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0. SAMMENDRAG
0.1 Formålet med prosjektet
Formålet med prosjektet er å undersøke om Finnmark fylkeskommunes personalforvaltning i
videregående skoler er på et forsvarlig nivå på utvalgte områder. På bakgrunn av dette vil
fylkeskommunen få belyst ulike sider ved egen praksis, og bli presentert for områder hvor det
er mulighet for forbedringer.

0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner
Hovedkonklusjon
Det er revisjonens vurdering at personalforvaltningen ved de undersøkte skolene i hovedsak
er på et forsvarlig nivå. Vi finner imidlertid grunn til å påpeke at det er funnet mangler og
svakheter i håndteringen av både avvik og vanskelige personalsaker, og at vi ikke har
grunnlag for å uttale oss om den praktiske håndteringen av varslingssaker.
Konklusjonen er basert på vår vurdering av fire underproblemstillinger. Vi har konkludert slik
på disse problemstillingene:
Blir avvik håndtert på en forsvarlig måte?
Etter revisjonens vurdering blir avvik jevnt over håndtert på en forsvarlig måte ved de
undersøkte skolene. Manglende implementering av elektronisk avvikssystem ved en av
skolene medfører imidlertid risiko for at meldte avvik ikke blir behandlet. Motstridende og
mangelfulle skriftlige rutiner/prosedyrer for avvikshåndtering i fylkeskommunen kan videre
føre til at avviksbehandlingen ikke skjer i tråd med gjeldende rutiner.
Blir varsling håndtert på en forsvarlig måte?
Det er etter revisjonens oppfatning innført tilfredsstillende rutiner for varsling i
fylkeskommunen, som er formidlet til de ansatte ved de undersøkte skolene. Vi har imidlertid
ikke grunnlag for å uttale oss om den praktiske håndteringen har vært forsvarlig fordi det ikke
har vært varslingssaker til behandling ved skolene i den periode undersøkelsen omfatter.
Blir vanskelige personalsaker håndtert på en forsvarlig måte?
Vanskelige personalsaker håndteres i hovedsak på en forsvarlig måte ved de undersøkte
skolene. Revisjonen finner imidlertid grunn til å påpeke noen mangler og svakheter.
Gjeldende prosedyrer har mangelfull beskrivelse av konflikthåndtering i saker underlagt
arbeidsgivers handlingsplikt og håndtering av saker der ordenstraff eller oppsigelse av
arbeidstaker kan bli aktuelt. Vår undersøkelse har også avdekket mangler i opplæringen av
ledere med personalansvar, og at kravene til nøytralitet, dokumentasjon og kontradiksjon
(tilsvarsrett) i noen saker ikke er oppfylt.
Foreligger det rutiner som skal sikre en forsvarlig saksbehandling ved opphør av
arbeidsforhold?
Det foreligger rutiner som revisjonen vurderer som egnet til å sikre forsvarlig saksbehandling
ved opphør av arbeidsforhold.
Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS
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0.3 Anbefalinger
På bakgrunn av de funn som er gjort i denne undersøkelsen anbefaler revisjonen at
fylkeskommunen iverksetter følgende tiltak:
Avvikshåndtering
•
•
•
•
•

Gjør fylkeskommunens elektroniske avvikssystem obligatorisk for alle videregående
skoler i fylket
Tilpasser avviksrutinene til gjeldende avvikssystem
Samler avviksprosedyrene i en felles rutine
Innretter avvikssystemet slik at det legges til rette for – og oppfordres til – læring mellom
de videregående skolene i fylket
Oppretter en koordinerende funksjon på overordnet nivå

Varsling
•

Klargjør saksgangen for saker som faller inn under mer enn en av kategoriene avvik,
varsel etter arbeidsmiljølovens bestemmelser, varsel etter opplæringslovens bestemmelser
og vanskelige personalsaker

Vanskelige personalsaker
•
•

Klargjør saksgang og formalkrav for håndtering av vanskelige personalsaker
Sørger for systematisk oppfølging av ledere med personalansvar for å sikre at de har
tilfredsstillende kunnskap og ferdigheter til å håndtere vanskelige personalsaker

Opphør av arbeidsforhold
•
•

Vurderer om rutinene også bør beskrive hvilke vurderinger som skal gjøres før
arbeidsgiver beslutter å gå til oppsigelse
Klargjør sentraladministrasjonens rolle som rådgiver og premissleverandør i
oppsigelsessaker
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1. INNLEDNING
1.1 Prosjektets bakgrunn og formål
1.1.1 Bakgrunn
Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020, vedtatt av
fylkestinget i Finnmark fylkeskommune den 16. mars 2017 (sak 16/17). Det framgår av
planen at det skal utføres en forvaltningsrevisjon vedrørende personalforvaltning i
videregående skoler.
Dette området var ikke et av fokusområdene i Overordnet analyse 2017-2020, men
kontrollutvalget valgte å innta dette i forslag til Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020.1
Fylkestinget bifalt dette. Området som sådant har ikke vært gjenstand for overordnet analyse,
men har vært tema i tilknytning til de beslektede fokusområdene «Arbeidsgiverpolitikk» og
«Rutiner for avvik og varsling».
1.1.2 Formål
Formålet med prosjektet er å undersøke om Finnmark fylkeskommunes personalforvaltning i
videregående skoler er på et forsvarlig nivå på de utvalgte områdene. På bakgrunn av dette vil
fylkeskommunen få belyst ulike sider ved egen praksis, og bli presentert for områder hvor det
er mulighet for forbedringer.
1.1.3 Problemstillinger
Undersøkelsen er blitt gjort på bakgrunn av én hovedproblemstilling og fire
underproblemstillinger vedtatt av kontrollutvalget 30. mai 2017 (sak 16/17).
Hovedproblemstilling:
I hvilken grad er den undersøkte personalforvaltning i videregående skoler på et forsvarlig
nivå?
Underproblemstillinger:
- Blir avvik håndtert på en forsvarlig måte?
- Blir varsling håndtert på en forsvarlig måte?
- Blir vanskelige personalsaker håndtert på en forsvarlig måte?
- Foreligger det rutiner som skal sikre en forsvarlig saksbehandling ved opphør av
arbeidsforhold?
I henhold til kontrollutvalgets vedtak har prosjektet undersøkt personalforvaltningen ved de
videregående skolene i Alta, Lakselv og Vadsø.
1.1.4 Revisjonskriterier
Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte
forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot
faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de
konklusjoner som trekkes.
1

