at det dermed ville være et brudd på 

tidligere praksis om rådmannen var helt fraværende ved oppstarten av samarbeidet mellom 

kommuneadvokaten og lederne i de ulike sektorene. 

 

En samtidig og lik informasjon fremsto også for Grindaker som det enkleste og kollegialt sett 

beste, for å unngå spekulasjoner. Dette også av hensyn til Schei. Grindaker og Eckhoff anfører 

at ledergruppen er å anse som fortrolige. 

 

Schei og Due Lund har som kommentar til Grindakers forklaring påpekt at den fremstår som 

konstruert, og at Schei jobber opp mot den enkelte leder og del av administrasjonen uten at 
rapporteringslinjer er en problemstilling i det daglige. De ser imidlertid ikke bort fra at det etter 

en tid kunne ha vist seg mest praktisk om en nærmere avgrenset krets av personer var 
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informert. Det reageres først og fremst på at ledergruppen umiddelbart og uten tilsynelatende 

saksbehandling ble informert 14. februar 2017, og at ikke Schei eller Due Lund ble konferert 

på forhånd i forhold til hvem og når det skulle informeres. Grindaker har når hun har blitt 

forelagt dette sagt seg enig i teorien, men stilt seg tvilende til om dette ville vært mulig i 

praksis. 

 

Schei har også anført mulighetene for å jobbe sammen med det enkelte medlem av ledergruppa 

mens varslingssaken ble undersøkt er blitt vanskeliggjort. Dette er i så fall en uheldig 

konsekvens for både Schei og kommunen, som må medtas i vurderingen av sakligheten. Vi har 

begrenset mulighet til å vurdere omfanget og betydningen av denne virkningen, da det i stor 

grad er et spørsmål om menneskelige relasjoner i spesielle situasjoner. Vi kan derfor også i 

begrenset grad overprøve Grindakers vurderinger av det samme, som kjenner de involverte 

personer. Den videre driften av kommuneadvokatfunksjonen har vist seg vanskelig. Dette kan 

imidlertid komme av en rekke ulike omstendigheter som har inntrådt samtidig, og som ikke 

kan kobles mot identifisering av Schei.  

 

I en konkret håndtering og tolkning av begrepet fortrolig må det etter vår vurdering være rom 

for individuelle forskjeller i vurderinger, og den vurderingen som ble gjort fremstår som totalt 

sett praktisk og saklig begrunnet. Grindaker hadde ikke grunn til å tro at ledergruppen gikk 

videre med opplysningene, slik at fortroligheten for henne fremsto som ivaretatt. Vi deler denne 

vurderingen Vi legger i utgangspunktet til grunn at Grindaker har foretatt en forsvarlig 

vurdering i forhold til identifiseringens påvirkning av Scheis videre muligheter for å utføre sitt 

arbeid. Vi har i praksis ingen mulighet til å etterprøve denne vurderingen i særlig grad, og 

legger derfor Grindakers vurderinger til grunn.  

 

Vår vurdering er at det til tross for ledergruppens størrelse må anses saklig å vurdere denne 

som fortrolig.  

 

Gjengjeldelse 

Det neste spørsmålet er om Schei og advokat Due Lund har fremlagt opplysninger som gir 

grunn til å tro at det har funnet sted en gjengjeldelse, slik advokat Due Lund anfører i sitt brev 

av 14. mars 2017. Selve brevet er i hovedsak en gjennomgang av de juridiske sidene av saken, 

og det faktum som er påberopt er uomtvistet. Det er anført at Grindaker ikke hadde noen 

"berettiget interesse" i å informere hele ledergruppen. Vi legger til grunn, i lys av det antall 

personer som ble informert og omstendighetene rundt at disse ble informert, at dette er 

tilstrekkelig til at kommunen har bevisbyrden for at det ikke er gjengjeldelse. 

 

Selv om det ovenfor er stilt noen spørsmål ved omfang av personer og tid for informasjonen er 

vi kommet til at orienteringen til ledergruppen ikke er å anse som en gjengjeldelse.  

 

Grindaker har vist til klare grunner for at hun ga informasjonen, og det ingenting som tyder på 

at Grindaker mente å ramme Schei. I den grad det skulle være mistanke om et alternativ motiv 

til de rent saksbehandlingsmessige behov anser vi det sannsynlig at dette var eget forsvar og 

behov for å beskytte seg og Schei mot spekulasjoner innad i ledergruppa. 

5 VARSLINGENS PUNKT 2 – AT KOMMUNEADVOKATEN ER HOLDT UTENFOR 

SAMMENSLÅINGSPROSESSEN 

5.1 Innledning 

Spørsmålet er om Miriam Schei eller kommuneadvokatrollen har vært utestengt fra 

sammenslåingsprosjektet for nye Sandefjord kommune på en måte, av en årsak eller med en 

konsekvens som var kritikkverdig. Enten fordi: 

 
- Prosjektet ble gjort uten tilstrekkelig juridisk bistand, og/ eller 

- Utestengelsen medførte at nye Sandefjord kommunes juridiske område 

(kommuneadvokatkontoret) ikke var tilstrekkelig forberedt eller ivaretatt 1. januar 

2017, og/eller 
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- Utestengelsen innebar trakassering eller brudd på forsvarlig arbeidsmiljø etter 

arbeidsmiljøloven. 

Det synes å være klart forutsatt av samtlige involverte at Schei/kommuneadvokatkontoret ikke 

skulle være involvert i prosjektets fase 1, ansettelse av etatsledere. Schei oppgir selv å ha vært 

avventende med å kontakte prosjektleder, for å gi henne tid til å sette seg inn i arbeidet sitt. 

Vår vurdering tar derfor tidsmessig utgangspunkt i januar 2016, da det ble opprettet den første 

reelle kontakt mellom Schei og Grindaker. 

5.2 Om hvorvidt prosjektet ble gjort uten tilstrekkelig juridisk bistand 

Vår konklusjon er at prosjektet ble gjort med tilstrekkelig juridisk bistand. Schei var involvert 

på en måte og i en grad som ikke innebar kritikkverdig utestengelse knyttet til valg av juridisk 

bistand. 

 

Grindaker og Schei kom i kontakt tidlig i prosjektet, og Schei ble umiddelbart bedt om å bidra 

med delegeringsreglementet (jf. punkt 3.3.2), som sekretær for temakomiteen. Hun ble med 

det inkludert og satt til en viktig og relevant oppgave i prosjektet. Bakgrunnen for at Schei ble 

spurt om akkurat denne oppgaven var bl.a. at hun hadde bidratt med tidligere Sandefjord 

kommunes tilsvarende reglement. Arbeidet var en stor oppgave i prosjektet, og rollen som 

sekretær i slike prosesser gir erfaringsmessig store faglige utfordringer og muligheter til å bidra 

til kvalitetssikring og utforming av innholdet. 

 

Schei frasa seg oppgaven i e-post av 8. mars 2016, som følge av "en del prioriterte oppgaver". 

Rismyhr overtok oppgaven som sekretær. Rismyhr støttet seg delvis på ekstern advokatbistand 

våren 2016 som følge av Scheis avgjørelse. 

 

Grindaker oppgir at prosessen for øvrig har vært knyttet tett opp mot de anbefalinger, 

veiledninger og sjekklister som KS har utgitt til bruk ved sammenslåinger. Kommunens HR-

avdeling har bistått i prosessen. Hver enkelt seksjonsleder har vært ansvarlig for prosessene 

innenfor sin etat.  

 

I den grad det har vært nødvendig med juridiske avklaringer utover dette har det vært naturlig 

å henvende seg til de som kjenner disse dokumentene; KS Advokatene. Bistanden oppgis å ha 

vært av begrenset omfang, og ubetalt. Det har vært tale om samtaler med enkeltadvokater hos 

KS Advokatene om helt spesifikke tema. I tillegg kommer samling 10. mars 2016 som er omtalt 

under punkt 3.3.2. 

 

I sum har dette medført at det for Grindaker ikke har fremstått som nødvendig å bruke juridisk 

kompetanse i prosjektet utover det prosjektet har gjort. Slik vi forstår det ville det vært naturlig 

at det i praksis var seksjonslederne eller HR avdelingen som etterspurte slik kompetanse, men 

det er verken påstått at det forelå, eller sannsynliggjort, noen slik etterspørsel. 

 

Vi kan heller ikke se at det er påvist alvorlige feil og mangler av juridisk art i prosjektet. Det er 

derfor ingen forhold som tilsier at juridisk kompetanse har vært brukt i for liten grad. Vi 

presiserer at vi ikke har evaluert prosessen, men kun registrerer at det ikke er påvist eller 

dukket opp noen saksforhold som tilsier at dette er en problemstilling. 

 

Det er etter vår vurdering prosjektet selv som må vurdere behovet for juridisk bistand, og 

etterspørre i henhold til dette behovet. Dersom det har vært et udekket behov, hvor det er 

benyttet andre, og Schei burde vært valg fremfor denne (selv om man visste Schei hadde 

kapasitet), hadde dette etter vårt vurdering kunnet innebære kritikkverdig utestengelse. Det 

motsatte var tilfelle i prosjektet.  

 

Vi kan ikke se at noen av de aktuelle vilkårene er sannsynliggjort oppfylt, og går dermed ikke 

nærmere inn på de enkelte problemstillingene. 



 

 

 

 

 

36/54 

 
 

5.3 Om kommuneadvokatkontoret ikke var tilstrekkelig forberedt eller ivaretatt 

1. januar 2017 

Vår konklusjon er at kommuneadvokatkontoret langt på vei var tilstrekkelig forberedt og 

ivaretatt. I den grad det var mangler ved forberedelsen er det ikke sannsynliggjort noen 

kritikkverdige forhold som har forårsaket dette. Heller ikke utestengelse av Schei. 

 

Vi er ikke i tvil om at Schei som kommuneadvokat kunne vært en god bidragsyter inn i 

prosjektet, hvis prosjektet hadde lagt til rette for dette og Schei hadde hatt kapasitet. Etter å 

ha foretatt den utredning denne saken foranlediger, fremstår det slik at Schei nok har hatt en 

større forventning til involvering i selve prosjektet enn Grindaker har ment det har vært behov 

for. Vi har ikke avdekket noen vedtak eller signaler i prosjektet som påla eller la føringer i 

retning av at Grindaker skulle ha lagt til rette for en tidlig eller bred involvering av 

kommuneadvokaten som leder av kommuneadvokatkontoret i prosjektet.  

