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INNLEDNING  

1.1 Vårt mandat  

Advokatfirmaet Thommessen AS ("Thommessen") er bedt av Austevoll kommune v/ordføreren1 om å 
undersøke innkommet "Varsling om uforsvarleg arbeidsmiljø i administrasjonen i Austevoll kommune", 
datert 11. mai 2020 ("Varselet").  

Vår mandat har vært å bistå Austevoll kommune med å gjennomføre en forsvarlig undersøkelse av 
Varselet i tråd med reglene i arbeidsmiljøloven ("aml") kapittel 2A, herunder dens § 2 A-3 om plikt til 
å gjennomføre tilstrekkelige undersøkelser innen rimelig tid, og i tråd med Austevoll kommunes egne 
rutiner for varsling ("Varslingsrutinene"). Vi er i denne forbindelse bedt om å gjennomføre en 
undersøkelse for å avklare de faktiske forhold som det er varslet om, samt om foreta en rettslig 
vurdering av de forhold som fremkommer av Varselet. Mandatet ble beskrevet skriftlig i e-post fra 
ordføreren den 11. mai 2020: 

Skildring av oppdraget: 

x Det er behov for ekstern bistand for å gjennomføre undersøking i samband 
med varslingssaka. 

x Det må gjennomførast samtalar med dei som har varsla og den det er 
varsla om. Til saman er det fem personar som me reknar som «partar» i 
saka. 

x De må sikre at behandlinga av saka og dei berørte er skikkeleg, blant anna 
med skriftlege referat og kontradiksjon. 

x I varselet er det vist til både konkrete episodar, og opplevingar og 
mistankar. Ein må søke å konkretisere påstandane som er sett fram, kome 
meir til bunns i kva som er dei faktiske forholda, og kven som er partar. 

x Me ønskjer også at rapport etter undersøkinga/varselet blir gjenstand for ei 
juridisk vurdering for at dei juridiske sidene ved saka skal vere relevante 
utover i prosessen, av omsyn til alvoret i saka og berørte partar. 

Det ble også vist til Varslingsrutinene som "eit viktig verktøy som gjer seg gjeldande". 

Selv om vi ikke er gitt mandat som uavhengig, privat gransker, er arbeidet som er utført av advokater 
søkt gjennomført i tråd med Advokatforeningens retningslinjer for private granskninger så langt de 
passer. Retningslinjene, som er omfattende, bygger på noen grunnleggende rettsprinsipper som (i) 
objektivitet og uavhengighet, (ii) grundighet og (iii) rettssikkerhet, herunder kontradiksjon og 
personvern.  

 
1 Ordføreren har den 26. mai 2020 erklært seg inhabil til å følge opp saken, herunder fungere som vår kontaktperson inn mot 
kommunen, i tråd med vurdering foretatt av SANDS Advokatfirma AS den 26. mai 2020. Varaordføreren, som i samme vurdering 
ble vurdert som habil, overtok derfor denne rollen fra samme tidspunkt. 
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Det er i den forbindelse viktig å understreke at våre rettslige vurderinger har basert seg på det 
bevisgrunnlaget som har fremkommet gjennom undersøkelsene, hvor det er lagt til grunn en såkalt 
uskyldspresumpsjon; dvs at Thommessen legger til grunn at det ikke er begått rettslige feil, med 
mindre noe annet må anses sannsynliggjort. Det er også viktig å understreke at det i vurderingen er 
hensyntatt at feil kan begås, og at det kan rettes kritikk mot handlinger eller unnlatelser, uten at det 
innebærer et rettslig ansvar.  

Endelig er det viktig å understreke at Thommessens konklusjoner ikke kan anses som en "dom" i 
saken. Våre konklusjoner er utelukkende et uttrykk for Thommessens egne vurderinger. Det 
presiseres at Thommessen ikke har hatt noen befatning med sakene som inngår i Varselet forut for 
vårt oppdrag her, og Thommessen har ingen egeninteresse i utfallet.  

1.2 Overordnet om prosessen  

1.2.1 Innledende undersøkelser  

Austevoll kommune henvendte seg til Thommessen den 11. mai 2020 med forespørsel om mulig 
bistand, hvor oppdragets første fase bestod av å foreta en innledende, foreløpig og overordnet 
vurdering av Varselet, med henblikk på å vurdere hva som ville være den mest hensiktsmessige 
oppfølgingen i det videre, for å sikre en forsvarlig prosess og av hensyn til involverte parter. Denne 
delen av oppdraget ble bekreftet av Austevoll kommune den 12. mai 2020, hvorpå vi leverte vår 
innledende, foreløpige og overordnede vurdering og anbefaling den 14. mai 2020.  

Vår foreløpige vurdering av de forhold som det ble varslet om – alene basert på beskrivelsene gitt i 
Varselet – var at de konkrete forholdene som var omtalt var av en karakter som trolig ikke kunne 
rubriseres som "kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet" etter aml § 2 A-1. Det ble likevel 
understreket at det kunne fremkomme både annen og mer utfyllende informasjon gjennom 
undersøkelser av faktum som kunne endre våre foreløpige vurderinger, og at arbeidsgiver etter 
omstendighetene også kan ha en plikt til å undersøke og følge opp forhold som ikke nødvendigvis 
faller inn under den rettslige definisjonen av "kritikkverdige forhold" i arbeidsmiljøloven.  