I forskrift om kontrollutvalg § 10 siste ledd er det slått fast at plan for forvaltningsrevisjon skal baseres på en
overordnet analyse.
Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS
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1.1.5 Kilder til kriterier
Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra følgende kilder:
• Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven, se
§§ 1 og 2 om ordenstraff).
• Lov av 17. juni 2005 nr. 62. om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv
(arbeidsmiljøloven)
• Forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid
(internkontrollforskriften)
• Forskrift av 6. desember 2011 nr. 1355 om organisering, ledelse og medvirkning.
• Ot.prp.nr. 84 (2005-2006) Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (Varsling).
• Ot.prp.nr.72 L (2016-2017) Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (Varsling og
arbeidstid).
• Rt-2001-418 (Kårstødommen)
• «Intern kontroll – et integrert rammeverk»; COSO-rapporten
• Arbeidstilsynet (1997, sist oppdatert desember 2014). Brukerrettet veiledning, forskrift og
kommentarer. Forskrift om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid
(internkontrollforskriften). (Bestillingsnr. 544)
• Direktorat for økonomistyring (DFØ): «Veiledning – prosedyrer for registrering og
håndtering av avvik».
• KS, kommunesektorens organisasjon (2007, revidert 2017): Ytringsfrihet og varsling –
veileder for kommuner og fylkeskommuner.
• Retningslinjer for utarbeidelse av lokale varslingsrutiner i staten. Kommunal og
moderniseringsdepartementet, 2015.
• Einarsen, S. & Pedersen, H. (2017). Håndtering av konflikter og trakasserier i arbeidslivet
(2. utg.). Oslo: Gyldendal akademiske.
• Einarsen, S., Pedersen, H. & Hoel H. (2016). Faktaundersøkelse: metodikk i vanskelige
arbeidsmiljøsaker. Oslo: Gyldendal akademiske.
1.1.6

Om kriteriene

I vedlegg 2 er det beskrevet hvilke revisjonskriterier vi har kommet fram til og hvordan disse
er utledet.

1.2 Metode
1.2.1 Datainnsamling
Metode er samlebetegnelsen på de framgangsmåtene som benyttes for å samle inn data som
kan gi svar på problemstillingen i en undersøkelse. Framgangsmåten i denne undersøkelsen
har vært intervjuer og dokumentanalyse.
Det er gjennomført intervjuer med ledelsen, tillitsvalgte og hovedverneombudene ved de tre
skolene. I tillegg har fylkesrådmannen og utvalgte avdelingsledere ved de tre videregående
skolene svart på spørsmål per e-post.
En nærmere redegjørelse for metode, framgangsmåte og kvalitetssikring framgår av
rapportens vedlegg 3.
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1.2.2 Avgrensing
Undersøkelsen er i henhold til kontrollutvalgets vedtak avgrenset til å gjelde håndtering av
avvik, varsling og vanskelige personalsaker ved de tre videregående skolene i henholdsvis
Lakselv, Vadsø og Alta. I tillegg har vi undersøkt om det foreligger rutiner for avslutning av
arbeidsforhold.
Revisjonen forstår bestillingen slik at undersøkelsen bare skal omfatte personalforvaltningen
ved de tre videregående skolene og at håndtering på overordnet nivå i fylkeskommunen faller
utenfor oppdraget. Det innebærer blant annet at avskjedssaker og håndtering av varslingssaker
via varslingssekretariatet holdes utenfor undersøkelsen.
De fire underproblemstillingene er overlappende. Revisjonen finner ikke grunn til å definere
«avvik» og «varsel» ettersom virksomheten selv skal definere begrepene innenfor rammene i
arbeidsmiljølovens kapittel 3 og 2A. Ved undersøkelsen av hvordan «vanskelig personalsak»
håndteres har revisjonen definert det som saker der arbeidsgiver ser behov for eller er
forpliktet til oppfølging utover en uformell samtale.
For å begrense undersøkelsens omfang har revisjonen avgrenset undersøkelsen av den siste
underproblemstillingen til å gjelde avslutning av arbeidsforhold på initiativ fra arbeidsgiver
når årsaken skyldes forhold på arbeidstakers side. Av samme grunn er krav til arbeidsgivers
forebyggende arbeid holdt utenfor undersøkelsen.
Undersøkelsens tema er om håndteringen på de utvalgte områdene er på et forsvarlig nivå.
Det er derfor ikke vurdert om håndteringen er optimal eller kunne vært bedre, men om den
tilfredsstiller minimumskravene.
1.2.3 Dataenes gyldighet og pålitelighet
Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom formålet for undersøkelsen og de
data som er samlet inn. Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og
nøyaktige. Det er gjort nærmere rede for hvordan dette er ivaretatt i denne undersøkelsen i
rapportens vedlegg 3.
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2. BAKGRUNNSOPPLYSNINGER
2.1 Organisering
Administrasjonssjefen er i henhold til kommunelovens § 23 fylkeskommunens øverste leder
for administrasjonen. Administrasjonssjefen kan i henhold bestemmelsen bli delegert
beslutningsmyndighet i enkeltsaker eller typer av saker om ikke er av prinsipiell betydning.
Finnmark fylkesting har i desember 2016 (sak 33/16) vedtatt fylkeskommunens reglement,
der fylkesrådmannen under punkt 14 «Ansvar og fullmakter til fylkesrådmannen» er delegert å
treffe «avgjørelser i alle saker som etter en konkret vurdering ikke anses å være av prinsipiell
betydning».
Fylkesrådmannen har under punktene 3.1 «Lederavtalen» og 3.2.4 «Personalsaker» i
«Reglement for delegering fra fylkesrådmannen» delegert personal-, HMS- og
medarbeideransvar til avdelingssjefene i fylkeskommunen. Rektorene ved de videregående
skolene er avdelingssjef på skolen og har i tillegg fått delegert utvidede fullmakter innenfor
økonomi, personalforvaltning og undervisning/pedagogikk, jfr. reglementets pkt. 3.5.7.2. På
personalforvaltningsområdet dreier det seg – i tillegg til ansvar for behandling av
permisjonssøknader – om ansvar for «ansettelser og oppsigelser på den enkelte skole».
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2.2 Videregående skoler i Finnmark
Finnmark fylkeskommune har ansvar for drift av åtte videregående skoler med til sammen
776 ansatte, herav 492 i undervisningsstillinger. 46,8 prosent av alle ansatte og 54,1 prosent
av undervisningspersonellet arbeider ved de videregående skolene i Alta, Lakselv og Vadsø.
Elever 2018/2019