 

Kommuneadvokaten har en rolle som leder for et kontor som skulle fungere for gamle 

Sandefjord i 2016, og som fra 2017 skulle håndtere en større kommune. Det var ingen andre 

kommuneadvokater i de andre kommunene. Det ble tidlig klart at kontoret skulle styrkes med 

én stilling. Det ble foretatt eller igangsatt kartlegging av behovet i de tre kommunene, samt 

hvilke rammeavtaler de hadde. Det var i tillegg igangsatt et arbeid med å anskaffe en 

rammeavtale for ulike juridiske fagfelt. Schei var involvert i kartlegging, planlegging og 

gjennomføringen av ansettelsen og rammeavtalene.  

 

Utreder har ikke avdekket opplysninger om at nye Sandefjord kommune etter 1. januar 2017 

har lidt rettstap, oversittet frister, unnlatt å håndtere pågående prosesser eller at det foreligger 

risiko for andre negative rettslige konsekvenser, knyttet til manglende ferdigstilt plan for 

overtakelse av området juridisk fra tidligere Stokke og Andebu fra 1. januar 2017. Rettslige 

prosesser som var igangsatt ved årsskiftet, fortsatte i utgangspunktet med evt. ekstern juridisk 

bistand knyttet til seg, og det var neppe forventninger til at Schei skulle ha verken fullstendig 

oversikt over, eller inngående kunnskap om, disse fra dag én.   

 

Vi finner grunn til å tro at det at det tok mye av prosjektåret å konkludere på valg av 

organisasjonsmessig innplassering av kommuneadvokaten, var en klart medvirkende årsak til 

at hun kom sent i gang med forberedelsene til å håndtere rollen som kommuneadvokat i 2017. 

Vår vurdering er likevel at prioriteringene som medførte at arbeidet først kom skikkelig i gang 

på høsten var forsvarlige, særlig gitt den korte tiden prosjektet hadde til rådighet for langt 

større og mer komplekse sammenslåinger av etater. En eventuell for sen igangsettelse av 

arbeidet innebærer uansett ikke en kritikkverdig utestengelse. 

5.4 Om det foreligger trakassering eller uforsvarlig arbeidsmiljø 

Vår konklusjon er at det ikke foreligger trakassering eller brudd på kravene til forsvarlig 

arbeidsmiljø. 

 

Etter den første innledende fasen, viser dokumentasjonen og forklaringene at Schei og 

Grindaker hadde flere kontakter i februar/mars. Schei ble ifølge Grindaker invitert til en samling 

med KS-advokatene om sammenslåing/virksomhetsoverdragelse 10. mars 2016, dog først 

etter å ha tatt dette opp selv.  

 

Omtrent samtidig, 8. mars 2016, viser dokumentasjonen at Schei hadde blitt forespurt om å 

være sekretær for temakomiteen for delegeringsreglement. Hun frasa seg imidlertid oppgaven, 

som følge av at hun var opptatt med andre saker som måtte prioriteres høyere. 

27. mai 2017 sendte Tina Skarheim en e-post til Stein Rismyhr og Grindaker, der hun informerte 

om en samtale med Schei – og hvor Schei ville "bidra der hvor det er behov". Svaret til 

Grindaker var: 

Strålende, Miriam! Nå ble jeg veldig glad!!! Vi har mye spennende foran oss og 
mange viktige oppgaver. Supert! 
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E-posten er egnet til å vise Grindakers holdning til Schei på dette tidspunkt. Vi har ikke fått oss 

forelagt e-poster som trekker i retning av at Schei var mislikt som person eller i sin rolle som 

kommuneadvokat. Heller ikke etter at det oppsto uenigheter rundt innplassering og 

rollebeskrivelse. 

 

Frem mot sommeren var Schei sporadisk benyttet i prosjektet, til enkeltstående oppgaver med 

fullmakter, kommunevåpen og andre juridiske oppgaver.  

 

Sandefjord kommune skulle fortsette som før under prosjektperioden. Det synes som om alle 

er enige om at kommuneadvokatkontoret hadde kapasitetsutfordringer, bl.a. som følge av den 

langvarige og omfattende havnesaken som Schei hadde ansvaret for.  

 

Høsten 2016 ble Schei ikke brukt direkte i selve prosjektet. I denne perioden var det imidlertid 

hyppig kontakt og fokus på innplassering og planleggingen av driften for 2017. Det var en rekke 

møter, hvor det til dels var uenighet om flere forhold. Det er imidlertid vanskelig å se at Schei 

skulle være utestengt på noe tidspunkt. 

 

21.-22. november 2016 var det en samling med Folkevalgtopplæring i Tønsberg, holdt av KS 

Advokatene. Miriam Schei ble etterinvitert til dette 11. november 2016, sammen med Eirin 

Farmen. Schei har forklart at invitasjonen først kom etter at hun aktivt ba om det. Schei har 

tidligere bidratt til Folkevalgtopplæring. Fra Scheis perspektiv fremstår det som klart underlig 

at situasjonen endres slik at hun går fra å anses å være en viktig bidragsyter til at møtearrangør 

ikke er seg hennes deltakelse så bevisst at hun husker å sende invitasjon. Grindaker har forklart 

at det var en samling på Kongsberg i juni at andre pekte på at Schei burde ha blitt invitert til. 

Når det gjaldt Folkevalgtopplæringen har Grindaker forklart at Schei fikk invitasjon til denne to 

ganger. Før hun ble invitert sammen med Farmen hadde Schei fått en forutgående invitasjon 

fra Grindaker, sendt fra Grindaker til Schei samme dag som Grindaker sendte invitasjoner til 

prosjektgruppen.   

 

I denne vurderingen har vi funnet å måtte vektlegge at 2016 var et prosjektår. Det er naturlig 

for Schei å forvente å delta på tilsvarende arenaer etter kommunesammenslåingen i 2017 som 

det hun gjorde i tidligere Sandefjord kommune. Grindakers invitasjoner og initiativ til samlinger 

i 2016 kom imidlertid i utgangspunktet ikke i egenskap av å være rådmann i ny kommune, men 

i egenskap av å lede et tidsavgrenset prosjekt. Basert på arbeidsomfanget og tilgjengelig tid 

og ressurser i prosjektåret, fremstår prosjektåret 2016 som et ekstrem-år, sett med prosjektets 

øyne. Det at prosjektleder under dette året primært hadde fokus på de hensyn som gjorde seg 

gjeldende for prosjektet og prosjektets deltakere, fremstår som saklig og forståelig.  

 

Vi har etter en helhetsvurdering konkludert med at det ikke er sannsynliggjort utestengelse, 

trakassering eller brudd på kravene til forsvarlig arbeidsmiljø ved prosjektets håndtering av 

Schei. 

 

Vi finner grunn til å peke på at det vil være andre hensyn som gjør seg gjeldende fra 1. januar 

2017, herunder Scheis forventninger til at hennes stilling forvaltes i tråd med beslutningen i 

Lønns- og ansettelsesutvalget 12. desember 2016, hvoretter Scheis stilling blir i det vesentlige 

videreført, og uendret. Det kan komme ulike situasjoner hvor rådmann med fordel er bevisst 

på at kommuneadvokaten er den eneste som rapporterer direkte til rådmann, men som ikke er 

omfattet av rådmannens ledergruppe.   

6 VARSLINGSPUNKT 3 - OM RÅDMANNEN OPPTRÅDTE I STRID MED 

FELLESNEMNDAS VEDTAK 95/2016 VED SIN HÅNDTERING AV 

KOMMUNEADVOKATENS ROLLE 

6.1 Innledning 

Konkretiseringen av varselet angir at det varsles om at rådmannen opptrådte i strid med 
Fellesnemndas vedtak 95/2016 ved sin håndtering av kommuneadvokatens rolle. Vi har lagt til 
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grunn at politikerne med vedtaket i realiteten har ment at kommuneadvokatrollen skulle forbli 

som i gamle Sandefjord.  

 

Det skal riktignok nevnes at Gleditsch forklarer at han først og fremst var opptatt av den 

organisatoriske innplasseringen og først i møtet 30. november 2016 skaffet seg innblikk i hva 

diskusjonen om rollebeskrivelsen gikk ut på. 

 

Vi har lagt til grunn for vår vurdering at problemstillingen er som følger: 

 

Fellesnemndas vedtak 95/2016 fastsatte 20. september 2016 kommuneadvokatens 

innplassering og rolle i kommunen, og prosjektleder har opptrådt kritikkverdig hvis vedtaket 

ikke er fulgt. 

 

Vi ser innledningsvis på vedtakets innhold, for så å vurdere Grindakers håndtering opp mot 

dette. 

6.2 Nærmere om Fellesnemndas vedtak 95/2016 

Fellesnemnda var et organ opprettet med hjemmel i inndelingsloven § 26. Formålet med en 

Fellesnemnd er å forberede bl.a. kommunesammenslåinger. Det er regulert i nevnte 

bestemmelse hvilken myndighet Fellesnemnda kan få. Myndighet og arbeidsoppgaver gis ved 

at hver av kommunestyrene fatter sammenfallende vedtak. 

 

Myndigheten til Fellesnemnda i Sandefjord fremkommer av Forhandlingsutvalgets utredning, 

punkt 5, jf. punkt 3.1 foran. 

 

Vedtak 95/2016 gjelder delegeringsreglementet for nye Sandefjord.  Arbeidet med nytt 

delegeringsreglement hadde startet før Grindaker tiltrådte. Ansvaret for arbeidet lå frem til mai 

2016 hos Temakomiteen for delegeringsreglement. Det vises til punkt 3.1 foran, som viser de 

ulike steg i saksbehandlingen, frem til kommunestyret i nye Sandefjord vedtok reglementet i 

sak 25/2016, 13. desember 2016. 

 

Bakgrunnen for at kommunestyret måtte vedta reglementet er at det er kommunestyret som 

har all myndighet frem til det har funnet sted en delegering fra kommunestyret, jf. 

kommuneloven § 6. Før kommunestyret er konstituert finnes det ingen myndighet som kan 

binde den nye kommunen som sådan. 

 

Formelt sett var derfor Fellesnemndas vedtak kun et forslag fra et felles organ for tre gamle 

kommuner, som senere måtte behandles i formannskap og kommunestyre i nye Sandefjord. 

Dette fremkommer også av vedtaket, punkt 2. Frem til nye Sandefjord kommune var etablert 

var delegeringsreglementet den nye kommunen et "sovende" og ikke endelig dokument, som 

ikke kunne ha noen direkte og bindende virkning på prosjektorganisasjonen etablert av de tre 

samarbeidskommunene.  