Vår anbefaling, gitt Varselets karakter og omstendighetene rundt det, hvor samtlige fire toppledere i 
kommunen hadde inngitt varsel mot Rådmannen, var at Austevoll kommune burde gjennomføre en 
prosess med undersøkelser i tråd med reglene i aml kapittel 2 A og Varslingsrutinene. Dette slik at alle 
involverte parter (Varslerne og Rådmannen) ble godt ivaretatt, herunder sikret retten til å bli hørt, 
retten til kontradiksjon og retten til å få saken tilstrekkelig belyst og vurdert på en hensiktsmessig og 
forsvarlig måte, før det ble truffet en endelig konklusjon.  

1.2.2 Intervjuer – kontradiksjon  

Austevoll kommune bekreftet oppdragets andre fase, jf siste avsnitt i punkt 1.2.1 ovenfor, den  
15. mai 2020. Dermed ble samtlige Varslere og Rådmannen innkalt til individuelle en-til-en intervjuer 
med henblikk på å kommentere, avklare og utfylle Varselet, herunder fremkomme med eventuell 
annen informasjon og dokumentasjon som den enkelte måtte mene var relevant for oss å kjenne til. 
Det ble lagt vekt på at hver av dem skulle få anledning til å redegjøre for sitt syn i sitt tempo og med 
sitt språk. Rådmannen hadde fått tilsendt Varselet i forkant.  

Hver av Varslerne og Rådmannen ble informert i forkant om at de hadde rett til å la seg bistå av 
tillitsvalgt/rådgiver under intervjuet dersom de ønsket det. De som ønsket slik bistand ble også 
informert om at Austevoll kommune ikke hadde forhåndsvedtatt å dekke eventuelle utgifter til slik 
bistand, men at det kunne sendes søknad direkte til kommunen om utgiftsdekning i etterkant.  

Under intervjuene med Varslerne og Rådmannen ble det pekt på andre ansatte i Austevoll kommune 
som enkelte av partene anmodet oss om å snakke med, som etter deres oppfatning ville kunne bidra 



UNNTATT OFFENTLIGHET 

14452976/1  4 

med å kaste lys over forholdene som det var varslet om.  
  

Det ble utarbeidet utfyllende, skriftlige referatet fra hvert av intervjuene, og hver enkelt har fått 
tilsendt og anledning til å kommentere på egne referat. De endelige referatene er signert, og inngår 
som en del av Thommessens arbeidsdokumenter. Det ble ikke lagt opp til lydbåndopptak.  

  

1.2.3 Kommentarer til rapportutkastets faktumbeskrivelse – kontradiksjon 

Etter gjennomførte intervjuer utarbeidet vi utkast til rapportens faktumbeskrivelse. Vi har ikke 
innarbeidet enhver detalj om ethvert faktisk forhold som fremkom under intervjuene, men konsentrert 
oss om de forhold som vi vurderer som relevante for å kunne gi en forsvarlig og hensiktsmessig 
vurdering av Varselet, samt gi oppdragsgiver Austevoll kommune et forsvarlig og hensiktsmessig 
grunnlag for sin vurdering av vår rapport og våre konklusjoner.    

De delene av faktumbeskrivelsen som etter vår vurdering ikke hadde vært gjenstand for kontradiksjon 
etter første runde med intervjuer, for eksempel på grunn av rekkefølgen på intervjuene, ble tatt opp 
med de respektive det gjaldt i etterfølgende telefonintervjuer. Etter dette har samtlige forhold som 
inngår i vår vurdering etter vår oppfatning vært gjenstand for tilstrekkelig kontradiksjon fra dem det 
gjelder.  

1.2.4 Avgrensninger og presiseringer  

Det har gjennom våre undersøkelser fremkommet opplysninger om forhold som på ulike måter 
berører andre enn Varslerne og Rådmannen, og som sånn sett kan sies å være en del av 
bakgrunnsteppet for de omstendighetene Varselet omfatter. Vi har likevel vurdert at det verken har 
vært nødvendig eller hensiktsmessig å intervjue flere enn dem som er nevnt under punkt 1.2.2 for å 
kunne foreta en forsvarlig og hensiktsmessig vurdering av Varselet. Dette kan for eksempel være 
tilfellet hvor saksforholdet er tilstrekkelig kjent, ubestridt eller ikke direkte relevant for Varselet.  

Vi har underveis blitt kontaktet av en rekke personer som har opplyst å være ansatt i Austevoll 
kommune, og som etter å ha lest om Varselet i media har gitt uttrykk for at de ikke kjenner seg igjen 
i beskrivelsen som er gitt i media av Rådmannen og arbeidsforholdene i kommunen. Vi har ikke 
foretatt nærmere intervjuer av alle disse, da vi verken har vurdert det som nødvendig eller 
hensiktsmessig for vår vurdering av Varselet i tråd med vårt mandat.  