Ansatte 2018

Skole
Alta videregående skole
Hammerfest videregående skole
Kirkenes videregående skole
Lakselv videregående skole
Nordkapp videregående skole
Tana videregående skole
Vadsø videregående skole
Vardø videregående skole
Sum:

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Ant
930
380
492
182
215
53
269
83
2604

%
35,7 %
14,6 %
18.9 %
7,0 %
8,3 %
2,0 %
10,3 %
3,2 %
100%

Ant
235
108
142
56
73
52
72
38
776

%
30,3%
13,9%
18,3%
7,2 %
9,4 %
6,7 %
9,3 %
4,9 %
100%

Pedagogisk
ansatte 2018
Ant
%
168
34,1 %
68
13,8 %
93
18,9 %
40
8,1 %
43
8,7 %
16
3,3 %
45
9,1 %
19
3,9 %
492
100%
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3. BLIR AVVIK HÅNDTERT PÅ EN FORSVARLIG
MÅTE?
3.1 Revisjonskriterier
Revisjonen har i undersøkelsen av denne problemstillingen utarbeidet følgende
revisjonskriterier:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det skal foreligger rutiner for håndtering av avvik
Ansatte og ansattes representanter skal delta i utarbeidelse og revidering av rutinene
Det bør foreligge en definisjon av hva som menes med avvik
De ansatte skal gis informasjon og opplæring i rutinene for avvik
Alle ansatte skal ha adgang til å melde inn avvik
Det skal foreligge rutiner som sikrer at innmeldte avvik blir registrert
Det skal foreligge rutiner som sikrer at innmeldte avvik blir gjennomgått av
arbeidsgiver
Det skal foreligge rutiner som sikrer at avvik blir lukket
Det skal foreligge rutiner som skal sikre at avviksmelder får tilbakemelding
Det skal foreligge rutiner som bidrar til å redusere risikoen for liknende avvik i
fremtiden