 

I praksis antas det at innholdet i dokumentet kunne forventes å bli vedtatt av det nye 

kommunestyret i tråd med Fellesnemndas forslag. Det konstituerende kommunestyret skal i 

prinsippet vedta alt det en kommune har behov for fra konstitueringen til gjennomføringen av 

sammenslåingen. Det er ikke tid til detaljer og partipolitikk i en slik prosess, og Fellesnemnda 

er ment å danne grunnlaget for en forhåndsenighet som skal være så stor at ikke 

sammenslåingsprosessen står i fare. 

 

Ved vurderingen av om Grindaker har opptrådt i strid med Fellesnemndas vedtak må imidlertid 

både den forvaltningsrettslige, den arbeidsrettslige og den mer politiske side av ovenstående 

hensyntas.  

 

Etter vår mening er det forvaltningsrettslig rent formelt ikke mulig å "opptre i strid med" et 
vedtak som ikke har noen rettslig virkning før det er vedtatt av kompetent organ. Dette 

utelukker imidlertid ikke at det kan være kritikkverdig å unnlate å innrette seg etter det som 

fremkommer av vedtaket. Arbeidsrettslig er Fellesnemnda Grindakers arbeidsgiver og 
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overordnede i prosjektperioden, jf. Forhandlingsutvalget punkt 5 kulepunkt 1, og hun må følge 

de instrukser hun får derfra, uavhengig av selve delegeringsvedtakets forvaltningsrettslige 

status. En unnlatelse av dette vil også bl.a. kunne forventes å medføre unødig 

opprettingsarbeid.  

6.3 Innholdet i Fellesnemndas vedtak, punkt 3, bokstav a 

Vedtaket gav det kommende Lønns- og ansettelsesutvalget følgende myndighet: "Myndighet til 

å ansette kommuneadvokat og ledere som rapporterer til rådmannen." 

 

Det er etter vår vurdering en forsvarlig tolkning av dette vedtaket å forstå det slik at det sier 

noe om hvem som kan ansette kommuneadvokaten, og ikke direkte angir hvor 

kommuneadvokaten skal være innplassert eller hvilken rolle kommuneadvokaten skal fylle. 

Dette etter en ren bokstavfortolkning av vedtaket.  

 

Vedtaket fremstår imidlertid samtidig som tydelig signal om at kommuneadvokaten er en 

sentral person for politikerne. 

 

Utredningen har vist at dette vedtaket ved en ren gjennomlesing, og uten ytterligere veiledning, 

har vært tolket på ulike måter av sentrale personer i kommunen og prosjektet. Som 

begrunnelse for alternativt å tolke vedtaket slik at det også direkte angir hvor 

kommuneadvokaten skal være innplassert, og hvilken rolle kommuneadvokaten skal ha, har 

flere vist til ordningen i tidligere Sandefjord kommune.  

 

Kommuneadvokaten var ikke eksplisitt nevnt i det siste tilgjengelige delegeringsreglementet 

fra tidligere Sandefjord kommune (se rapportens punkt 3.2). Lønns- og ansettelsesutvalget 

hadde etter dette reglementet myndighet avgrenset til "sentrale ledere". Heller ikke skillet 

mellom politisk og administrativ myndighet til å ansette i prosjektet gir veiledning, da det også 

der tydelig skilles mellom ledergruppen og øvrige ansatte.  

 

Når det gjelder kommuneadvokatrollen fantes det ikke noen form for stillingsinstruks eller 

rollebeskrivelse i gamle Sandefjord, da rollen i praksis var blitt skapt av de personer som hadde 

den. Vi kan heller ikke se at det for øvrig ligger beskrivelser som angir noe særskilt eller allment 

om rollen, med ett unntak. Det er alminnelig anerkjent at rollen som kommuneadvokat skal 

være "fri og uavhengig" i faglige spørsmål, jf. bl.a. Advokatlovutvalgets innstilling (NOU 2015: 

3, side 184 flg.). Grindaker oppgir at hun var kjent med dette prinsippet tidlig, og har lagt til 

grunn dette prinsippet fra første stund. Det nærmere innholdet i begrepet slik det er beskrevet 

i NOUen er forholdsvis fleksibelt. Flere ulike forhold bør etter utvalgets mening tas i betraktning.  

 

Det fremstår derfor som at henvisningen til ordningen i tidligere Sandefjord i all hovedsak er 

en henvisning til en lokal ikke skriftlig nedfelt praksis. 

 

Vår vurdering er at det ligger innenfor en forsvarlig tolkning av vedtaket å forholde seg til 

ordlyden. Dette betyr at den som kommer utenfra har behov for nærmere veiledning om 

vedtakets innhold for å forstå at vedtaket ga en uttrykkelig regel om at kommuneadvokaten 

kun kunne rapportere til rådmannen, og at stilling også ellers skulle være som tidligere.  

 

Vi vurderer følgelig at det først er etter at slik veiledning er mottatt at det i denne saken kan 

være tale om en kritikkverdig manglende etterfølgelse av vedtaket, slik det er ment i henhold 

til punkt 6.1 over. 

 

Vi må etter dette vurdere om, og når, Grindaker fikk slik veiledning, og eventuelt om det ble foretatt 
handlinger før disse tidspunkter. Vi gjør dette i en samlet bevisvurdering. 

6.4 Vurdering 

Vår konklusjon er at Grindaker ikke har opptrådt i strid med Fellesnemndas vedtak 95/2016.  
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6.4.1 Før Fellesnemndas vedtak 

Ordfører og Grindaker har begge forklart at spørsmålet om lønns- og ansettelsesutvalg var et 

tema før 20. september 2016, da punkt 3 i delegeringsreglementet ble fremmet og vedtatt 

etter et benkeforslag. Grindaker er klar på at det i under Fellesnemndas møte ikke ble sagt noe 

om kommuneadvokaten. Ingen av de øvrige som var tilstede under dette møtet og som vi har 

snakket med (Ordfører, Andersen og Rismyhr) kan erindre at kommuneadvokaten ble nevnt 

under møtet.  

 

Basert på Ordførers og Grindakers forklaringer fremstår det klart at politisk utvalg som 

ansettende myndighet over tid har vært berørt i deres samtaler, forut for Fellesnemndas møte. 

Likeledes fremstår det klart at Ordfører har tatt opp enkeltaspekter ved kommuneadvokatens 

rolle med Grindaker, herunder at rollen skulle være "fri og uavhengig". Det fremstår imidlertid 

ikke som klart eller sannsynliggjort at Grindaker har oppfattet at Ordfører overfor henne har 

trukket et likhetstegn mellom ansettelsesmyndighet og kommuneadvokatens organisatoriske 

innplassering. Heller ikke at det nærmere konkrete innholdet av rollen som kommuneadvokat 

skulle være som før. Til grunn for dette legger vi også at da Utreder foreholdt begrepet 

"Sandefjord-modellen" for Grindaker under intervjuet 23. juni 2017, var Grindaker ukjent med 

at begrepet av flere har blitt brukt til å beskrive modellen med et eget ansettelsesutvalg, og av 

flere også beskrives som å være førende for forståelsen av kommuneadvokatrollen i tidligere 

Sandefjord kommune. Ordfører har ikke kunnet fastslå med sikkerhet hvilke eksplisitte 

forklaringer han konkret har gitt Grindaker om dette. Vi finner på denne bakgrunn ikke å kunne 

legge til grunn at det var gitt klare tolkningssignaler om kommuneadvokatens innplassering, 

eller det nærmere konkrete innholdet i kommuneadvokatrollen, før møtet i Fellesnemnda. 

 

Samtlige som er intervjuet og var til stede under Fellesnemndas møte 20. september 2016 har 

forklart at de ikke husker at det fant sted noen debatt, og det kan derfor heller ikke legges til 

grunn at det fant sted noen form for veiledning i møtet. 

6.4.2 Etter Fellesnemndas vedtak 

Etter møtet er den første handling som beskrives at Grindaker, Schei og Rismyhr hadde et møte 

7. oktober 2016, jf. punkt 3.7.2 over. Møtet omhandlet flere tema – men man også kom inn på 

innplassering og rolle. Samstemte forklaringer tyder på at Grindaker og Rismyhr ikke var kjent 

med vedtakets innhold slik det var ment på dette tidspunkt.  

 

To dager før dette møtet hadde Schei sendt en epost til Rismyhr som ga uttrykk for vedtakets 

innhold, men som ikke konkret viste til dette vedtaket. Rismyhr forsto ikke hva Schei mente, 

og sendte eposten videre til Grindaker dagen etter. Grindaker ble dermed kjent med eposten 

dagen før møtet 7. oktober 2016. I lys av at eposten ikke direkte viser til vedtaket vurderer vi 

at det ikke kan anses kritikkverdig å ikke ha undersøkt og avklart saken til et møte allerede 

påfølgende dag. Det var naturlig å kunne forvente at eventuelle avklaringer kunne gis i møtet.  

 

Schei forklarer at hun etter møtet 7. oktober 2016 ringte ordfører, som senere oppga til Schei 

at han har tatt kontakt med Grindaker for å gi beskjed om hva vedtaket betyr. Tidfestet skriftlig 

dokumentasjon viser at Grindaker, Rismyhr og Skarheim arbeider med et utkast til endret 

beslutning om innplassering av kommuneadvokaten fra 9. oktober 2016, og i den forbindelse 

viser til vedtaket i Fellesnemnda knyttet til innplassering av kommuneadvokaten, gjennom å 

vise til lønns- og ansettelsesutvalgets myndighet. Se nærmere om dette i punkt 3.7.3. Vi legger 

etter dette til grunn at Grindaker en gang i perioden 9. oktober til 13 oktober, sannsynligvis 

tidlig i denne perioden, ble kjent med at Fellesnemndas vedtak innebar at innplasseringen var 

avgjort av Fellesnemnda. 

 

Fra 7. oktober og til 13. oktober 2016 er det ingen annen håndtering enn at de tre nevnte 

personer diskuterer innholdet i vedtak om innplassering i utkast seg imellom. Vi finner ikke at 

dette i seg selv kan være en kritikkverdig håndtering. Det må ligge utenfor det som kan anses 

kritikkverdig å diskutere ulike varianter av ordlyd internt, selv om enkeltforslag kan vise seg å 
ikke være i tråd med vedtak. Grunnforutsetningen var, slik vi forstår dette, å bringe en liste 

med kulepunkt, som var laget tidligere, i tråd med Fellesnemdas vedtak. 