Vi er også oppmerksomme på at denne prosessen har vært opplevd krevende for mange ansatte i 
kommunen og skapt uro i organisasjonen, spesielt i lys av medieoppmerksomheten, herunder også 
frykt for at det er lekket sensitive og konfidensielle dokumenter til media. Rettslige spørsmål knyttet 
til arbeidstakeres adgang til ytringer i media (som ikke er en del av Varselet) og eventuelle lekkasjer 
av sensitiv informasjon mv faller utenfor vårt mandat og er følgelig ikke vurdert av oss. Vi foretar 
imidlertid en vurdering av hvorvidt det er varslet forsvarlig og i henhold til aml § 2 A-2 om 
fremgangsmåte ved varsling, jf også Varslingsrutinene.    

Når vi benytter definisjonene Varselet og Varslerne, så innebærer ikke det i seg selv at vi konkluderer 
med at det er varslet om "kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet", jf aml § 2 A-1. Disse 
definisjonene benyttes av hensyn til å gi en pedagogisk fremstilling og for å tydeliggjøre hva og hvem 
vi omtaler.  

1.2.5 Omfanget av vårt arbeid 

Arbeidet med faktaundersøkelsene har vært betydelig og langt mer omfattende enn det vi først 
estimerte på basis av den beskrivelsen som var gitt av enkeltsaker i Varselet. En-til-en intervjuene 
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med hver av Varslerne og Rådmannen ble til dels svært omfattende, og det fremkom mye 
informasjon, herunder om enkeltsaker og episoder som ikke var beskrevet i Varselet. Som nevnt la vi 
vekt på at samtlige av Varslerne og Rådmannen skulle få anledning til å gi den informasjonen som de 
mente var relevant for Thommessen å kjenne til i vår behandling av Varselet. Det ble også fremlagt 
en mengde dokumentasjon, i tillegg til at det ble pekt på flere andre ansatte (inklusive innleid 
personalkonsulent) som det ble anmodet om at vi intervjuet, da disse kunne sitte på ytterligere 
informasjon som vedkom sakene det er varslet om.  

For å sikre forsvarlige og gode intervjuer, herunder samtidig referatskriving, stilte Thommessen med 
to advokater i hvert intervju. Etter gjennomførte intervjuer ferdigstilte vi skriftlige referater med hver 
enkelt. Deretter måtte vi vurdere og sortere all informasjonen som til da var fremkommet, og sørge 
for at eventuell ny informasjon som ikke hadde vært underlagt tilstrekkelig kontradiksjon ble fremlagt 
for dem det gjaldt.  

1.3 Oppsummering – presentasjon av våre konklusjoner  

På bakgrunn av de undersøkelser vi har foretatt er det våre konklusjoner at: 

(i) Det er ikke funnet grunnlag for påstanden om at Rådmannen har trakassert noen av 
Varslerne.  

(ii) Det er ikke funnet grunnlag for påstanden om at Rådmannen er ansvarlig for handlinger 
og/eller unnlatelser som medfører et "uforsvarleg arbeidsmiljø i administrasjonen i Austevoll 
kommune", i brudd med reglene i aml §§ 4-1, 4-2 og/eller 4-3, verken for enkeltpersoner 
eller generelt. 

(iii) Det er ikke funnet grunnlag for påstanden om at Rådmannen har holdt tilbake informasjon 
utover det han må anses å ha rett til i kraft av å være leder og utøve saklig styringsrett. Det 
er heller ikke funnet grunnlag for påstanden at Rådmannen har utvist manglende lojalitet til 
egen organisasjon.  

(iv) De forhold som adresseres i Varselet og som er fremkommet gjennom undersøkelsene utgjør 
ikke, verken enkeltvis eller samlet, "kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet", slik 
dette begrepet er å forstå etter aml § 2 A-1. 

Varslernes kritikk mot Rådmannen kan – slik vi vurderer saken, med basis i våre inngående 
undersøkelser – ikke føre frem. Det er likevel vår konklusjon at: 

(v) Varselet som ble inngitt 11. mai 2020 må anses rettmessig og lovlig etter reglene i aml §§ 2 
A-1 og 2 A-2. Varslerne har brukt varslingsinstituttet for å si ifra om forhold som de på 
tidspunktet for avgivelse mente var kritikkverdige. Terskelen for hva som skal anses som 
"kritikkverdige forhold" skal være lav, og det er ikke nødvendig at den som varsler har rett i 
kritikken for at det skal anses forsvarlig å fremsette kritikken. 

Vi har ikke vurdert berettigelsen av etterfølgende uttalelser i media mv, da vi oppfatter at 
det faller utenfor vårt mandat.  