3.2 Data
3.2.1 Rutiner for håndtering av avvik
Revisjonen har fått tilsendt flere dokumenter som samlet skal utgjøre prosedyrene for
håndtering av avvik:
• HMS-håndbokens 2.2 Avviksbehandling og korrigerende tiltak
• HMS-håndbokens 2.8 HMS-saker – prosedyrer for HMS-saker og
• Prosedyre: Avviksmelding og -behandling
• Lokal håndbok – HMS, Vadsø videregående skole, pkt. 2.3 Prosedyrer for
avviksbehandling og korrigerende tiltak
I HMS-håndboken punkt 2.2 henvises det til et manuelt avviksskjema som den ansatte skal
fylle ut og levere til nærmeste leder, mens «Prosedyre -Avviksmelding og -behandling»
legger opp til at ansatte skal levere avviksmelding elektronisk gjennom den fylkeskommunale
serviceportalen.
I intervju er det opplyst at det ikke er laget lokale rutiner ved de enkelte skolene. Revisjonen
har fått oversendt dokumentet «Lokal håndbok HMS» utarbeidet ved Vadsø videregående
skole, der det i «pkt. 2.3 Prosedyrer for avviksbehandling og korrigerende tiltak» fremgår at
prosedyren er en lokal tilpasning av fylkeskommunens prosedyrer. Det er i intervju opplyst at
de lokale rutinene ikke fraviker de rutinene som er utarbeidet på fylkeskommunalt nivå.
Det følger av mål 3, tiltak 2 i «Handlingsplan for oppfølging og læring av vanskelige
personalsaker» at «Digitalt system for å melde HMS-avvik må tas i bruk i hele
organisasjonen». Fylkesrådmannen har på forespørsel fra revisjonen opplyst at
handlingsplanen er vedtatt av fylkestinget og at delmålet skal nås ved å innføre det
elektroniske avvikssystemet «Pure Service» i hele organisasjonen og at det derfor «ikke er
opp til hver enkelt skole å vurdere om systemet skal tas i bruk».
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3.2.2 Definisjon av avvik
I fylkeskommunens HMS-håndbok pkt. 2.2 defineres avvik som «Uregelmessigheter/feil og
mangler i forhold til rutiner, prosedyrer, krav til aktiviteter, maskiner, tekniske innretninger
og utstyr». Rutinen avgrenses mot «avvik som kan elimineres umiddelbart, og som ikke
medfører ytterligere konsekvenser».
Rektor ved Lakselv videregående skole har opplyst at de definerer avvik som «en uønsket
hendelse […] som ikke kan rettes opp der og da». I sonderingen mellom avvikssaker og
potensielle varslingssaker beskrev hun varslingssaker som mer alvorlige saker, som f.eks.
lovbrudd, brudd på interne regler og retningslinjer, etiske normer eller annen alvorlig og
kritikkverdig adferd.
Revisjonens gjennomgang av Lakselv videregående skoles avviksprotokoll for 2018 viser at
alle mottatte avviksmeldinger i 2018 relaterer seg til det fysiske arbeidsmiljøet.
I intervju med rektor ved Vadsø videregående skole definerer hun avvik med følgende ord:
«når du tar bort det som gjelder kritikkverdige forhold så er avvik på fysisk arbeidsmiljø det
som kan skade mennesker, utstyr, materiell […] På det psykososiale kan det f.eks. være
melding om kollegaer eller ledere som har atferd som ødelegger eller er destruktive for
arbeidsmiljøet» […] «Varsling handler om kritikkverdige forhold og skal ikke meldes som
avvik. Det skal heller ikke meldes avvik på personkonflikter – Her kommer personvern og
taushetsbestemmelser inn i bildet. Man må ha tunga rett i munnen».
Revisjonen har fått oversendt dokumentasjon fra behandlingen av noen avviksmeldinger ved
Vadsø videregående skole. Fire av de fem avviksmeldingene revisjonen har sett nærmere på
relaterer seg til melding om ansattes adferd og arbeidsutførelse.
HMS-rådgiver ved Alta videregående skole opplyser at det er snakk om avvik «når det
foreligger brudd på retningslinjer, farlig utstyr og skade», men hun opplever likevel at nesten
alt meldes. Grensegangen mellom avvikssak og varslingssak oppleves som overlappende og
litt uklar. Tillitsvalgt ved Alta videregående skole har i intervju bekreftet at skillet oppleves
som uklart og uttrykte at det «kan tenkes» at det har forekommet avviksmeldinger som
egentlig har karakter av varsling.
Revisjonens gjennomgang av Alta videregående skoles avviksprotokoll for 2018 viser at
mottatte avviksmeldinger i 2018 enten relaterer seg til det fysiske arbeidsmiljøet eller til
elevers adferd.
3.2.3 Informasjon og opplæring om rutinene for avvik
Både rektorene og assisterende rektorer/kontorledere har i intervju fortalt at rutinene har blitt
gjennomgått i plenums- eller fellesmøter ved skolene. For Alta videregående skole er det
opplyst at det ble foretatt en grundig gjennomgang ved innføring av elektronisk avvikssystem
tilbake i 2016, mens skolene i Lakselv og Vadsø har årlig gjennomgang hver høst. Både
Lakselv og Vadsø videregående skole har oversendt dokumentasjon på innholdet i
gjennomgangen.
De tillitsvalgte ved Lakselv og Alta har bekreftet opplysningene fra rektorene ved sine skoler,
mens de tillitsvalgte ved Vadsø videregående ikke kan huske om avvik har vært oppe som
tema i fellesmøter ved skolen. Intervjuene med de tillitsvalgte viser for øvrig varierende
oppfattelse av innholdet. Tillitsvalgte i Vadsø er usikre på om det i det hele tatt har blitt
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gjennomført opplæring, mens tillitsvalgte i Alta uttrykker at det er så lenge siden forrige
gjennomgang at det er vanskelig å huske fremgangsmåten når behovet oppstår.
I Vadsø har avvik også vært oppe som tema i avdelingsmøter, mens gjennomgang på
avdelingsnivå ved Alta videregående blir gjennomført etter initiativ fra den enkelte
avdelingsleder. Rektor ved Lakselv videregående skole opplyser at skolen har så få ansatte at
de ikke ser behov for å gjennomføre egen gjennomgang på avdelingsnivå, i tillegg til
informasjon i fellesmøter og nyhetsbrev.
Hovedverneombudet ved Alta videregående skole har i intervju gitt uttrykk for at informasjon
i fellesmøter ikke er nok; «Det må jobbes med nedover, i avdelingsmøter der du både kan
stille spørsmål og diskutere». Hun anførte videre at «jeg ønsker at HMS skal være et fast tema
på avdelingsmøtene […] Da kan man ta litt og litt hver gang, slik at folk husker».
Rektor ved Alta videregående skole har opplyst at det jobbes med en kvalitetsplan, «hvilken
opplæring skal alle ansatte ha og hvor ofte?», samt et system for dokumentering slik at det blir
en del av skolens internkontrollsystem.
Flere av informantene viser for øvrig til at temaet er en del av opplæringen av nytilsatte,
gjennom utsendelse av informasjon, informasjonstavle, vernerunder og gruppesamtaler, samt
at informasjonen ligger tilgjengelig på skolenes intranettsider.
3.2.4 Adgang til å melde inn avvik
I henhold til punkt 2.2 «Avviksbehandling» i fylkeskommunens HMS-håndbok har alle
ansatte både rett og plikt til å melde inn HMS-avvik.
Ved Vadsø videregående skole skal de ansatte fylle ut skjemaet i word- eller papirversjon og
sende eller levere det til nærmeste leder. Skjema i word-format er tilgjengelig via lenke
direkte fra rutinen og ligger i tillegg på skolen intranettside. Lederne ved skolen har også
skjemaet tilgjengelig i papirversjon
Både Lakselv og Alta videregående skole har tatt i bruk fylkeskommunens elektroniske
avvikssystem som medfører at alle ansatte har direkte tilgang til et elektronisk avviksskjema
via et ikon på egen datamaskin. Lederne ved de to skolene presiserer at de ikke vil nekte å
motta avviksmeldinger i papirformat eller som er gitt muntlig, men sørge for at slike
avviksmeldingen blir lagt inn i det elektroniske systemet.
3.2.5 Rutiner for registrering av avviksmeldinger
I henhold til punkt 2.2 «Avviksbehandling» i fylkeskommunens HMS-håndbok skal HMSavvik registres ved å fylle ut «Skjema for avviksbehandling og korrigerende tiltak» og levere
det til nærmeste leder.
I prosedyrens dokumentreferanser vises det til «Skjema 3.3.2 Skjema for meldte avvik».
Skjemaet består av 6 kolonner der det for hver sak kan fylles ut avviksnummer, dato for
melding, type avvik, svarfrist, dato for purring og dato utført.
Ved Vadsø videregående skole kan den enkelte ansatte fylle ut avviksskjemaet og sende det
til nærmeste leder. Når avviksrapporten er ferdigbehandlet skal det i henhold til rutinen lagres
i lokalt HMS-system. Rektor ved Vadsø videregående skole har i e-post av 8. november 2018
opplyst at skolen ikke har ført avviksprotokoll: «Det er ifølge HR ikke rutine på å lage
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avviksprotokoll og bruke skjemaet. Det føres derfor ingen avviksprotokoll utover det
elektroniske avvikssystemet».
Både Lakselv og Alta videregående skole har tatt i bruk fylkeskommunens elektroniske
avvikssystem. Her kan den enkelte ansatte sende inn elektronisk avviksmelding som er
tilgjengelig via et ikon som de ansatte har på sin pc (skrivebord). Det elektroniske systemet
sikrer at avviket automatisk blir registrert i avvikssystemet og kommer med når
avviksprotokoll genereres.
3.2.6 Rutiner som sikrer at avviksmeldinger blir gjennomgått
Prosedyrene plasserer ansvaret for behandling av den enkelte avviksmelding hos den lederen
som har ansvar for det området der avviket er registrert.
Ved Lakselv videregående skole får både rektor, HMS-ansvarlig, hovedverneombud og
kontorleder melding fra det elektroniske systemet når avviksmelding er registrert i systemet.
Avviksmeldingen blir vurdert og fordeles videre til den som anses best egnet til å rette
forholdet det er meldt avvik på. Avviket blir samtidig ført inn i skolens HMS-handlingsplan.
Alle avviksmeldinger blir tatt opp og gjennomgått i førstkommende AMU-møte etter at
melding er mottatt. I gjennomgangen ses det på status i saken; om de er lukket eller om det
må hentes assistanse utenfra.
Ved Alta videregående skole er det elektroniske systemet satt opp slik at det er den ansattes
nærmeste leder som får avviksmeldingen til behandling. Nærmeste leder vurderer
avviksmeldingen og har ansvar for at avvik blir rettet opp. HMS-rådgiver utarbeider rapport
over mottatte avvik en til to ganger i måneden og sørger for at ukvitterte avviksmeldinger blir
tatt inn i skolens HMS-plan.
Ved Vadsø videregående skal avviksmelding leveres eller sendes til nærmeste leder på e-post.
Assisterende rektor opplyser at avviksmeldinger som oftest sendes per e-post og at det
oppfordres til å sendes kopi av e-posten til hovedverneombudet. Rektor ved Vadsø
videregående skole har som tidligere nevnt opplyst at skolen ikke har ført avviksprotokoll.
Hovedverneombudet ved Vadsø videregående skole uttrykte - på bakgrunn av manglende
tilbakemelding etter oversendelse av avviksmelding - usikkerhet om avviksmeldinger blir
registrert og fulgt opp dersom ansvarlig leder er fraværende.
3.2.7 Rutiner som sikrer at avvik blir lukket
I HMS-håndbok pkt. 2.2 Avviksbehandling fremgår det av pkt. 3 (under overskriften
«omfang») at «Avvik som ikke kan elimineres umiddelbart settes opp i HMShandlingsplanen». I intervjuene med rektorene ved de tre videregående skolene opplyses det
at avvikene i HMS-handlingsplanen er fast tema i møtene til skolenes arbeidsmiljøutvalg.
I tillegg til «prosedyre for avviksbehandling og korrigerende tiltak» er det utarbeidet en egen
«prosedyre for avviksmelding og -behandling». Her fremgår det blant annet at det er leder
som har ansvaret for å korrigere avvik og skal samarbeide med verneombudet og berørte i
vurderingen om det skal iverksettes umiddelbare tiltak for å begrense skadeomfanget. Leder
skal samarbeide med de berørte for å finne årsaken til avviket og iverksette korrigerende og
forebyggende tiltak. Leder skal også i samarbeid med de berørte partene evaluere de tiltakene
som er blitt gjennomført.