 

 

 

 

 

41/54 

 
 

 

Det synes som om arbeidet med utkastet stanset opp underveis. Grindaker har forklart at dette 

var en svært hektisk periode, bl.a. var det konstituerende kommunestyremøte 19. oktober 

2016. Vi legger til grunn at prosjektorganisasjonen hadde mye å gjøre i den forbindelse. 

 

Schei og Grindaker har beskrevet et møte om innplassering og rolle 14. oktober 2016 på svært 

ulik måte. Vi legger til grunn at Scheis forklaring om møtets innhold innebærer at Grindaker 

gjorde seg til talsmann for en organisatorisk innplassering av kommuneadvokat som ikke var 

overensstemmende med Fellesnemndas vedtak. Den skriftlige dokumentasjon som er fremlagt 

fra perioden i forkant av møtet, peker imidlertid i retning av at Grindaker gjorde gjeldende et 

forslag med et annet innhold. Det er tre personer som er involvert i denne dokumentasjonen 

forkant av møtet, og vi legger til grunn som sannsynliggjort at det foregikk en slik dialog som 

dokumentene viser. Det er også samsvar mellom de ulike delene av denne dialogen og de 

vedlegg som er fremlagt, herunder sporede endringer i disse. Det var en høy møtehyppighet i 

dette tidsrommet, og det er mulig at det kan foreligge en viss forskyvning i Scheis erindring av 

hvilke møter som hadde hvilket innhold i denne perioden.  

 

Hva som da faktisk fant sted på møtet 14. oktober 2016 er vanskelig å vurdere i detalj. Det 

mest sannsynlige er at Grindaker og Rismyhr forsøkte å formidle det som fremkom av deres 

utkast til beslutning datert 10. oktober 2016. Dette er tilnærmet identisk med den beslutning 

som ble sendt Schei 19. oktober 2016. Det er en forskjell i selve vedtaket, som ikke er direkte 

relevant for innplasseringsspørsmålet eller rollen som kommuneadvokat. 

 

Schei har først og fremst reagert på to forhold ved beslutningen hun fikk oversendt 20. oktober 

2016. Begge gjelder spørsmål om avvik fra Fellesnemndas vedtak. 

 

For det første reagerer Schei på at det i kulepunktet under innplasseringen under rådmannen 

fremgår at: "budsjett, oppfølging økonomi og praktiske forhold ivaretas av assisterende 

rådmann." Schei tolker punktet slik at hun er underlagt assisterende rådmann når det gjelder 

disse temaene. Grindaker og Rismyhr mener punktet kun er av praktisk art, og ikke innebærer 

noe overordningsforhold.  

 

Vi ser at punktet kan oppfattes uklart i innhold og at partene må sette seg sammen for nærmere 

å klarlegge innholdet av dette. På den annen side fremstår det klart at punktet ikke inneholder 

et over-/underordningsforhold, særlig ikke i kombinasjon med et helt uttrykkelig punkt om 

organisatorisk innplassering under rådmannen i annet kulepunkt i samme vedtak.  

 

Punktet er etter vår vurdering ikke av en slik art at det innebærer at kommuneadvokaten ikke 

har en fri og uavhengig rolle, eller andre forhold ved rollen som måtte være kjent for Grindaker 

og Rismyhr på dette tidspunkt.  

 

Vår vurdering er at dersom man forstår dette punktet slik Grindaker og Rismyhr har gitt 

veiledning på, er punktet ikke i strid med Fellesnemndas vedtak. 

 

For det andre reagerer Schei med flere på at det i siste kulepunkt er oppgitt at det innen 1. juli 

2017 skal gjøres en felles vurdering av organisatorisk tilhørighet, idet det oppfattes som en 

omkamp om Fellesnemndas innplasseringsvedtak. Grindaker forklarer at de fleste beslutninger 

som har blitt fattet i prosjektet har vært forutsatt evaluert etter en periode. Vi finner støtte for 

denne forklaringen bl.a. i Fellesnemndas vedtak punkt 6, der det fremkommer at alle 

kommunens reglementer, herunder delegeringsreglementet, bør revideres innen utgangen av 

2017.  

 

Det at den vedtatte ordning vurderes etter litt over et halvt år er ikke i strid med Fellesnemndas 

vedtak i seg selv. Skulle det likevel være spørsmål om kritikkverdighet må i tilfelle det bygge 

på at det i realiteten er en omkamp fra Grindakers side. Punktet om evaluering av innplassering 

ble foreslått av Tina Skarheim. Grindaker står ansvarlig for det totale innholdet. Hensett særlig 
til de gjennomgående bestemmelser om rask etterfølgende revidering av beslutninger for den 
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nye kommunen, vurderer vi Grindakers eventuelle manglende oppmerksomhet på at punktet 

om evaluering kunne bli tolket som en omkamp, ikke som kritikkverdig.  

6.4.3 Etter prosjektleders beslutning om innplassering 

Etter at prosjektleders vedtak 19. oktober 2016 var sendt ut ble det avholdt flere møter.  

 

Advokat Due Lund oppgir at han i forkant av det første møtet han var med på, 2. november 

2016, hadde fått beskjed av Schei om at hun var sliten av omkamper om innplassering. Møtet 

ble av den grunn kort. Spørsmålet er om det i dette møtet var slik at Grindaker gikk tilbake på 

de endringer som var gjort etter møtet 7. oktober som følge av fellesnemndas vedtak, eller om 

møtet ble kort fordi Schei og advokat Due Lund mente tidligere håndtering var i strid med 

vedtaket. Det førstnevnte ville kunne være et brudd på Fellesnemndas vedtak. 

 

Forklaringen til advokat Due Lund kan trekke i retning av at han gikk inn i møtet med sistnevnte 

utgangspunkt. Rismyhrs notater støtter dette, da notatene innleder med at advokat Due Lund 

redegjør for Fellesnemndas vedtak, deretter uttales at Grindaker og Rismyhr ikke har forholdt 

seg til dette, for så å anføre at beslutningen kom for sent. Dvs. at advokat Due Lund ikke 

reagerer på det som uttales i møtet, men redegjør for Scheis oppfatning av prosessen før 

beslutningen 19. oktober 2016. Notatene til Rismyhr viser så at Due Lund går over til å varsle 

om et varsel, jf. punkt 7 nedenfor. Det neste punktet er at Due Lund oppgir at han vil kontakte 

leder for lønns- og ansettelsesutvalget eller ordfører. Notatene inneholder ingen opplysninger 

om at Grindaker har uttalt seg. Vi legger etter dette til grunn at Grindaker ikke opptrådte i strid 

med Fellesnemndas vedtak i møtet. 

 

De neste møtene er opplyst av begge parter å ha vært konstruktive, og vi forutsetter at det 

dermed ikke var tale om forhold som kunne utgjøre brudd på Fellesnemndas vedtak i møtene. 

Det synes å ha vært brevutvekslingen mellom advokatene som i hovedsak skapte striden. Det 

er riktignok slik at det i et møte 21. november 2016 var slik at Schei fikk en reaksjon som følge 

av advokat Mo sine uttalelser, og oppsøkte Dahn i et ledermøte. Det er ikke anført at 

bakgrunnen for dette var at det det forelå et brudd på Fellesnemndas vedtak. 

 

Under den møteserie og utveksling av den rollebeskrivelse som ble signert av begge parter i 

møte 30. november 2016 fremkommer det at advokat Due Lund eller Schei bringer inn et 

forslag i dokumentet om at kommuneadvokaten skal bistå folkevalgte, i tillegg til folkevalgte 

organer som Grindaker har angitt i utkastet. Endringsmarkeringer og merknader i dokumentet 

som utveksles viser at Grindaker uttrykte skepsis mot dette.  

 

Schei beskriver dette som en viktig del av rollen som kommuneadvokat i Sandefjord, og flere 

forklaringer støtter dette. Spørsmålet ble debattert og tatt inn og ut av rollebeskrivelsen i 

forbindelse med møter 21. november og 25. november 2016, før det i møte 30. november 2016 

ble gitt beskjed fra Gleditsch til Grindaker om at det var slik i Sandefjord. Grindaker ga seg da 

på dette, og dette gjorde at man ble enig om rollebeskrivelsen. Spørsmålet blir om Grindaker 

kan kritiseres for ikke å ha forstått dette tidligere? 

 

Slik vi oppfatter den skriftlige kommunikasjonen knyttet til møtene så fremgår det ikke at Schei 

eller advokat Due Lund anfører at dette er en del av Fellesnemndas vedtak eller klart er en del 

av rollen. De nevnte møter gikk over en kort periode, og Grindaker ga etter når ordfører for 

første gang var deltaker i møtet. Dette trekker klart i retning av at Grindaker ikke hadde fått 

signaler fra politisk nivå om at dette var en del av "Sandefjordsmodellen". Spørsmålet er heller 

ikke dokumentert å være tatt opp av Schei før sent i november, slik at det ikke foreligger 

dokumentasjon som viser at Grindaker burde tatt opp spørsmålet med politisk nivå av eget 

initiativ.   



 

 

 

 

 

43/54 

 
 

7 VARSLINGSPUNKT 4 - OM DET FORELIGGER ET VARSEL FØR DESEMBER 

2016, OG EVENTUELT EN GJENGJELDELSE SOM FØLGE AV DETTE 

7.1 Innledning 

I punkt 4 i konkretiseringen av varslingen (jf. rapportens punkt 1.1) fremgår at det varsles om 

at kommuneadvokatens påpekning av å være holdt utenfor sammenslåingsprosessen var en 

varsling, og at det i ettertid har funnet sted en gjengjeldelse. 

 

Utreder har anmodet om opplysninger om ved hvilke tidspunkt osv. Schei har varslet, forut for 

varselet 5. februar 2016 som foranlediget denne undersøkelsen. I siste intervju med Schei, 22. 

juni 2017, presiserte hun at ingen forhold forut for møtet 2. november 2016 gjøres gjeldende 

som varsler. I tillegg forklarte hun at dette ikke gjelder en varsling men et varsel om et varsel, 

jf. arbeidsmiljøloven § 2-5 andre ledd. Due Lund var til stede under nevnte intervju og støttet 

nevnte presiseringer.  

 

Punkt 4 i varslingen er dermed ytterligere konkretisert, og problemstillingen kan utformes slik: 

 

At varsel om en mulig varsling 2. november 2016 eller i tiden etter gjør at etterfølgende 

behandling, konkretisert i punkt a under, var en ulovlig gjengjeldelse mot kommuneadvokaten. 

a. At rådmannen 30. november 2016 var enig med kommuneadvokaten om innhold i 

rollebeskrivelse og "forhåndsreferat" gjengitt i e-post 25. november 2016 fra adv. Due 

Lund, men likevel gav negativ/motstridende innstilling til lønns- og ansettelsesutvalgets 

møte 12. desember 2016. 

 

Vi bruker i det videre benevnelsen "forhåndsreferat" om den nevnte eposten fra Due Lund 25. 

november 2016. 

