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Når det varsles mot
kommunedirektøren
Det er en krevende jobb å være toppleder i en kommune. Når det
varsles mot kommunedirektøren, blir denne jobben ekstra vanskelig.
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•

Hva er omfanget av varsling mot kommunedirektøren?

•

Hvordan bør kommunen håndtere varsling mot
kommunedirektøren?

•

Har kontrollutvalget en rolle når det varsles mot
kommunedirektøren? Hvordan bør grenseoppgangen være
mellom kontrollutvalget, kommunedirektøren og kommunestyret?

•

Hva er konsekvensene når det varsles mot kommunedirektøren?

Konflikt mellom kommunedirektør og
kommunestyre –
hva kjennetegner disse sakene?
Hvilken kunnskap sitter vi med fra vår medlemsdialog?
Hva sier undersøkelser?
Final-Rapport-Hva-koster-det-25032021-1.pdf (radmann.no)
KS-FoU-Styrket-lederskap-i-kommunal-sektor-delrapport-1.pdf
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Kommunens ulike roller
■ Tjenesteyter
■ Samfunnsutvikler
■ Lokaldemokrati

■ Myndighetsutøver
■ Arbeidsgiver
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Kommunedirektøren – oppgaver og ansvar

Lede den samlede
administrasjonen

Utrede saker som skal behandles
i folkevalgte organer
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Iverksette vedtak

Internkontroll
Rapportere

Kommunedirektøren – myndighet og oppgaver
• Utredningsplikten er presisert
– Forsvarlighetskrav videreføres
– Presisert at utredningen skal gi et faktisk og rettslig grunnlag for å treffe vedtak
• Iverksettelsesplikten er presisert:
– påse at vedtak iverksettes uten ugrunnet opphold
– Gjøre folkevalgte oppmerksomme på faktiske eller rettslige forhold som har sentral
betydning for iverksetting av vedtaket
• Ansvar for en styrket internkontroll
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Å være leder i en folkevalgt styrt virksomhet
■ Åpenhet
■ Etterprøvbarhet

■ Likebehandling
■ Lojalitet til politiske beslutninger
■ Uavhengighet – i forhold til alle folkevalgte –
og samtidig med autoritet overfor egen
administrasjon
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Godt samspill og felles lederskap
• Kommunedirektører og ordførere i norske kommuner er godt til svært godt fornøyd med
samspillet mellom politikk og administrasjon
• Kvaliteten på dette samspillet viser forholdsvis høy grad av «felles lederskap» i norske
kommuner
• Kvaliteten på samspillet vil påvirkes og formes av ulike forhold:
• Det er en positiv sammenheng mellom godt politisk klima og godt samspill mellom kommunedirektør
og ordfører
• Det er en positiv sammenheng mellom uformelle møtearena og opplevd samspill
• Samspillet påvirkes derimot ikke av individuelle trekk ved kommunedirektør (alder, kjønn osv.), og
heller ikke av størrelse på kommune, geografi eller nylig gjennomgåtte sammenslåingsprosesser.
Jf. Delrapport 1, kap. 2
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Konflikt mellom kommunedirektør og kommunestyre – hva
kjennetegner disse sakene?

19.oktober 2021

Bakgrunn og opplegg
■

Mellom 50 – 70 kommunedirektører slutter hvert år. De siste årene;
15 - 30 i konflikt (info bla fra Kommunal Rapport).

■

I denne undersøkelsen er det kartlagt ufrivillige avganger i 2019 og
2020. Til sammen 25 kommuner ble spurt.

■

Følgende 4 grupperinger ble spurt – med ulike spørreskjema:
o
o
o
o
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Kommunens administrasjon – faktadel
Avgått kommunedirektør
Kommunens ordfører
Konstituert kommunedirektør og ny kommunedirektør.

Årsaker?
■

De avgåtte KD-ene beskriver ofte et svært sammensatt årsaksbilde, der det til slutt
eskalerer i mistillit.

■

Store variasjoner;
– varsling etter omstilling
– i forbindelse med utfordrende saker
– en gjensidig slitasje
– dårlig kjemi
– mistillit
– sentrale politikerne ønsker å vise handlekraft.
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Ha kjennetegner sakene?
Årsaker

Kjennetegn

■ Store omstillingsprosjekter

■ Støy i mediene

■ Store og vanskelige politiske saker

■ Store omkostninger

■ Store budsjettkutt

■ Dårlige prosesser

■ Svak rolleforståelse
■ Varsling
■ Endring i relasjoner;
–
–
–

Etter valg
Ny ordfører
Nytt flertall
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■ Liten kunnskap om arbeidsgiverrollen
og arbeidsgiveransvaret overfor
kommunedirektøren

Observasjoner og funn – kostnader og omkostninger
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■

Redusert fremdrift og beredskap i strategiske og operasjonelle viktige
saker. Mange, både ordførere og konstituerte KD, nevner at denne
saken satte andre saker på vent og satte betydelig preg på strategisk
fokus.