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 11

Finnmark fylkeskommune, 2017-2020, Personalforvaltning i videregående skoler

Som det fremkommer av pkt. 3.2.6 ovenfor er avviksmeldinger gjenstand for behandling i
skolenes arbeidsmiljøutvalg. Hovedverneombudet ved Alta videregående skole har i intervju
opplyst at skolen har jobbet med en handlingsplan for åpne avvik i AMU, der det har blitt gått
inn på konkrete saker og sett nærmere på hvorfor de ikke er lukket. Tilsvarende
fremgangsmåte er beskrevet av tillitsvalgte og verneombud ved Lakselv videregående skole.
Rektor ved Vadsø videregående skole har i e-post av 8. november 2018 opplyst de har som
prosedyre at avvik legges frem for arbeidsmiljøutvalget der «leder redegjør for hvordan
arbeidet med lukking av avvik vil skje […] Når avviket er lukket, tas det opp i Amu».
Ved de to videregående skolene som har innført elektronisk avvikssystem vil det kunne tas ut
rapport på alle meldte avvik som ikke er lukket. Det elektroniske systemet har også en
innebygget funksjon som registrerer og logger all aktivitet og alle hendelser.
Avviksprotokollen «Skjema 3.3.2 – Skjema over meldte avvik 2017-2018» fra Lakselv
videregående skole viser at alle avvik er lukket, mens de fleste avvikene ved Alta
videregående skole er lukket. De åpne avvikene relaterer seg i all hovedsak til forhold som det
kan ta tid å lukke, for eksempel anskaffelser og reparasjoner som det må settes av penger til.
3.2.8 Rutiner som skal sikre tilbakemelding til avviksmelder
Det fremgår av de generelle prinsippene i HMS-prosedyrenes punkt 2.8 at det «skal være bred
medvirkning fra de berørte under hele saksgangen […] Når direkte medvirkning ikke kan
imøtekommes, skal de berørte holdes orientert om fremdrift og beslutninger».
Rektor ved Vadsø videregående skole har i intervju opplyst at den som melder avvik både får
tilbakemelding underveis og når saken er blitt lukket. Om avviksmelder «får tilbakemelding
etter/når avviket er utkvittert avhenger av hvilken type sak det dreier seg om. Dersom det er
fysiske ting f.eks. at fyrkjelen som er gått, og gjør at du derfor fryser på føttene, er det greit.
Hvis det dreier seg om andre ting er du jo med underveis, i prosessen. Hvis du melder et avvik
som ikke har noe med deg selv å gjøre, så får du tilbakemelding». Revisjonen har ikke fått
oversendt dokumentasjon som viser om - og eventuelt når - avviksmelder får tilbakemelding.
I gjennomgangen av enkeltsaker ser revisjonen at avviksmelder i disse sakene er involvert i
prosessen med å lukke avviket.
Ved Lakselv videregående skole har tillitsvalgte opplyst at det blir gitt tilbakemelding til
avviksmelder. Hvordan tilbakemelding blir gitt avhenger av hva saken gjelder. «Enkle saker
lukkes bare, så blir det bare gitt tilbakemelding om at det er ordnet». I mer alvorlige tilfeller
avhenger det av om det gjelder det psykososiale eller fysiske arbeidsmiljøet. Dersom det for
eksempel er tale om plager i form av støy eller luft blir det først gjennomført møte med de
som er berørt, så informeres det i personalmøte om hvilke undersøkelser som er foretatt, hva
som er blitt funnet og hvilke tiltak som er gjennomført. Hvis avviksmeldingen går på det
psykososiale arbeidsmiljøet har man ofte en oppfølgingssamtale med avviksmelder.
HMS-rådgiver ved Alta videregående skole opplyser at det elektroniske systemet sørger for at
det automatisk går en tilbakemelding til avviksmelder når avviksmeldingen registreres i
systemet. Revisjonens gjennomgang av skolens avviksprotokoll viser at alle avviksmeldere
har fått tilbakemelding på oversendt avvik innen tre kalenderdager etter at avvik er meldt.
HMS-rådgiver opplyser videre at det ikke er etablert noen standard for når det skal gis
tilbakemelding i den videre prosessen, men i skolens opplæring er det uttalt at det svares så
snart som mulig. Det er leder som har ansvar for å informere underveis. Dersom den enkelte
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leder ikke oppfyller sitt informasjonsansvar kan avviksmelder risikere at det ikke blir gitt
informasjon fra mottaksmelding er mottatt frem til avviket er lukket. Den ansatte har
imidlertid mulighet til å logge seg inn på serviceportalen og undersøk hva som er status og
hva som skjer i saken.
Det fremgår ikke av oversendt avviksprotokoll fra Lakselv videregående om avviksmelder har
fått tilbakemelding. Vadsø videregående skole har som nevnt ikke utarbeidet avviksprotokoll.
Revisjonen gjennomgang av avviksmeldinger ved skolen viser at avviksmelder i disse sakene
har vært involvert i den videre prosessen.
3.2.9 Rutiner som bidrar til å redusere risikoen for liknende avvik i fremtiden
I «prosedyre for avviksbehandling og korrigerende tiltak» er det angitt at prosedyren ikke bare
skal sikre at avviksbehandling og korrigerende tiltak følger de samme prinsippene for hele
fylkeskommunen, men også at hvert avvik skal behandles systematisk «slik at vi kan lære av
feil og forbedre oss».
Det fremgår videre av «prosedyre for avviksmelding og -behandling» at det ikke bare skal
gjennomføres korrigerende-, men også forebyggende tiltak. I tillegg skal leder i samarbeid
med de berørte partene evaluere tiltakene.
Rektorene ved de tre videregående skolene fremhever at gjennomgang av avvikssaker i AMU
også bidrar til læring og til redusert risiko for at liknende avvik oppstår fremover.
Hovedverneombudet ved Alta videregående skole mener at det mangler delingskultur på tvers
av enhetene i fylkeskommunen og mellom de videregående skolene. Hun har i intervju uttalt:
«Jeg vil gjerne ha en delingskultur internt, gjerne i fylket. Når vi har en linje som heter TIP i
Alta og tilsvarende linjer ved de andre videregående skolene i Finnmark; hvorfor kan vi ikke
dele? Hvorfor skal vi finne opp kruttet på hver eneste tue?
Hvorfor kunne ikke fylket ha laget et system der alle la inn sine, så kunne vi lese og lære av
hverandre? […] Det betyr ikke at vi frigjøres for å lage vårt eget, for det må vi – men vi kan
lese og lære.
Hvis vi ser til Statoil-systemet. Hvis det skjer et avvik i Statoil-systemet, så kommer det til alle
avdelingene. Fylkeskommunen bør også ta med seg at vi skal lære av hverandre og gjøre
hverandre god».
Fylkesrådmannen har per e-post opplyst at det elektroniske avvikssystemet har funksjon som
gjør at skolene skal kunne ta ut og sammenstille data på tvers av fylkeskommunens enheter.