 

Problemstillingen kan da struktureres slik: 

1. Foreligger det et varsel om en varsling, og i tilfelle 

2. Var det en enighet om innhold i rollebeskrivelse og forhåndsreferat i møtet 30. 

november 2016, og i tilfelle 

3. Har Schei fremlagt opplysninger som gir grunn til å tro at innstillingen er en 

gjengjeldelse mot varselet om varsling, og i tilfelle 

4. Har arbeidsgiver sannsynliggjort at det likevel ikke er en gjengjeldelse 

 

Vi mener punkt 2 i vurderingen egentlig ikke er en nødvendig forutsetning for at det skal 

foreligge en gjengjeldelse, men har likevel drøftet dette. 

7.2 Foreligger det et varsel om en varsling? 

Vi har funnet at det foreligger et varsel om en varsling. 

 

I telefonintervju med advokat Due Lund 3. april 2017 ble det inntatt følgende i referatet 

vedrørende hans forklaring om møtet 2. november 2016: 

Due Lund forklarte at han av denne grunn allerede tidlig i møtet meddelte Grindaker 

at hun ikke kunne fortsett omkampen om dette (innplassering under ass. rådmann), 

og at Due Lund i tilfellet måtte varsle om dette. 

Rismyhrs notater, mottatt fra Rismyhr og skrevet av ham under møtet 2. november 2016, 

bekrefter advokat Due Lunds forklaring. Ordfører har også forklart at det i forbindelse med 

møtet 30. november 2016 ble nevnt at det hadde vært varslet en varsling. 

 

I det følgende legges det på denne bakgrunn til grunn at Schei var beskyttet mot gjengjeldelse 

fra 2. november 2016. 
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7.3 Var det enighet om innhold i rollebeskrivelse og forhåndsreferat 30. 

november 2016? 

Vi har kommet til at det ikke forelå reell enighet om hele forhåndsreferatet, mellom deltakerne 

i møtet 30. november 2016. Det forelå imidlertid enighet av betydning på enkelte punkter. 

 

Punktene i forhåndsreferatet hadde før møtet 30. november 2016 vært diskutert i flere møter. 

Partene sto relativt sterkt mot hverandre på noen punkt. Dette synes dels preget av skriftlig 

kommunikasjon mellom advokatene mellom møtene. Det ble derfor innkalt til et møte 30. 

november 2016 uten advokat på kommunens side, men hvor ordfører og Gisle Dahn deltok. Vi 

tolker det slik at dette var for å få dempet konfliktnivået. I møtet ble det enighet om en 

stillingsbeskrivelse/ rollebeskrivelse, og denne ble signert.  

 

Forhåndsreferatet ble ikke signert, og møtedeltakerne er altså uenig om graden av enighet om 

innholdet i dette.  

 

Advokat Due Lund har anført at punkt 6 i forhåndsreferatet betyr at alle seks punktene i 

forhåndsreferatet skulle vært sendt til Lønns- og ansettelsesutvalget, og at avvik fra dette 

nærmest automatisk utgjør en gjengjeldelse.  

 

Grindaker har forklart at hun forsto det slik at det kun var de forhold som var relevante for 

Lønns- og ansettelsesutvalget som skulle forelegges utvalget som grunnlag for utvalgets vedtak 

om lønnsinnplassering for kommuneadvokat i desember 2016. Punkt 5 (dekning av 

advokatutgifter) var bl.a. allerede innvilget av rådmannen, og det forelå åpenbart intet reelt 

behov for å fremlegge dette punktet. For andre punkter i forhåndsreferatet ville Lønns- og 

ansettelsesutvalget gått ut over sin myndighet, og langt inn i rådmannens, dersom de hadde 

fattet vedtak. Disse punktene var heller ikke egnet for fremleggelse for vedtak på dette 

tidspunkt, men krevde utredning – noe som fremgår av punktene. Man kan argumentere for at 

en eventuell fremleggelse for utvalget da måtte skje senere, og vilkåret om "så raskt det er 

praktisk mulig" i punkt 6 ville da ikke være oppfylt (enda) i desember 2016.  

 

Grindakers forståelse av forhåndsreferatets punkt 6 som over nevnt fremstår som saklig og 

forsvarlig. Vi vurderer det som sannsynlig at det lå innenfor en forsvarlig lesing av 

forhåndsreferatet at det kun var det som var relevant og vedtaksklart allerede desember 2016 

som skulle sendes til Lønns- og ansettelsesutvalget da.   

 

Det ovenstående gjør at det er unødvendig for oss å ta stilling til om det var enighet på samtlige 

punkter i forhåndsreferatet. Vi begrenser derfor vår vurdering til det som er relevant for denne 

rapporten.  

 

Rollebeskrivelsen for kommuneadvokat jf. forhåndsreferatets punkt 1 var relevant for Lønns- 

og ansettelsesutvalget. Denne ble lagt ved til utvalget og det kan derfor ikke være tvil om at 

det var en enighet på dette punkt 1. 

 

Forhåndsreferatets punkt 3 om lønn fremstår etter sitt innhold også som relevant for Lønns- og 

ansettelsesutvalget jf. også kulepunkt 4 i Grindakers referat fra samme møte (referert i 

rapportens punkt 3.14). 

 

Vi oppfatter at de ulike møtedeltakerne legger ulik forståelse i ordlyden i forhåndsreferatet. Vi 

vurderer at det nok likevel kan ha fremstått som at det forelå en enighet i møtet. Det ser ut til 

at møtedeltakerne kan ha snakket litt forbi hverandre, og at det derfor på enkelte punkter forelå 

en skinnuenighet. 

 

Til forhåndsreferatets punkt 3 mener Schei at ansvars- og arbeidsomfanget øker betydelig ved 

sammenslåingen alene. Hun har forklart at hun da tenker på antall saker og arbeidsomfang, 

dvs. økt mengde av tilsvarende arbeid som i tidligere Sandefjord kommune. Vi har forståelse 
for en slik innfallsvinkel. 
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Grindaker uttrykker at det ikke er så stor endring, da det tilføres én ny stilling, og at det å lede 

én person ekstra ikke er en "betydelig utvidelse". Grindaker uttrykker at hun tenker at det er 

en fremtidig "utvidelse av kommuneadvokatkontoret" som vil gi betydelig utvidelse. Dette ligger 

frem i tid. Fra en leder, og vurdert opp mot "virksomhetsledere" som Schei skulle måles mot er 

dette også forståelig. 

 

Begge tolkninger er altså slik vi ser det relevante og saklige, og innenfor ordlyden. Schei har 

fokus på sin daglige situasjon og stressende hverdag, mens Grindaker har mer fokus på 

ledelsesperspektivet. 

 

Konsekvensen av dette må være at vi anser det sannsynlig at det forelå en enighet om at punkt 

3, dog i praksis med litt ulikt syn på innholdet, skulle ligge til grunn for innstillingen til Lønns- 

og ansettelsesutvalget. 

7.4 Har Schei fremlagt opplysninger som gir grunn til å tro at det foreligger en 

gjengjeldelse? 

Vi mener Schei har fremlagt opplysninger som gir grunn til å tro at ordlyden i innstillingen er 

en gjengjeldelse.  

 

Det er noe uklart om Schei har påberopt seg selve lønnsinnplasseringen som gjengjeldelse. 

Under hele prosessen har hun presisert at hun ikke primært var opptatt av lønn, men i første 

intervju var likevel lønnsnivå til de øvrige ledere nevnt. I siste intervju oppfattet Utreder at det 

ikke ble anført at lønnsinnplasseringen i seg selv utgjorde en gjengjeldelse. De innhentede 

lønnsopplysninger136 gir heller ingen grunn til å tro at lønnsinnplasseringen innebærer en 

gjengjeldelse.  

 

Schei har pekt på at ordlyden innstillingen i seg selv er en gjengjeldelse.  

 

Innstillingen inntatt i punkt 3.15 er ført i pennen av Magne Eckhoff, som ikke var til stede i 

møtet 2. november 2016, da varselet om mulig varsel ble fremsatt. Innstillingen ble imidlertid 

skrevet på oppdrag fra Grindaker, og har vært forelagt Grindaker for godkjennelse, ifølge 

Eckhoff gjennom flere runder.  

 

Spørsmålet om det foreligger gjengjeldelse er ikke personavhengig, så lenge arbeidsgiver har 

styring over den som gjengjelder. Det er derfor uten betydning hvorvidt det er Grindaker 

personlig står bak en eventuell gjengjeldelse. Grindaker har erkjent både å ha medvirket til 

innstillingen og å står ansvarlig for innholdet i den.  

 

Vi har forståelse for at Schei reagerer på betoningen i innstillingen, som gjør at det oppfattes 

slik at forfatteren mener Schei har gjort prosessen vanskelig. Likeledes fremstår det som lite 

rasjonelt at det i innstillingens siste avsnitt fremkommer det motsatte av det som fremkommer 

i punkt 3 i forhåndsreferatet. Selv om man ikke nødvendigvis var enig i innholdet i dette 

punktet. Spørsmålet om rasjonale for en slik ordlyd blir særlig tydelig ettersom Schei faktisk 

ble gitt en relevant lønnsforhøyelse, også sett i relasjon til de virksomhetsledere som etter det 

vi har forstått har fått en betydelig utvidelse av sine ansvarsområder. Betoningen og 

presiseringen i innstillingen fremstår derfor som unødvendige for resultatet. Dette i seg selv 

skaper mistanke om at forfatteren har holdninger til Schei som kan gi grunn til å tro at valgene 

av ord kan være en form for gjengjeldelse. 

7.5 Har arbeidsgiver sannsynliggjort at det ikke foreligger en gjengjeldelse? 

Vi er kommet til at det er sannsynliggjort at det ikke foreligger en gjengjeldelse. 

 

Grindaker har anført at hun ikke har oppfattet at det ble varslet om et varsel. Eckhoff var ikke 

til stede i det aktuelle møtet, og vi har ingen grunn til å tro at han senere ble gjort kjent med 

detaljer fra møtet, som etter det opplyste varte i kun ca. fem minutter. 

                                            
136 Lønnsoversikt ledere Sandefjord kommune, 4. mars 2017 
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Hvis arbeidsgiver ikke kjenner til at det foreligger et varsel eller varsel om varsel, er det i seg 

selv bevis for at det ikke kan foreligge en gjengjeldelse. 

 

Vi mener imidlertid at Rismyhrs notater beviser at det faktisk ble fremsatt et varsel om varsling, 

som etter sin ordlyd var så tydelig at det er sannsynlig at deltakerne burde fått det med seg. 