Grunnlaget for og det nærmere innhold i våre konklusjoner utdypes nedenfor.  
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2 KORT OM DE INVOLVERTE PARTER 

3 RETTSLIGE UTGANGSPUNKTER 

3.1 Noen sentrale regler 

3.1.1 Ansattes ytringsfrihet og lojalitetsplikt 

Et sunt og godt ytringsklima som oppleves trygt blant de ansatte er en grunnleggende forutsetning for 
et godt arbeidsmiljø på enhver arbeidsplass. Arbeidsmiljølovens regler om varsling inngår som et 
viktig element i så måte. Reglene om varsling kan ikke leses i et vakum, men må sees i sammenheng 
med en rekke øvrige lovfestede og ulovfestede regler som gjelder i arbeidsforhold.  
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For det første er ansattes ytringer vernet av blant annet den grunnlovfestede ytringsfriheten2 og Den 
europeiske menneskerettskonvensjon (EMK)3. Eventuelle begrensninger i ytringsfriheten må ha et 
rettslig grunnlag. Slikt rettslig grunnlag kan finnes i lov, avtaler eller arbeidstakers lojalitetsplikt, som 
er et ulovfestet institutt etablert gjennom langvarig Høyesterettspraksis4.  

Det klare utgangspunktet er at ansatte, både i privat og offentlig sektor, har rett til å uttale seg, også 
kritisk, om faktiske forhold ved arbeidsgivers virksomhet og til å delta i faglig og politisk debatt om 
spørsmål som berører virksomheten. Dette gjelder selv om arbeidsgiver kan bli skadelidende ved 
ytringen. Ytringsfriheten kan i kraft av lojalitetsplikten likevel – etter en skjønnsmessig 
helhetsvurdering – være begrenset. Momenter om inngår i vurderingen av om ytringsfriheten er 
begrenset er bl.a. ytringens skadepotensiale på arbeidsgivers legitime interesser, arbeidstakers stilling 
eller posisjon, om man ytrer seg i eller utenfor arbeidssituasjonen, om det er tale om faktaytringer 
eller meningsytringer, om man ytrer seg internt eller eksternt, mv.  

3.1.2 Ansattes krav på et trygt og forsvarlig psykososialt arbeidsmiljø – medvirkningsplikt 

Varslingsreglene må også sees i sammenheng med andre bestemmelser i arbeidsmiljøloven, herunder 
formålsparagrafen i § 1-1 som blant annet sier at lovens formål er: 

"å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt 
arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger". 

I tillegg kommer blant annet aml § 3-1 om krav til systematisk HMS-arbeid, samt § 4-1 om generelle 
krav til arbeidsmiljøet og § 4-3 om krav til det psykososiale arbeidsmiljøet. Arbeidsgiver er blant 
annet forpliktet til å legge arbeidet til rette "slik at arbeidstakernes integritet og verdighet ivaretas", jf 
aml § 4-3 (1), og til å sørge for at arbeidstakerne "ikke utsettes for trakassering eller annen utilbørlig 
opptreden". 

Arbeidstaker skal på sin side medvirke ved gjennomføring av de tiltak som blir satt i verk for å skape 
et godt og sikkert arbeidsmiljø, herunder melde fra til arbeidsgiver eller verneombud dersom man blir 
kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen, jf aml § 2-3.  

3.1.3 Kort om trakassering  

Trakassering er ofte definert som uønsket adferd som finner sted med den hensikt eller virkning å 
krenke en annens verdighet.5 I følge juridisk teori kan trakassering skje gjennom ord, handlinger eller 
unnlatelser, men også mer indirekte, f.eks. gjennom organisatoriske endringer.6 Det er i 
utgangspunktet et vilkår for å kunne si at det foreligger trakassering at det dreier seg om gjentatte 
handlinger over tid7. Vilkåret vil likevel være raskere oppfylt jo grovere de negative handlingene er. 
Det inngår også i vurderingen hvorvidt det finnes en (viss) ubalanse i styrkeforholdet mellom den som 
trakasserer og den som blir trakassert, slik at den som blir trakassert har vanskelig for å forsvare seg. 

Trakassering kan også skje mer subtilt, f.eks. ved utfrysing, organisatorisk utstøtelse, fratakelse av 
oppgaver, tilbakeholdelse av informasjon, nedvurdering av andres meninger eller faglige kompetanse, 
bruk av andre hersketeknikker, mv8.  

 
2 Grunnloven § 100 
3 Artikkel 10 
4 Bl.a. Rt 1990 side 607, Rt. 1996 side 1401 og Rt. 1993 side 300 
5 Ot. prp. nr. 49 (2004-2005) side 325.  
6 Jakhelln m. fl., Arbeidsrett no, 4. utgave 2017, side 224.  
7 Bl.a. Rt 1997 side 786. 
8 Ot.prp. nr. 49 (2004- 2005) s. 100 
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Arbeidsgivers saklige utøvelse av styringsrett, jf. punkt 3.1.4 under, er derimot ikke trakassering, selv 
om en eller flere ansatte opplever styringen som uberettiget e.l. En ansatts saklige kritikk av sin leder 
eller en leders saklige kritikk av ansatte anses heller ikke som trakassering, med mindre kritikken er 
usaklig og tilstrekkelig grov og/eller gjentakende.  