3.3 Vurderinger
3.3.1 Rutiner for håndtering av avvik
Det skal foreligge rutiner for håndtering av avvik. Vår undersøkelse viser at det foreligger
rutiner for håndtering av avvik i fylkeskommunen. Revisjonen har imidlertid funnet noen
mangler og svakheter ved rutinene.
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Etter revisjonen vurdering oppfyller HMS-håndbokens prosedyrer på området verken de
ansattes behov for beskrivelse av fremgangsmåte for å sende avviksmelding eller ansvarlig
saksbehandlers behov for beskrivelse av fremgangsmåte i behandling av avviksmelding.
Ved sammenlikning av HMS-håndbokens 2.2 «Avviksbehandling og korrigerende tiltak» med
«Prosedyre: Avviksmelding og -behandling» fremkommer det direkte motstrid i beskrivelsen
av fremgangsmåten for å sende avviksmelding. Den førstnevnte prosedyren beskriver – på
tross av overgang til elektroniske avviksmeldinger – en fremgangsmåte som innebærer at et
skjema i word-format skal fylles ut og leveres til nærmeste leder, mens sistnevnte prosedyre
henviser til bruk av det elektroniske skjemaet i serviceportalen.
Den generelle beskrivelsen av saksgangen i saksbehandlingen vurderes som tilfredsstillende,
men strukturen i HMS-håndboken sammenholdt med en noe uklar forankret «Prosedyre:
Avviksmelding og -behandling» gjør at rutinene oppleves som fragmenterte og uoversiktlige.
Revisjonen savner også rutiner og/eller prosedyrer for saksbehandling i det elektroniske
avvikssystemet.
3.3.2 Definisjon av hva som menes med avvik
Det bør foreligge en definisjon av hva som menes med avvik. Revisjonens undersøkelse viser
at fylkeskommunens rutiner har en definisjon av begrepet, og at forståelsen av begrepet ved
de videregående skolene i Lakselv og Alta i all hovedsak er i overenstemmelse med rutinene.
På bakgrunn av revisjonens gjennomgang av enkeltsaker ved Vadsø videregående skole kan
det se ut til at skolen legger til grunn en videre definisjon enn to andre skolene, og i større
grad inkluderer misnøye med kollegaers og overordnedes adferd og arbeidsutførelse i
definisjonen. Med unntak av én avviksmelding faller samtlige av de oversendte avvikssakene
fra skolen også inn under «vanskelige personalsaker».
3.3.3 Informasjon og opplæring om rutinene for avvik
De ansatte skal gis informasjon og opplæring om rutinene for avvik. Revisjonens
undersøkelse viser at det blir gjennomført informasjon og opplæringstiltak i fellesmøter ved
skolene. Intervjuene med de tillitsvalgte viser imidlertid at innholdet i varierende grad har
festet seg. I Vadsø er det i så måte usikkerhet om det i det hele tatt er gjennomført opplæring,
mens tilbakemeldingen fra tillitsvalgte i Alta tyder på at det er på tide med en ny
gjennomgang. Ved Vadsø videregående skole har den tillitsvalgte en beskrivelse som tyder på
god forståelse av avvikssystemet ved skolen, uten at det nødvendigvis er representativt for
kunnskapen hos øvrige ansatte ved skolen.
Etter revisjonens oppfatning egner fellesmøter seg best til generell informasjon og som signal
om viktigheten av temaet, mens mer inngående og detaljert informasjon og opplæring bør
foretas i mindre grupper der det er rom for spørsmål og diskusjoner.
3.3.4 Adgang til å melde inn avvik
Alle ansatte skal ha adgang til å melde inn avvik. Vår undersøkelse viser at dette er tilfelle.
Ansatte i Alta og Lakselv har direkte tilgang til å melde inn i det elektroniske avvikssystemet,
mens ansatte i Vadsø har tilgjengelige avviksskjema i word- og papirformat.
Fylkeskommunens prosedyrer på området angir at den ansatte ikke bare har en rett, men også
en plikt til å melde avvik.
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3.3.5 Rutiner for registrering av avvik
Det skal foreligge rutiner som sikrer at meldte avvik blir registrert. Undersøkelsen viser at de
foreliggende prosedyrene ved de videregående skolene i Lakselv og Alta sikrer registrering av
avvik, mens det ikke foretas registrering av mottatte avviksmeldinger ved Vadsø
videregående skole.
Når ansatte ved Lakselv og Alta videregående skole sender inn elektronisk avviksmelding i
serviceportalen vil meldingen automatisk bli registrert i fylkeskommunens elektroniske
avvikssystem. Ledelsen ved de to skolene har tilgang til avviksmeldingene og kan ta ut
rapporter for å få en samlet oversikt over meldte avvik.
Revisjonen kan ikke se at prosedyrene ved Vadsø videregående skole sikrer at skoleledelsen
til enhver tid har oversikt over mottatte avviksmeldinger ved skolen.
3.3.6 Rutiner som sikrer at avviksmeldinger blir gjennomgått
Det skal foreligge rutiner som sikrer at meldte avvik blir gjennomgått av arbeidsgiver.
Revisjonens undersøkelse viser at foreliggende rutiner sikrer at avviksmelding ved de
videregående skolene i Lakselv og Alta blir gått gjennom, mens rutinene ved Vadsø
videregående skole ikke vurderes som tilfredsstillende i så måte.
Det elektroniske avvikssystemet ved Alta og Lakselv videregående skole medfører at ledelsen
kan kjøre ut rapporter og kontrollere om avviksmeldingene blir gjennomgått. Det faktum at
ledelsen ved Vadsø videregående skole har valgt å fortsette med et papirbasert avvikssystem
uten å føre avviksprotokoll, gjør at de ikke har samme mulighet for oppfølging. Etter
revisjonens vurdering sikrer ikke prosedyrene ved Vadsø videregående skole at alle
avviksmeldinger blir gjennomgått.
3.3.7 Rutiner som sikrer at avvik blir lukket
Det skal foreligge rutiner som skal sikre at avvik blir lukket. Undersøkelsen viser at de
videregående skolene i Lakselv og Alta har rutiner som sikrer at avvik blir lukket, mens
rutinene ved Vadsø videregående skole innebærer større risiko for at avvik ikke blir lukket.
Alle de tre videregående skolene har en praksis som innebærer at registrerte avvik som ikke
allerede har blitt lukket blir gjenstand for behandlet i AMU.
Ved Lakselv videregående skole er det oppfølging av enkeltsaker mellom møtene fra HMSansvarlig, rektor og kontorleder, mens HMS-rådgiver følger opp åpne avvik ved Alta
videregående skole.
Revisjonen vurderer at risikoen for at avvik ikke blir lukket ved Vadsø videregående skole i
hovedsak er knyttet opp mot at de ikke har tatt det elektroniske avvikssystemet i bruk, samt
manglende rutiner for registrering og oppfølging av meldte avvik, jfr. punkt 3.3.5 og 3.3.6
ovenfor.
3.3.8 Rutiner som skal sikre at avviksmelder får tilbakemelding
Det skal foreligge rutiner som sikrer at avviksmelder får tilbakemelding. Undersøkelsen viser
at de forelagte prosedyrene tydelig angir at de som er berørt skal holdes orientert gjennom
hele prosessen frem til avviket er lukket. Dersom prosedyrene følges vil som regel også
avviksmelder være sikret løpende tilbakemeldinger. Risikoen for manglende tilbakemelding
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vurderes å være størst når avviksmelder ikke anses å være direkte berørt og i saker der det er
nødvendig å få bistand fra andre for å lukke avviket.
Avviksprotokollen fra det elektroniske systemet ved Alta videregående skole viser at
avviksmelder nesten uten unntak får første tilbakemelding i løpet av tre kalenderdager etter av
avvik er meldt. Lakselv og Vadsø videregående skole har ikke oversendt oversikt som viser
om – og eventuelt når – den enkelte avviksmelder får tilbakemelding, men på bakgrunn av
intervju med ledere, tillitsvalgte og vernetjenesten ved skolene anser revisjonen det som
sannsynlig at tilbakemelding blir gitt. Ved gjennomgang av enkeltsaker ved Vadsø
videregående skole ser revisjonen at avviksmelder i samtlige saker har vært involvert i den
videre prosessen.
3.3.9 Rutiner som bidrar til å redusere risikoen for liknende avvik i fremtiden
Det skal foreligge rutiner som bidrar til å redusere risikoen for liknende avvik i fremtiden.
Revisjonen vurderer at de foreliggende rutinene bidrar til å redusere risiko for liknende
fremtidige avvik ved den enkelte skole.
I vurderingen har revisjonen lagt vekt på at utstrakte involvering av de berørte partene i
prosessen med å lukke avvikene og at de enkelte avviksmeldinger også er gjenstand for
behandling i de lokale arbeidsmiljøutvalgene.
Etter revisjonens oppfatning er det en svakhet at avvikssystemet ikke legger til rette for
systematisk deling på tvers av skolene i fylket. Fylkesrådmannen har riktignok opplyst at det
elektroniske avvikssystemet har en funksjon som gjør det mulig å ta ut rapporter og
sammenstille data på tvers av skolene, men rutinebeskrivelser og intervju viser at dette ikke er
implementert.