Vi kan derfor ikke legge til grunn at det er sannsynliggjort at ikke Grindaker har fått med seg 

dette utelukkende fordi Grindaker selv oppgir dette.  

 

Spørsmålet blir etter dette om det kan være andre grunner for at ordlyden i innstillingen ble 

som den ble, og at disse er mer sannsynlige enn at det er en gjengjeldelse.  

 

En gjennomgang av Eckhoff sine notater og hans forklaring, viser klart at Eckhoff allerede før 

varselet om et varsel uttrykte seg skriftlig i relasjon til Schei må tilsvarende måte som i 

innstillingen. Dette fremgår av epost og av Eckhoffs egne skriftlige notater. Det fremstår på 

denne bakgrunn klart slik at Eckhoff nok uansett kunne ha valgt ordlyden i innstillingen, uten 

å ha blitt kjent med varslingen av et varsel. Med Eckhoff sin bakgrunn legger vi i tillegg til grunn 

at han sannsynligvis ville unnlatt å skrive noe negativt dersom han var kjent med at det forelå 

et varsel som gjorde at hans handlinger kunne bli vurdert som en gjengjeldelse. Vi mener derfor 

samlet at det er sannsynliggjort at Eckhoff ikke utformet teksten som en gjengjeldelse. 

 

Grindakers unnlatelse av å påpeke og sørge for å endre teksten til Eckhoff kan likevel utgjøre 

en gjengjeldelse. Gjengjeldelse omfatter unnlatelse av å gjøre tiltak man ellers ville gjort.  

 

Ut fra vitneforklaringene til Grindaker og Eckhoff fremstår det som sannsynlig at Grindaker i en 

travel hverdag i en ekstrem periode nok har hatt sitt fokus på at Schei skulle få et økonomisk 

tillegg og bli fornøyd. I denne hektiske fasen ser vi det som sannsynlig at hun ikke bevisst har 

satt seg ned og vurdert teksten i innstillingen – for så å velge å beholde denne som en 

gjengjeldelse overfor Schei. Det er ved denne vurderingen sett hen til at selv om teksten har 

en unødvendig betoning, inneholder den ikke grove forhold som vi mener at umiddelbart 

Grindaker burde ha reagert på. 

 

Vår konklusjon er derfor at det heller ikke er sannsynlig at Grindaker har unnlatt å korrigere 

Eckhoff som en gjengjeldelse. 

 

Når verken Eckhoff eller Grindakers handlinger hver for seg er å anse som en gjengjeldelse kan 

de heller ikke samlet utgjøre en gjengjeldelse. 

 

Vi finner grunn til å tilføye at det sannsynligvis finnes en nedre grense for hva som kan utgjøre 

en gjengjeldelse, og at innstillingen synes å være under denne grensen. Vi vil derfor kort og 

subsidiært redegjøre for dette som et alternativt grunnlag for at det ikke er sannsynliggjort en 

gjengjeldelse. 

 

Arbeidsmiljøloven § 2-5 forbyr gjengjeldelser overfor arbeidstaker. Forarbeidene understreker 

at begrepet skal tolkes vidt, jf. Ot. Prop. nr. 84 (2005-2006) s. 53: 

Enhver ugunstig behandling som kan ses som en følge av og en reaksjon på varsling, 

skal i utgangspunktet regnes som gjengjeldelse. 

Forarbeidene regner så opp en del tilfeller som fremstår som relativt klart ugunstige for den 

som rammes, og som ikke fremstår som sammenlignbare med spørsmålet som behandles her. 

I rettspraksis finnes eksempler på at ytringer har blitt karakterisert som gjengjeldelser (LB-

2009-36995), f.eks. trakasserende uttalelser. Det har imidlertid ofte vært tale om gjentatte 

ytringer. Også ytringer om personen til andre, i form av uthenging, kan tenkes å rammes (LB-

2008-184675 – forutsetningsvis). 

 
I arbeidsrett.no, 3. utg. fremheves at:  
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Det vil ikke være omfattet av gjengjeldelsesbegrepet at arbeidsgiver korrigerer eller 

på annen måte imøtegår saklig opplysninger eller synspunkter som arbeidstaker har 

gjort gjeldende så lenge motytringen ikke har karakter av trakassering eller annen 

form for gjengjeldelse, jf. uttalelsen i Ot.prp.nr.84 (2005-2006) s. 52. 

Rettskildene trekker i retning av at det er en terskel for når noe må karakteriseres som 

gjengjeldelse, men at denne er lav. Selve begrepet "gjengjeldelse" setter i seg selv noen krav.  

 

Under noe tvil har vi, i denne korte subsidiære drøftelsen, kommet til at denne innstillingens 

ordlyd ikke omfattes av begrepet gjengjeldelse, selv om den skulle være forårsaket av varselet 

om varsling. 

8 MANDATETS PUNKT 1 - VAR VARSLINGEN INNENFOR 

ARBEIDSMILJØLOVENS REGLER FOR VARSLING 

8.1 Innledning 

Det følger av Mandatets punkt 1 at Utreder skal vurdere om det foreligger en varsling i 

arbeidsmiljølovens forstand, og om det i så fall var forsvarlig og foretatt på lovformelig måte. 

8.2 Foreligger det en varsling? 

Vår konklusjon er at det foreligger en varsling. 

 

Retten til å varsle, og beskyttelsen man oppnår ved forbudet mot gjengjeldelse, oppstår etter 

arbeidsmiljøloven når det er varslet om et kritikkverdig formål på en forsvarlig måte. 

 

Kravet om kritikkverdighet må ikke settes for stramt, og det er varselets innhold som må 

vurderes opp mot vilkåret. Hvorvidt det etter en undersøkelse viser seg å være kritikkverdig 

eller ikke, er uvesentlig. Hvis det ikke viser seg å foreligge et kritikkverdig forhold slik det 

varsles om, blir spørsmålet om varsler hadde, etter en forsvarlig undersøkelse av faktum, grunn 

til å tro at det forelå et kritikkverdig forhold. Dette er imidlertid en vurdering av om varslingen 

var forsvarlig og ikke av om det forelå en varsling. 

 

Det er altså i utgangspunktet kun der varselet i seg selv eller omstendighetene rundt det viser 

at det ikke er tale om et kritikkverdig forhold arbeidsgiver kan unnlate å behandle saken som 

en varslingssak. Det samme kan være tilfelle der man ser at det ikke er ment å varsle, men at 

begrepet varsling f.eks. er brukt ved en feil. 

 

Etter kommunens rutiner er det slik at "ethvert varsel medfører undersøkelsesplikt". Vi anser 

at dette tilsvarer lovens bestemmelser, da undersøkelsene kan begrenses til å undersøke om 

varselet beskriver et kritikkverdig forhold. 

 

Varslingen i denne saken hadde overskriften – Varsling om rådmannens manglende oppfølging 

overfor kommuneadvokaten. Det beskriver en prosess, og det ytres at kommuneadvokaten er 

misfornøyd med ulike forhold ved denne. Det fremkommer både indirekte og direkte påstander 

som inneholder negativt ladede ord, selv om begrepet kritikkverdig ikke brukes. 

 

I varslingsbrevet s 2 andre avsnitt nevnes bl.a tidligere anklager mot rådmannen om 

trakassering, usynliggjøring, at kommuneadvokaten har vært holdt utenfor det kollegiale 

fellesskapet, og at det er snakk om brudd på arbeidsmiljøloven. I tredje avsnitt på samme side 

anføres at saksfremstillingen bærer preg av inhabilitet, og at den er tendensiøs, ufullstendig og 

etterlater seg et galt inntrykk. Det er også påpekt at politiske vedtak er brutt. 

 

Det kan ikke være tvil om at varselets innhold pretenderer å omhandle et kritikkverdig forhold 

som var relevant for arbeidsgiver Sandefjord kommune og arbeidstakere i denne. Kommunen 
hadde etter dette ikke annet valg enn å behandle saken som en varslingssak. 
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8.3 Var varslingen forsvarlig? 

8.3.1 Varsel om varsling 2. november 2016 

Varsel om varsling ble fremsatt 2. november 2016 (jf. rapporten punkt 3.10) av advokat Due 

Lund på vegne av Schei. Det er etter arbeidsmiljøloven § 2-5 ikke oppstilt krav til forsvarlighet 

ved et slikt varsel om varsling, og vi ser derfor ikke grunnlag for å vurdere dette varselet om 

varsling var forsvarlig. Vi bemerker for ordens skyld at et slikt varsel om varsling må holde seg 

innenfor arbeidsmiljøloven for øvrig, herunder relevante arbeidsmiljøbestemmelser. Vårt 

Mandat tilsier ingen drøftelse av dette. 

8.3.2 Varsel datert 5. februar 2017 

Innledning 

Kravet til varslingen er at den må være forsvarlig. Begrepet forsvarlig peker tilbake på mange 

forhold ved varslingen. Både hvor den er sendt, hvordan, med hvilket formål, hvilke 

forhåndsvarsler som foreligger osv. Vi ser ikke grunn til å komme inn på alle ulike aspekter. 

 

Et sentralt moment ved vurderingen er hvorvidt varselet er internt eller eksternt. Normalt skal 

det mye til at et internt varsel blir ansett for ikke å være forsvarlig. Varslingen er i dette tilfelle 

også allerede vurdert å være sendt til rett instans/person i kommunen, selv om det ikke er 

sendt til de instanser som er nevnt i varslingsrutinene. De spesielle roller som er involvert har 

nødvendiggjort dette avviket. For denne vurderingen legges det til grunn at det er varslet i 

henhold til varslingsrutiner når det gjelder mottaker av varselet. Det skal da enda mer til for at 

ikke varslingen skal anses forsvarlig. 

 

Vi har ovenfor kommet til at de forhold som var påpekt i varselet ikke var kritikkverdige. Dette 

i seg selv er ikke direkte avgjørende for om en varsling er forsvarlig eller ikke. Det kan være et 

moment, men det må mer til for at et varsel ikke skal anses som forsvarlig. Særlig når det 

varsles internt må det være rom for feiltolkninger og misforståelser. Hvis kravet til at man som 

varsler i prinsippet må ha rett om at det er kritikkverdige forhold for at varslingen skal være 

forsvarlig, eventuelt også alle, vil varslervernet bare gjelde der den som varsler har tilsvarende 

innsikt som den som det varsles om. Det ville uthule varslingsinstituttet. 

 

Varslingen var ikke en gjentatt bruk av varslingsinstituttet, noe som kan bli vurdert som 

trakassering. Det var riktignok et varsel som kom etter en prosess der det hadde blitt varslet 

om en varsling tidligere, men varslingen ble utløst av et nytt forhold – beskrivelsen i 

innstillingen til lønns- og ansettelsesutvalget. 