3.1.4 Arbeidsgivers styringsrett og ansattes innordningsplikt  

Reglene om arbeidsgivers styringsrett er ulovfestede og utviklet gjennom Høyesterettspraksis og 
juridisk teori. Styringsretten omhandler kort fortalt om arbeidsgivers kompetanse til å treffe 
beslutninger om virksomheten og ansettelsesforholdet9, herunder adgang til å lede, fordele og 
kontrollere arbeidet i virksomheten. Retten til å ansette eller avslutte arbeidsforhold gjennom 
oppsigelse eller avskjed, er også helt sentrale elementer i styringsretten. Styringsretten begrenses i 
første rekke av bestemmelser i lov, arbeidsavtalen, tariffavtale eller eventuelle sedvaner. I Senvakt-
dommen10 uttalte Høyesterett at: 

"Dersom arbeidsgiver ikke har gitt særskilt avkall på styringsretten,  må 
arbeidsgiver i kraft av styringsretten innenfor de rammer som følger av lovgivning 
og tariffavtaler kunne endre avtalebestemmelser som ikke særpreger, definerer 
eller fremstår som vesentlige for arbeidsforholdet". 

Det er videre på det rene at arbeidsgivere ikke alltid kan forventes å skulle treffe optimale 
beslutninger i kraft av styringsretten. Det er også rom for å gjøre feil, uten at det skal medføre rettslig 
ansvar. Om og hvordan arbeidsgiver velger å benytte den kompetansen han eller hun måtte ha er opp 
til arbeidsgiver å bestemme, så fremt arbeidsgiver har tilstrekkelig kompetanse. Dette hører inn under 
arbeidsgivers frie skjønn. En domstol vil derfor ikke prøve om arbeidsgivers styringsbeslutninger er 
hensiktsmessige i den konkrete virksomheten. Det domstolene prøver er om styringsretten er 
misbrukt ved at arbeidsgiver har tatt utenforliggende hensyn, eller at skjønnsutøvelsen fremstår som 
vilkårlig eller uforsvarlig.11 

Arbeidstakere har på sin side plikt til innrette seg etter arbeidsgivers lovlige styringsrettsbeslutninger i 
kraft av lojalitets- og innordningsplikten. Dersom arbeidstakere mener arbeidsgiver har truffet en 
ulovlig styringsbeslutning, er det sikker rett at den ansatte i utgangspunktet likevel har en 
resignasjonsplikt. En nektelse av å etterkomme et pålegg kan i seg selv medføre arbeidsrettslige 
konsekvenser. Resignasjons innebærer likevel ingen aksept, og arbeidstakere kan derfor samtidig med 
at beslutninger etterkommes, gi beskjed om at beslutningen vil bli prøvet rettslig. Den ansatte må 
imidlertid gå via domstolsapparatet.12  

3.2 Nærmere om arbeidsmiljølovens regler om varsling  

3.2.1 Hva er varsling om kritikkverdige forhold? 

Utgangspunktet for hva som utgjør et varsel følger av aml § 2 A-1 som lyder:  

(1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers 
virksomhet. Innleid arbeidstaker har også rett til å varsle om kritikkverdige forhold 
i virksomheten til innleier. 

 
9 Jan Fougner, Arbeidsgivers frie skjønn, arbeidsgivers styringsrett og domstolskontroll, Arbeidsrett o1/2018 (Volum 15) 
10 Rt. 2009 side 1465 
11 Jan Fougner, Arbeidsgivers frie skjønn, arbeidsgivers styringsrett og domstolskontroll, Arbeidsrett o1/2018 (Volum 15), og bl.a. 
Rt. 1977 side 902 og Rt. 2011 side 841. 
12 Se Jan Fougner, Endring i arbeidsforhold (2007), kap. 7.2.3 



UNNTATT OFFENTLIGHET 

14452976/1  9 

(2) Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, 
skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred 
tilslutning til i samfunnet, for eksempel forhold som kan innebære 

a) fare for liv eller helse 

b) fare for klima eller miljø 

c) korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet 

d) myndighetsmisbruk  

e) uforsvarlig arbeidsmiljø 

f) brudd på personopplysningssikkerheten  

(3) Ytring om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes 
ikke som varsling etter kapitlet her, med mindre forholdet omfattes av andre ledd. 

Etter juridisk teori vil begrepet "varsle" omfatte det at arbeidstakeren har sagt fra, uavhengig av om 
dette er gjort skriftlig eller muntlig, skarpt eller poengtert, eller mer avdempet og forsiktig13. I 
lovbestemmelsens forarbeider fremgår det at den omfatter både tilfeller hvor arbeidstakeren gir 
opplysninger, dokumenter osv. til media, faglige forum, tilsynsmyndigheter mv utenfor virksomheten, 
og "tilfeller hvor arbeidstaker tar opp spørsmål internt i virksomheten, overfor kollegaer, tillitsvalgte, 
representant for ledelsen osv., inkludert kritiske ytringer som er en del av den alminnelige interne 
kommunikasjonen i virksomheten".14 Det er altså en lav terskel for når en arbeidstaker kan sies å ha 
"varslet".  