3.4 Konklusjon
Etter revisjonens vurdering blir avvik jevnt over håndtert på en forsvarlig måte ved de
undersøkte skolene. Manglende implementering av elektronisk avvikssystem ved en av
skolene medfører imidlertid risiko for at meldte avvik ikke blir behandlet. Motstridende og
mangelfulle skriftlige rutiner/prosedyrer for avvikshåndtering i fylkeskommunen kan videre
føre til at avviksbehandlingen ikke skjer i tråd med gjeldende rutiner.
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4. BLIR VARSLING HÅNDTERT PÅ EN FORSVARLIG
MÅTE?
4.1 Revisjonskriterier
Revisjonen har i undersøkelsen av denne problemstillingen utarbeidet følgende
revisjonskriterier:
•
•
•
•
•
•

Det skal foreligge skriftlige rutiner for intern varsling med det innhold som loven
krever. Innholdet i varslingsrutinene bør også være utformet i tråd med anbefalt
praksis
Varslingsrutinene skal være utarbeidet i samarbeid med arbeidstakerne og deres
tillitsvalgte
Rutinene bør behandles i fylkeskommunens arbeidsmiljøutvalg
Varslingsrutinene skal ikke begrense arbeidstakers rett til å varsle
Varslingsrutinene skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten
Saksbehandlingen i konkrete varslingssaker skal skje i henhold til lovkrav og bør skje
i tråd med anbefalt praksis

4.2 Data
4.2.1 Rutiner for varsling
Revisjonen har fått tilsendt flere versjoner av fylkeskommunens retningslinjer for intern
varsling. Den nyeste versjonen av rutinen som revisjonen har mottatt er oppdatert 18. oktober
2017.
Fremgangsmåten for varsling er beskrevet i retningslinjenes punkt 5, mens fremgangsmåten
for mottak, behandling og oppfølging fremgår at punkt 6. Retningslinjene inneholder ikke en
eksplisitt oppfordring til varsling om kritikkverdige forhold, men pkt. 3.2 inneholder følgende
eksempler på forhold som anses som kritikkverdige:
-