 

Etter vår vurdering fremstår de aller fleste aspekter av varslingen klart forsvarlig. Vi har likevel 

funnet å vurdere to forhold nærmere:  

 
1. Er varslingens innhold forsvarlig, sett i lys av at den er fremsatt av 

kommuneadvokaten i kommunen, og i tillegg med bistand av ekstern advokat? 

2. Burde kommuneadvokaten valgt varsling som virkemiddel i saken, gitt sin og 

rådmannens stilling og faren for skade på kommunens saksbehandling? 

Det er viktig å være klar over at de sider av en varsling som det eventuelt skulle være 

merknader til, eller som ikke er forsvarlige, ikke nødvendigvis innebærer at det er grunnlag for 

noen form for sanksjoner eller andre konsekvenser overfor varsler. Eventuelle slike forhold hos 

noen av de involverte ligger utenfor Utreders Mandat, og vi skal derfor heller ikke verken direkte 

eller indirekte uttale oss om det.  

 

Ved vurderingen av om varslingens innhold er forsvarlig forholder vi oss til ordlyden i varslet, 

som er ført i pennen av advokat Due Lund. Vi er ikke kjent med hvorvidt kommuneadvokaten 

selv har foreslått eller godkjent detaljer i denne. Varslingen om det konkretiserte punkt 3 og 4 

anses uten videre som forsvarlige. Vi vurderer at det kan stilles spørsmål ved innholdet av 

punkt 2: At kommuneadvokaten er holdt utenfor sammenslåingsprosessen. 
 

Vurdering av om innholdet i varslingen er forsvarlig 
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Vi er kommet til at varslingsbrevets innhold må anses forsvarlig. 

 

I varslingsbrevets andre avsnitt på side to brukes det sterke og belastende ord om 

utestengelsen. Begreper som trakassering, usynliggjøring og å bli holdt utenfor er alvorlige 

forhold etter arbeidsmiljøloven. Begrepene er alle av en slik karakter at de i hovedsak ikke kan 

brukes på enkelthendelser.   

 

Vi har i vår gjennomgang ikke funnet grunnlag for faktum som er av en karakter at den kan 

knyttes til den karakteristikk som er gitt. Vi opplever også at det opprinnelige varselet også 

bare delvis gir uttrykk for det som varsler senere har ansett som kritikkverdig. 

 

Vår vurdering er at varslingsbrevet på dette punkt inneholder begreper som er sterkt belastende 

for den det varsles om, uten at det er sannsynlig at varsler, etter forsvarlige undersøkelser og 

vurdering av forholdene, og med juridisk kunnskap til å vite hva begrepene rommer, kan ha 

antatt at begrepene var dekkende for de faktiske forhold.  

 

Enhver arbeidstaker har ansvar for å bidra til et godt arbeidsmiljø, og denne type belastende 

beskyldninger, uten tilstrekkelig forsvarlig grunnlag, er ødeleggende for ethvert arbeidsmiljø 

og samarbeid mellom personer. Varsler har nettopp pekt på at hun vil jobbe tett med den 

person det varsles på, og varslingen er derfor også egnet til å skade mulighetene for samarbeid 

og kommunens drift som sådan.  

 

Bakgrunnen for at vi, etter en helhetsvurdering, samlet sett er kommet til at varslingen likevel 

er forsvarlig, er at det skal mye til for at en varsling skal anses å ikke være forsvarlig. En 

varsling som peker på forhold som i alle fall bør undersøkes før det konkluderes, og som er 

fremsatt internt, er det vanskelig å komme til at ikke er forsvarlig selv om den på ett punkt 

fremstår som unødig konfliktskapende. 

 

Vurdering av om varslingen er forsvarlig sett opp mot alternative handlingsmåter og 

skadevirkninger 

Vi har kommet til at varslingen er forsvarlig også hensett til disse forholdene. 

 

Utgangspunktet må være at enhver arbeidstaker har rett til å varsle. Men her som ellers må 

det være slik at arbeidstakers lojalitetsplikt til virksomheten, og omtanke for driften av denne, 

er sterkere jo høyere stilling arbeidstaker har. Arbeidstakere i ledende eller sentrale stillinger 

har normalt også flere handlingsalternativer til varsling enn arbeidstakere i lavere stillinger. 

 

Bruk av varsling som alternativ for å avverge fortsettelse av kritikkverdige forhold vil samtidig 

potensielt få større konsekvenser når både den det varsles på og varsler sitter i sentrale 

posisjoner. I denne saken beskrives situasjonen slik at den har virket lammende på hele 

sentraladministrasjonen i en hektisk og viktig fase i oppstarten av ny kommune. 

 

Vurderingen av om varsling er et forsvarlig handlingsalternativ for en person høyt plassert i en 

organisasjon må vurderes bl.a. i lys av handlingsalternativene. Er varsling eneste mulige løsning 

for å få klare kritikkverdige forhold av stor betydning for virksomheten til å opphøre er 

varslingen forsvarlig. På den annen side er en skriftlig varsling om et forhold som burde kunne 

løses gjennom et møte med de involverte personer normalt ikke forsvarlig. 

 

Et forhold som kompliserer vurderingen er at kommunen er underlagt offentlighetsloven, og at 

en varsling på øverste leder fra en sentral ansatt regelmessig vil bli kjent, ha offentlighetens 

interesse, medføre at dokumenter blir sendt og at saken blir et offentlig tema. Dette forholdet 

er noe det til en viss grad kan forventes at det tenkes på før man varsler, men det kan ikke 

være slik at en varsler kan anses å ha opptrådt utenfor forsvarlighetsbegrepet fordi arbeidsgiver 

er underlagt offentlighetslovens regelverk. Vi mener derfor man i hovedsak se bort fra denne 

ulempen/skaden. 

 
Schei oppgir å ha forsøkt å komme til en enighet i møter osv. Slike møter har også funnet sted. 

Hun opplever imidlertid at hun ikke har kommet videre, og det er en viktig bakgrunn for 
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varselet. Vi har ikke en slik detaljkunnskap om innholdet i møtene at vi på forsvarlig vis kan 

fordele ansvar for at møtene ikke har medført tilstrekkelig fremdrift. 

 

I lys av at Schei har forsøkt å få på plass løsninger før hun varslet, og at hun ikke kan lastes 

for oppmerksomheten saken har fått, har vi kommet til at varslingen må anses forsvarlig. 

9 MANDATETS PUNKT 2 – OM DET FORELIGGER KRITIKKVERDIGE FORHOLD I 

KOMMUNENS BEHANDLING AV MIRIAM SCHEI 

Vår konklusjon er at vi ikke er kjent med at det foreligger dokumenterte kritikkverdige forhold 

eller gjengjeldelser mot Schei i den etterfølgende behandling av henne. 

 

Vurderingen vi er bedt om å gjøre på dette punkt er vidt definert. Det har sin bakgrunn i at det 

ved lønns- og ansettelsesutvalgets møte 16. mars 2016 var åpent hvilke problemstillinger som 

kunne dukke opp. Punktet er å anse som et "føre var" punkt, og har aldri vært tenkt å utgjøre 

en stor del av undersøkelsen og rapporten. 

 

Begrepet kritikkverdige forhold omfatter naturlig nok spørsmålet om det foreligger en 

gjengjeldelse. Likevel slik at hvorvidt en handling er en gjengjeldelse, ikke nødvendigvis er 

avgjørende. Ethvert kritikkverdig forhold kan vurderes. 

 

Rådmannens informasjon om varslerens identitet er behandlet i selve varslingssaken, og faller 

dermed utenfor det som skal behandles i dette punktet. 

 

Advokat Due Lund har 29. juni 2017 sendt et brev til Utreder, der det er tatt opp ulike handlinger 

og unnlatelser som Due Lund mener faller inn under dette punktet. Det er i brevet særlig fokus 

på gjengjeldelser som følge av varsel om varsling 2. november 2016 samt varselet 5. februar 

2017. Det alt vesentlige av brevets innhold er gjentakelser av varselets påstander, utdypninger 

av dem samt en del suppleringer av anførslene rundt særlig varslingens punkt 1. Disse 

forholdene er behandlet i øvrige deler av i denne rapporten. 

 

Det at brevet til advokat Due Lund kom etter at undersøkelsesfasen var avsluttet medfører at 

det ikke har vært mulig å forelegge de anførsler som fremkommer for Grindaker eller andre 

ansvarlige i kommunen. I respekt for formannskapets frist for ferdigstilt rapport har det heller 

ikke vært mulig å foreta annen type faktuminnhenting etter mottak av dette brevet. Brevet 

inneholdt ingen form for dokumentasjon og har i liten grad referanser til tidspunkter eller 

dokumenter/fakta. 

 

Etter å ha gjennomgått brevet er det vår vurdering at vi, for de temaene som ikke allerede er 

nevnt og behandlet i denne rapporten, ikke har forsvarlig grunnlag til å redegjøre for faktum 

og vurdere og drøfte de forhold som tas opp. Nevnte tema kan derfor ikke behandles i denne 

rapporten.  

 

Vårt innsyn i kommunens håndtering av Schei har ikke vært av en slik karakter at det har vært 

mulig å følge denne. Vi har fått opplyst at oppfølging mot relevante offentlige instanser har 

vært håndtert i henhold til regelverk, og registrert at det er satt i verk tilpasninger av 

arbeidssituasjonen. Dette er imidlertid prosesser Tenden ikke har tilstrekkelig innsikt i til å 

vurdere om er tilstrekkelig relevant håndtert som del av denne rapporten. 

10 MANDATETS PUNKT 3 - OM SANDEFJORD KOMMUNE HAR 

TILFREDSSTILLENDE RUTINER FOR VARSLING OG OM DISSE ER FULGT 

10.1 Innlending 

Nye Sandefjord kommune har ikke utarbeidet rutiner for varsling. Varsling som system sto på 

listen over de tallrike områdene som det skulle arbeides med i den nye kommunen. Da 
varslingen kom, ba Grindaker om at arbeidet med varslingsrutinene ble stanset, slik at det ikke 
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kunne se ut som kommunen hadde igangsatt arbeid med disse rutinene fordi rådmannen var 

blitt varslet på.137  

 

Pr. sammenslåingen, og også ved varslingen, gjaldt følgende om varsling i kommunens etiske 

reglement: 

Varsling 

Medarbeidere har rett og plikt til på en forsvarlig måte å varsle om forhold i kommunen 

som anses kritikkverdige eller uholdbare. Som eksempler kan nevnes brudd på lovverk 

og kommunens interne retningslinjer, håndtering av farlige produkter, korrupsjon, 

mobbing og diskriminering, underslag eller ved fare for liv og helse. 