Også vilkåret "kritikkverdige forhold" har et bredt nedslagsfelt. Lovteksten angir selv typiske forhold 
som inngår i rubriseringen, men opplistingen er ikke uttømmende. Av arbeidsmiljølovens forarbeider 
fremgår det at hva som er kritikkverdig "bør fortolkes i lys av at forholdene normalt bør ha en viss 
allmenn interesse før arbeidstaker kan gå ut med dem", og at "[f]orhold som arbeidstaker mener er 
kritikkverdige ut fra egen politisk eller etisk overbevisning" ikke omfattes av bestemmelsen.15 Av 
forarbeidene16 fremgår det likevel at "[k]ritiske ytringer som er en del av den interne 
kommunikasjonen i virksomheten også [skal] regnes som varsling i forhold til bestemmelsen".  

Samtidig må det trekkes en grense mot den ansattes synspunkter i konkrete personalsaker, jf. tredje 
ledd (3) gjengitt over, eller uenighet med arbeidsgivers lovlige og saklige disposisjoner, som ikke kan 
anses som varsling i lovens forstand, jf. også punkt 3.1.4 over. I Stueland/Johansen, 
"Arbeidsmiljøloven Kommentarer og praksis" (2015) på side 119 heter det: 

"At det er snakk om kritikkverdige forhold, innebærer at det må trekkes en grense 
mot saklige beslutninger som arbeidsgiveren treffer i kraft av styringsretten. At en 
arbeidstaker mener at beslutningen er feil, gir i seg selv ikke rett til å varsle, med 
mindre beslutningen er ulovlig eller uetisk. Så sant de beslutningene som treffes, 
ligger innenfor det en arbeidsgiver har anledning til, kan arbeidstakere ikke 

 
13 Jakhelln m.fl., Arbeidsrett no, 4. utgave 2017, side 124.  
14 Ot. prp. nr. 84 (2005-2006) side 51.  
15 Ot. prp. nr. 84 (2005-2006) side 51 flg.  
16 Ot-prp. nr. 84 (2005-2006) punkt 8.2.3.1 
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påberope seg varslingsbestemmelsene. Noe annet er at en arbeidstaker normalt vil 
kunne uttale seg om slike forhold i kraft av ytringsfriheten. 

Dersom det forhold arbeidstakeren sier fra om, ikke er kritikkverdige forhold, faller 
handlingen ikke innenfor varslervernet og reguleres dermed av den alminnelige 
ytringsfriheten. Det innebærer at ytringen må vurderes ut fra lojalitetsplikten, og 
ytringen nyter ikke godt av det utvidede vernet som gjelder for "kritikkverdige  
forhold". Arbeidstakeren er da heller ikke beskyttet av bestemmelsens vern mot 
gjengjeldelse. 

(…). 

En leders kritikkverdige oppførsel vil ikke nødvendigvis gi tilstrekkelig grunnlag for 
varsling. Det må for eksempel trekkes en grense mot interne eller personlige 
forhold som er av liten allmeninteresse. Dette vil normalt være tilfellet for interne 
personalkonflikter, se Ot.prp. nr. 84 (2005-2006) side 52, første spalte".  

Noe annet er at en arbeidstaker normalt vil kunne uttale seg om slike forhold i kraft av 
ytringsfriheten, jf også punkt 3.1.1 over.17  

Forholdet mellom eksempelet gjengitt i aml § 2 A-1, bokstav e) om "uforsvarlig arbeidsmiljø", og 
lovbestemmelsens tredje ledd som gjør unntak fra varslingsreglene for "forhold som kun gjelder 
arbeidstakers eget arbeidsforhold", er forklart i arbeidsmiljølovens forarbeider; forhold som omhandler 
"tilfeller hvor arbeidstaker for eksempel har vært utsatt for trakassering eller annen utilbørlig adferd 
[som] utgjør[…] brudd på arbeidsmiljøloven" vil utgjøre kritikkverdige forhold, og da i utgangspunkter 
vernet av varslingsreglene, til tross for at de knytter seg til den aktuelle arbeidstakerens individuelle 
arbeidsforhold.18 De samme forarbeidene nevner som eksempler på forhold som arbeidstaker kan ytre 
seg kritisk om, men som ikke vil regnes som varsling i arbeidsmiljølovens forstand: 

"…vil kunne være ulike forhold knyttet til gjennomføring av arbeidsavtalen mellom 
partene, misnøye med lønn, arbeidsmengde og fordeling av arbeidsoppgaver, dårlig 
personkjemi, alminnelige samhandlingsutfordringer, personkonflikter mv." 

I den grad slike forhold likevel bryter med lov, virksomhetens etiske retningslinjer eller alminnelige 
etiske standarder, vil de likevel omfattes av varslingsreglene.  

3.2.2 Varslingsmåten må være i tråd med aml § 2 A-2   

Loven benytter ikke lengre begrepet "forsvarlig" som selvstendig vilkår for varselet. I stedet forklarer 
bestemmelsen i aml § 2 A-2 hvordan arbeidstaker kan gå frem for å varsle henholdsvis internt, til 
offentlige tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter, eller eksternt til media eller 
offentligheten for øvrig. Det fremgår av lovforarbeidene at dette ikke innebærer noen materiell 
realitetsendring19. 