■

Produksjonstap, utover redusert tilgang på ledere.

■

Tapt anseelse, rennommé og redusert tilgang på strategisk
kompetanse.

■

Omdømmetap og manglende tillit fra kommunens innbyggere,
næringsliv.

■

Få av KD-ene opplever seg godt ivaretatt. De fleste påpeker en rekke
konkrete forhold knyttet til kommunestyrets manglende kunnskap om
arbeidsgiverrollen, manglende kunnskap om sin rolle, liten lojalitet til
arbeidsavtale og at KD i realiteten er uten rettsikkerhet.

■

Sentrale aktører synes å mangle forståelse for hvordan slike prosesser
kan løses. Uklarhet i roller og ansvar.

■

Slike ufrivillige avganger har store menneskelige kostnader/
omkostninger.

Varsling
■

De kommunene med de høyeste kostnadene starter som regel
med en varslingssak rettet mot kommunedirektøren.

■

Inntrykket fra de kommunene som har besvart alle delene av
undersøkelsen er at man enten har vært uforberedt på en
varslingssak, ikke har fulgt prosedyrene som var tilgjengelig eller
ikke har bedt om tilstrekkelig bistand og hjelp til å håndtere dette
tilfredsstillende.

■

Som regel er varsling brukt som forklaring og hovedårsak fra alle
de vi har spurt i de kommunene med høyest kostnader. I tillegg er
det flere av de kommunene der varsling nevnes som årsak.

■

En varsling oppleves som en stor stresstest og påkjenning for
kommunedirektøren og kommunen som organisasjon.
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Varsling mot kommunedirektøren
• Varslingsinstituttet viktig

• Reglement for varsling, også varsling på kommunedirektøren
• Økning
• Misbrukes varslingsinstituttet?

19.oktober 2021

19.oktober 2021

https://www.dagensperspektiv.no/leder/2021/varsling-pa-avveie
https://www.dagensperspektiv.no/ledelse/2021/ledere-kan-bli-satt-i-sjakk-matt-av-for-detaljerteregler
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Refleksjoner og råd
■ Retningslinjer for varsling – kultur for åpenhet og læring – godt ytringsklima
■ Varslingssaker – ekstremt krevende
■ Ofte uventet
■ Er det et varsel etter AML? Hvis ikke, KD håndterer saken
■ Ivareta andre som er berørt i saken
■ Sørg for at varsler blir ivaretatt
■ Sørg for at den det varsles på blir ivaretatt
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Hvordan bør kommunen håndtere varsling mot kommunedirektøren?
• Vurdere varselet – er det et varsel etter AML?

• Dersom det er et varsel på KD og KD er inhabil;
• vurderes varselet av ordfører/ arbeidsgiverutvalg
• ved behov – kontakte advokat.
• Oppnevne sette-kommunedirektør

• Gode råd
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Hvordan bør kommunen håndtere varsling mot kommunedirektøren?
Mange blir sykemeldt
■ Grindaker viste til at det er en svært krevende jobb å være toppleder i en kommune.
Når det varsles mot kommunedirektøren, blir denne jobben ekstra vanskelig. – Å være
toppleder og ha oppmerksomheten på både drift og utvikling, og være en god
arbeidsgiver, samtidig som det er et varsel på deg og det granskes, er svært krevende.
Det er veldig mange som ikke klarer det og blir sykmeldt over lang tid, sa Grindaker.
■ – Hvordan de folkevalgte ivaretar den som blir varslet på, er viktig. Dessverre sier
mange kommunedirektører at de opplever fravær av ivaretakelse fra arbeidsgiver i en
slik situasjon, sa hun.
■ Bekymret over at mange kommunedirektører går av i konflikt • Kommunal Rapport
(kommunal-rapport.no)
Den det varsles på har også krav på et forsvarlig arbeidsmiljø.
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Hvordan bør kommunen håndtere varsling mot kommunedirektøren?
Når rapporten foreligger – når resultatet av undersøkelsene foreligger
■ Hva er læringen?
■ Hvis noe er kritikkverdig – hvordan følges dette opp? «Det er en vei tilbake…»

■ Dersom tilliten er brutt – bevar respekten og redeligheten. Løs konflikten på en seriøs
måte.
■ Åpenhet om resultatet?
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Kontrollutvalget og varsling
■ Kontrollutvalget bør ikke inngå i
kommunens ordinære
varslingsordning
■ Dersom KU mottar varsel - internt
varsel
■ KU sende varselet til
varslingsmottaket eller leveres til
KD
■ Kontrollutvalgets uavhengighet.
Påse at kommunen har rutiner, evt
at disse følges.
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Takk for meg
Gudrun H Grindaker
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