Det anses forsvarlig å ta opp kritikkverdige forhold med leder, verneombud, 

fagforening, tilsynsmyndigheter, bedriftshelsetjenesten eller personalavdelingen. 

Hvis dette ikke fører frem, eller hvis man ikke ønsker å ta forholdet opp med 

ovennevnte instanser, skal det tas opp med kommuneadvokaten. Ethvert varsel 

medfører undersøkelsesplikt. Varslerens identitet er en fortrolig opplysning, men 

varsleren må være oppmerksom på at det kan bli nødvendig å oppgi identiteten i 

forbindelse med en nærmere undersøkelse av saken. Den som blir varslet har også 

ansvar for å sørge for at saken følges opp og at varsleren får tilbakemelding. 

Kommunen forplikter seg til ikke å foreta gjengjeldelse ovenfor medarbeidere som tar 

opp kritikkverdige forhold på en forsvarlig måte. Intern varsling vil i de fleste tilfeller 

anses som forsvarlig. Ledelsen har ansvar for at negative reaksjoner ikke forekommer, 

verken fra ledere eller fra kollegaer. 

10.2 Vurdering av lovmessigheten pr. 4. juli 2017 

Fra 1. juli 2017 ble det innført en plikt til å ha skriftlige rutiner for varsling. Bestemmelsen er 

som følger: 

§ 2 A-3. Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling 

(1) Dersom forholdene i virksomheten tilsier det, plikter arbeidsgiver å utarbeide 

rutiner for intern varsling i samsvar med § 2 A-1 i tilknytning til det systematiske 

helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet. 

(2) Arbeidsgiver plikter alltid å utarbeide slike rutiner dersom virksomheten jevnlig 

sysselsetter minst 5 arbeidstakere. 

(3) Rutinene skal utarbeides i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte. 

(4) Rutinene skal ikke begrense arbeidstakers rett til å varsle etter § 2 A-1. 

(5) Rutinene skal være skriftlige og minst inneholde: 

a) oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold, 

b) fremgangsmåte for varsling, 

c) fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling. 

(6) Rutinene skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten. 

                                            
137 Intervju Eckhoff 
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Forutsetningen om at rutinene er skriftlige er klart nok oppfylt. I femte ledd er det i tillegg stilt 

noen krav.  

 

For det første skal rutinene inneholde en oppfordring til å varsle. Rutinene inneholder ingen 

uttrykkelig oppfordring til varsling, og rutinene er dermed p.t. ikke i tråd med loven. 

 

For det andre skal det stå noe om fremgangsmåten ved varsling. I henhold til merknadene til 

bestemmelsen i forarbeidene er kravene til rutinene tenkt slik: 

Det nærmere innholdet er ikke definert, men må vurderes ut fra det konkrete behovet 

i virksomheten. En måte å oppfylle dette kravet på vil være at rutinene angir hvem 

det kan varsles til og hvordan det kan varsles, for eksempel en navngitt person innen 

virksomheten, tillitsvalgt, en person i ledelsen eller i en HR-posisjon eller en særlig 

utnevnt advokat. Dersom virksomheten har en ordning med en ekstern 

varslingsmottaker bør det fremgå av rutinene. Dersom virksomheten har en ordning 

for anonym varsling, bør det også angis i rutinene. 

Minimumskravet i loven er oppfylt, da det i realiteten kun kreves en angivelse av hvor varsler 

skal og kan henvende seg, At det i den aktuelle situasjon, der kommuneadvokaten varsler på 

rådmannen, ikke løses i reglementet endrer ikke dette. 

 

For det tredje er det et krav at arbeidsgivers videre håndtering av varselet skal være skriftlig 

beskrevet, når det gjelder mottak, behandling og oppfølging av varslingen. Forarbeidene sier 

følgende om dette: 

For å oppfylle lovkravet bør det blant annet fremgå av rutinene hvem som mottar og 

som har ansvar for oppfølgingen av varsel om kritikkverdige forhold i virksomheten, 

herunder hvem som har ansvaret dersom varselet gjelder kritikkverdige forhold hos 

varslerens leder. Bestemmelsen stiller ingen konkrete krav 

Reglementet inneholder bestemmelser om fortrolighet og tilbakemelding til varsler, herunder 

hvem som har ansvar for oppfølging av varselet og å sikre mot gjengjeldelse. Det er videre 

angitt alternative varslingsveier enn leder. Vi vurderer det slik at rutinene er innenfor det 

lovmessige kravet på dette punkt. Vi mener likevel at det er klare forbedringsmuligheter, jf. 

nedenfor. Lovens minimumskrav er ikke strenge. 

 

Rutinene skal i tillegg være lett tilgjengelige. Rutinene ligger på internett, og vi har lagt til 

grunn at de dermed oppfyller kravet. Vi antar at det i tillegg er gjort kjent internt, men har ikke 

sett behov for å undersøke nærmere omfanget av dette. 

10.3 Mulige forbedringspunkter 

Vi velger å kort å redegjøre for noen punkter som bør vurderes når kommunen utarbeider 

varslingsrutiner i virksomheten:  

 

Rutinene bør ha en referanse til relevante lover og regler. Det har de ikke i dag. Rutinene bør 

vurdere å nevne noe om ulike måter å varsle på, muntlig, e-post eller brev.  

 

Varslingsrutinene kan formelt sett bare utvide eller presisere varslingsretten. De må også 

inneholde en oppfordring til å varsle. I regelverket og i dagens rutiner er det varsler som 

definerer hvorvidt det varsles, og det er en betydelig risiko for å trå feil hvis man avskjærer 

muligheten for å varsle eller unnlater å behandle varsler i tråd med rutinene. 

 

Det vil likevel være mulig å skrive noe veiledende om hva varslingsinstituttet er ment for, og 

hva som eventuelt kan håndteres gjennom annen form for saksbehandling. Det kan f.eks. skilles 
mellom personalkonflikter mellom enkeltpersoner som kan (og bør) løses gjennom 

konfliktløsning på lavest mulig nivå, og varsling på systematiske mangler i 

personalhåndteringen som ikke blir korrigert til tross for rapportering. 
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Rutinene er i dag en del av det etiske reglementet. Det er positivt å koble de etiske normer 

som særlig vektlegges i virksomheten, men dette kan ha medvirket til at varslingsdelen har 

blitt knapp og kort. Vi anbefaler at det heller vises til det etiske reglementet i en egen 

varslingsrutine. 

 

Det bør jobbes med struktur i rutinene, f.eks. slik at det skilles mellom tekst for varslere som 

leser reglementet med henblikk på varsling, og tekst som er ment å være skrevet til de som 

skal behandle varselet. En varsler trenger f.eks. ikke å lese detaljert om kravene etter 

personopplysningsloven, men kun få beskjed om at kommunen behandler varslingssaker i tråd 

med loven, og at opplysningene ikke kan anvendes til andre formål. Den som har ansvaret for 

å behandle varsler bør ha en rutinebeskrivelse på et helt annet nivå. Når det nå uttrykkelig er 

tatt inn at saksbehandlingen av varslingssaker skal være en del av rutinene. Det holder altså 

ikke at det foreligger en rutine et annet sted.  

 

De nye reglene om varslingsrutiner forutsetter at arbeidstakerne får mulighet til å varsle 

utenom linjen. Dette er allerede godt ivaretatt i tidligere reglement, og bør videreføres.  

 

Det kan vurderes om det skal lages en ordning som legger opp til anonym varsling. Dette kan 

enten sikres gjennom en ordning som gjør at man ikke kan finne tilbake til varsler, eller at det 

engasjeres et varslingskontor utenfor kommunen som kan kommunisere med varsler og 

arbeidsgiver uten å røpe identiteten til varsler. Som denne saken viser kan det være vanskelig 

å skjerme interne varslere med dagens regelverk for offentlighet i forvaltningen, og det kan 

uansett vanskelig gis varsler garantier for anonymitet. Dette gjør med all sannsynlighet at 

varslere velger å avstå fra å varsle. En form for eksternt varslingsombud kan også til en viss 

grad veilede både i varslingssituasjonen og underveis i saksbehandlingen. 

 

Det må fokuseres på de kritikkverdige forholdene og ikke på den som har sagt fra. Det er viktig 

at meldingene vurderes seriøst, at påstandene undersøkes på en forsvarlig måte og at det 

ryddes opp i eventuelle kritikkverdige forhold. Den som varsler bør innen en viss frist bli 

informert om hva som er skjedd med saken. 

 

Det følger av personopplysningsloven at rutinene også må utformes slik at kravene til 

opplysningenes kvalitet (§ 11 første ledd bokstav e, jf. §§ 27 og 28) og kravene til informasjon 

(§ 20) blir oppfylt. Videre følger det av personopplysningsloven § 11 første ledd bokstav c, at 

opplysningene ikke kan gjenbrukes til et formål som er uforenlig med det opprinnelige formålet. 

I tillegg må eventuelle rutiner legges opp på en slik måte at personopplysningslovens krav til 

datasikkerhet oppfylles (§ 13).  

10.4 Om rutinene er fulgt 

Ordfører mottok et brev med overskrift "varsel", og har håndtert saken som en varslingssak. 

Dette må være en korrekt vurdering.  

 

Ordfører er etter rutinen ikke nevnt som mottaker av varslinger, men allerede innledningsvis i 

saken ble det konstatert at ordfører måtte være korrekt mottaker av et varsel når 

kommuneadvokaten varsler om rådmannen. Rutinen har ikke tatt høyde for situasjonen, og det 

kan ikke gå ut over varsler. 

 

Det ble bestemt at det skulle iverksettes undersøkelser. Dette er i tråd med rutinens 

forutsetning om at: "Ethvert varsel medfører undersøkelsesplikt." Rutinene sier ingenting om 

omfanget av undersøkelsene eller hvem som skal utføre dem.  

 

Rutinene angir at varslerens identitet skal behandles fortrolig. Dette spørsmålet, herunder 

bruken av begrepet "fortrolig" er en del av varslingen, og er behandlet under punkt 4.3. Vi viser 

til det som der fremkommer. 
 

Varsleren skal etter rutinen få tilbakemelding. Selve undersøkelsesmetodikken og avsluttende 

rapport sikrer dette. Det har vært reist kritikk fra advokat Due Lund om forutberegneligheten 
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for varsler underveis i prosessen, men vi vurderer dette å være et litt annet spørsmål enn 

rutinen er skrevet for.  

 

Rutinens del om forbud mot gjengjeldelse og vurderingen av om det likevel har vært 

gjengjeldelse er drøftet i rapportens punkt 4.3. 