Det følger av bestemmelsen at arbeidstaker alltid kan varsle internt i tråd med virksomhetens rutiner 
for varsling, jf § 2 A-2, bokstav b). Ved ekstern varsling til media eller offentligheten for øvrig 
oppstilles det strengere krav, hvor arbeidstaker må (i) være i aktsom god tro om innholdet i varselet, 
(ii) varselet gjelder kritikkverdige forhold som har allmenn interesse, og (iii) arbeidstaker først har 

 
17 Johansen og Stueland, Arbeidsmiljøloven Kommentarer og praksis, 2015, side 119.  
18 Prop. 74 L (2018-2019) punkt 8.4.4. 
19 Prop.74 L (2018-2019), punkt 9.4.1 og merknader til § 2 A-2 
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varslet internt, eller har grunn til å tro at intern varsling ikke vil være hensiktsmessig, jf aml § 2 A-2 
(3). 

Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med §§ 2 A-1 og 2 A-2.   

I forarbeidene til den forrige bestemmelsen i arbeidsmiljøloven, som dagens bestemmelse bygger 
videre på, presiseres det at det må foreligge en vesentlig interesseovervekt i favør av arbeidsgiver for 
at en skal kunne si at arbeidstaker ikke har varslet på en forsvarlig måte, at det skal svært mye til for 
at en skal kunne si at arbeidstakers fremgangsmåte ikke er forsvarlig, og arbeidstakeren må ha en vid 
skjønnsmargin for valg av fremgangsmåte.20 Ved intern varsling i samsvar med virksomhetens rutiner 
vil det bare helt unntaksvis anses uforsvarlig. Forarbeidene21 viser som eksempel på slik uforsvarlig 
intern varsling til: 

"…situasjonen der kritikkverdige forhold tas opp på en helt utilbørlig måte som 
unødvendig skader samarbeidsklima, arbeidsmiljøet eller enkeltpersoner i 
virksomheten, for eksempel ved gjentatte grunnløse påstander mot kollegaer".  

3.2.3 Forbud mot gjengjeldelse  

Dersom arbeidstaker har varslet om "kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet" i tråd med 
reglene i §§ 2 A-1 og 2 A-2, er "gjengjeldelse" mot arbeidstakeren forbudt, jf aml § 2 A-4. 
"Gjengjeldelse" vil være enhver ugunstig behandling som er en følge av og en reaksjon på den lovlige 
varslingen som er foretatt, både formelle sanksjoner som oppsigelse, suspensjon og avskjed, og 
uformelle reaksjoner som endring eller fjerning av arbeidsoppgaver, omplassering mv.  

Gjengjeldelsesforbudet er – på generell basis – for øvrig ikke til hinder for at arbeidsgivere utøver 
styringsrett som nevnt, følger opp personalsaker, eller annet, så fremt dette skjer på et selvstendig og 
saklig grunnlag, og ikke er foranlediget av et varsel i samsvar med aml §§ 2 A-1 og 2 A-2. Det er vår 
erfaring at dette ofte misforstås. 

3.3 Beviskrav og bevisvurdering  

Som nevnt baserer vi våre vurderingen på en såkalt uskyldspresumpsjon, hvor vi legger til grunn at 
det ikke er begått feil, med mindre noe annet må anses sannsynliggjort. Det er den som fremsetter en 
påstand om at feil er begått som må sannsynliggjøre denne22.  

Når man skal vurdere hva som må anses sannsynliggjort i sivile saker, bygger man normalt på et 
prinsipp om alminnelig sannsynlighetsovervekt; det vil si at man skal legge til grunn det faktum som 
fremstår som det mest sannsynlige (mer enn 50%). I enkelte saker hvor man skal vurdere faktiske 
omstendigheter som kan være særlig belastende for en part, har Høyesterett sagt at man må anvende 
et skjerpet beviskrav23. Man kunne tenke seg at dette ville være aktuelt for påstandene om 
trakassering. Det er imidlertid det samme utgangspunktet som gjelder også her, nemlig krav om 
alminnelig sannsynlighetsovervekt. Det er ingen av de konkrete omstendighetene som er påberopt av 
Varslerne som etter vår vurdering er så vidt alvorlige at det i seg tilsier et skjerpet beviskrav.  

Våre vurderinger i punkt 4 nedenfor bygger derfor på prinsippet om alminnelig 
sannsynlighetsovervekt.  

 
20 Ot. prp. nr. 84 (2005-2006) side 37-39.  
21 Prop. 74 L (2018-2019) punkt 9.4.2, jf Ot.prp. nr. 84 (2005-2006), merknader til § 2-4 (2), første punktum  
22 Med mindre man er innenfor områder med omvendt bevisbyrde 
23 Se f.eks. Rt. 2014 side 1161 
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4 NÆRMERE OM VARSELET OG VÅRE VURDERINGER 
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5 OPPSUMMERING OG INNSPILL TIL VEIEN VIDERE  

Som gjennomgått under punkt 1.3 har våre undersøkelser gitt grunnlag for følgende konklusjoner: 

(i) Det er ikke funnet grunnlag for påstanden om at Rådmannen har trakassert noen av 
Varslerne.  

(ii) Det er ikke funnet grunnlag for påstanden om at Rådmannen er ansvarlig for handlinger 
og/eller unnlatelser som medfører et "uforsvarleg arbeidsmiljø i administrasjonen i Austevoll 
kommune", i brudd med reglene i aml §§ 4-1, 4-2 og/eller 4-3, verken for enkeltpersoner 
eller generelt. 

(iii) Det er ikke funnet grunnlag for påstanden om at Rådmannen har holdt tilbake informasjon 
utover det han må anses å ha rett til i kraft av å være leder og utøve saklig styringsrett. Det 
er heller ikke funnet grunnlag for påstanden at Rådmannen har utvist manglende lojalitet til 
egen organisasjon.  

(iv) De forhold som adresseres i Varselet og som er fremkommet gjennom undersøkelsene utgjør 
ikke, verken enkeltvis eller samlet, "kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet", slik 
dette begrepet er å forstå etter aml § 2 A-1. 

Varslernes kritikk mot Rådmannen kan – slik vi vurderer saken, med basis i inngående undersøkelser 
– ikke føre frem. Det er likevel vår konklusjon at: 

(v) Varselet som ble inngitt 11. mai 2020 må anses rettmessig og lovlig etter reglene i  
aml §§ 2 A-1 og 2 A-2. Varslerne har brukt varslingsinstituttet for å si ifra om forhold som de 
på tidspunktet for avgivelse mente var kritikkverdige. Terskelen for hva som skal anses som 
"kritikkverdige forhold" skal være lav, og det er ikke nødvendig at den som varsler har rett i 
kritikken for at det skal anses forsvarlig å fremsette kritikken.  

Vi har ikke vurdert berettigelsen av etterfølgende uttalelser i media mv, da vi oppfatter at 
det faller utenfor vårt mandat.  

Konklusjonene gir føringer for videre behandling av saken  

1. Det er alvorlig når samtlige 4 toppledere i kommunen benytter sin rett til å inngi et varsel mot 
Rådmannen. Vår konklusjon om at Rådmannen i de sakene Varselet omhandler har opptrådt i 
tråd med arbeidsmiljøloven og spillereglene i arbeidslivet, illustrerer at den oppståtte 
situasjonen ikke bør søkes løst ved bruk av arbeidsrettslige virkemidler.  

2. Det understrekes at selv om Varslerne ikke har fått rett i kritikken mot Rådmannen, nyter de 
vern mot gjengjeldelse som følge av Varselet, jf punkt 3.2.3 ovenfor. Forbudet mot 
gjengjeldelse omfatter, som redegjort for, både formelle og uformelle reaksjoner, også av mer 
subtil karakter.  

3. Det understrekes at involverte parter, både Varslerne og Rådmannen, må følges opp og 
ivaretas på en god måte fremover. Aml § 2 A-3 (2) nedfeller en plikt for arbeidsgiver til å 
"særlig påse at den som har varslet, har et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dersom det er 
nødvendig, skal arbeidsgiver sørge for tiltak som er egnet til å forebygge gjengjeldelse". 
Arbeidsgiver har naturligvis også en omsorgsplikt overfor Rådmannen.  

4. Samlet leder dette til at kommunen bør fortsette de organisasjonsprosesser som var påbegynt 
med henblikk på å bedre kommunikasjon og samhandling i ledergruppen (og potensielt også 
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nedover i organisasjonen), bidra med rolleavklaring og rolleforståelser, herunder vurdere om 
det i lys av Varselet er behov for å utvide eller justere på prosessene som er påbegynt. Dette 
kan omfatte bl.a. kommunikasjonstrening, etablering av retningslinjer og rutiner som skal 
ivareta nødvendig og hensiktsmessig informasjonsflyt, mv. 

Kommunen bør i tilfelle invitere til dialog med Varslerne og Rådmannen om prosessene som 
iverksettes. Det er likevel arbeidsgiver som til syvende og sist bestemmer hvordan saken skal 
følges opp innenfor rammene av styringsretten, og arbeidsgiver kreve at samtlige bidrar aktivt 
og lojalt til å reetablere et godt arbeidsmiljø, til å normalisere driften i kommunen og til å 
opptre samlende og ikke splittende internt og eksternt.  

Det er vår erfaring at ekstern ekspertise kan tilføye god kompetanse og bidra med å fasilitere slike 
prosesser på en god og hensiktsmessig måte, slik kommunen hadde lagt opp til forut for Varselet. Vi 
gjør for ordens skyld oppmerksom på at slike prosesser ikke er en del av Thommessens 
kompetansefelt.  

* * * 

Bergen, 12. juni 2020 
 
Med vennlig hilsen 
Advokatfirmaet Thommessen AS 
 
 
 
Håkon Berge 
Advokat 
 