Diskriminering
Mobbing og trakassering
Straffbare forhold som tyveri, korrupsjon, bedrageri, underslag og annen økonomisk
kriminalitet
Overgrep
Maktmisbruk
Brudd på taushetsplikten
Brudd på grunnleggende saksbehandlingsregler i forvaltningsloven, arkivloven m.v.
Mangelfull oppfølging av skader, avvik og yrkessykdom
Forhold som kan medføre fare for liv og helse

Eksemplene kan også falle innenfor både fylkeskommunens avviksdefinisjon og omfattes av
varslingsplikt etter opplæringsloven. Verken prosedyrene for avvik, forslag til prosedyrer for
behandling av saker etter opplæringslovens bestemmelser eller fylkeskommunens
varslingsrutine beskriver saksgangen for slike saker.

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 17

Finnmark fylkeskommune, 2017-2020, Personalforvaltning i videregående skoler

Retningslinjenes punkt 6.4 slår fast det rettslige utgangspunktet om at saksbehandlingen i
varslingssaker skal være i overenstemmelse med forvaltningslovens krav. Seks sentrale
prinsipper og krav til saksbehandlingen blir i den forbindelse listet opp:
•
•
•
•
•
•

Arbeidsgivers undersøkelsesplikt,
Saklighetskravet,
Krav om kontradiksjon,
Partsinnsyn/partsoffentlighet,
Arbeidsgivers dokumentasjonsplikt
Krav om habilitet

Revisjonen registrerer at retningslinjene i punkt 8 ikke henviser til bestemmelsene i
arbeidsmiljølovens kapittel 2A, men til de tidligere varslingsreglene som ble opphevet ved
ikrafttredelsen av de nye reglene.
4.2.2 Ansattes involvering ved utarbeidelse av varslingsrutinene
I sak 6/17 for administrasjonsutvalget fremmet fylkesrådmannen forslag til reviderte
varslingsrutiner. Det fremgår av saksfremlegget at de tillitsvalgte og ledelsen i
samarbeidsmøte 24. mai 2017 gjennomførte en gjennomgang som avdekket mangler i
varslingsrutinene og at fylkesrådmannens forslag til reviderte varslingsrutiner bygger på
denne gjennomgangen.
4.2.3 Behandling av varslingsrutinene i arbeidsmiljøutvalget
HMS-rådgiver ved fylkeskommunens HR-avdeling har i e-post av 5. november 2018 opplyst
at siste endring i varslingsrutinene ikke ble behandlet i hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU)
før vedtak i administrasjonsutvalget, men at HAMU på grunnlag av de nye rutinene utarbeidet
fylkeskommunens varslingsplakat.
Det fremgår av intervjuene av rektorene ved de tre videregående skolene at det bare er
Lakselv videregående skole som har hatt gjeldende varslingsrutiner til behandling i det lokale
arbeidsmiljøutvalget.
4.2.4 Arbeidstakers rett til å varsle
Samtlige informanter ved de tre videregående skolene har uttrykt at de ikke kan se at det er
noe ved rutinene som begrenser arbeidstakernes rett til å varsle.
To av informantene har uttrykt at det kan oppleves belastende å skulle sende inn varsel, særlig
når det forventes at varslet skal sendes direkte til nærmeste leder. En annen informant har
uttalt at fravær av et elektronisk varslingssystem vil kunne være begrensende.
4.2.5 Varslingsrutinenes tilgjengelighet
På spørsmål om rutiner opplyser rektorene og de andre intervjuede personer i skolenes ledelse
at de kjenner til fylkeskommunens retningslinjer. Revisjonen registrerer at retningslinjene
ikke ligger tilgjengelig på fylkeskommunens hjemmeside, men har i intervju fått opplyst at
dokumentet er lagt ut på både skolenes og fylkeskommunens intranett. Innholdet i rutinene er
tilgjengelig og utdypet i fylkeskommunens varslingsplakat. Ved de videregående skolene i
Lakselv og Vadsø er plakatene godt synlig både på personalrom og fellesarealer, mens den
ved Alta videregående skole er hengt opp på personalrommet.
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4.2.6 Saksbehandlingen i varslingssaker
Informantene ved de tre skolene oppgir i intervju at de ikke har hatt varslingssaker til
behandling. Den samme tilbakemeldingen er gitt på revisjonens skriftlige forespørsel om
enkeltsaker på området. Vadsø videregående skole har mottatt et varsel som av
habilitetsgrunner ble videresendt og behandlet av fylkeskommunens varslingssekretariat.

4.3 Vurderinger
4.3.1 Rutiner for varsling
Det skal foreligge skriftlige rutiner for intern varsling med det innhold som loven krever.
Innholdet i rutinene bør også være utformet i tråd med anbefalt praksis. Undersøkelsen viser
at Finnmark fylkeskommunes har utarbeidet retningslinjer for intern varsling som oppfyller
kravene i arbeidsmiljøloven kapittel 2A.
Selv om rutinene ikke inneholder en eksplisitt oppfordring til å varsle om kritikkverdige
forhold, fremgår det av forarbeidene at en angivelse av eksempler på hva som anses som
kritikkverdige forhold ved den enkelte virksomhet er nok til å oppfylle kravet.
Etter revisjonens vurdering er det risiko for at varslingssaker som kommer til arbeidsgivers
kunnskap gjennom avviksmeldinger eller varsler etter opplæringsloven utelukkende blir
behandlet etter rutinene for avvikshåndtering eller varsling etter opplæringsloven, selv om de
også gjelder forhold som omfattes av varsel etter arbeidsmiljøloven. Det kan for eksempel
være at en ansatt melder om utilbørlig adferd fra kollega eller overordnet, der de faktiske
forhold både faller innenfor avviksdefinisjonen, lovbestemt varslingsplikt etter
opplæringsloven og varslingsbestemmelsene.
4.3.2 Ansattes involvering ved utarbeidelse av varslingsrutinene
Varslingsrutinene skal være utarbeidet i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.
Undersøkelsen viser at den reviderte rutinen er utarbeidet i samarbeid med de tillitsvalgte i
fylkeskommunen. Etter revisjonens vurdering oppfyller prosessen forut for
administrasjonsutvalgets møte lovens krav om medvirkning i arbeidet med å utrede og
vurdere hvilke rutiner som virksomheten skal fastsette på området.
4.3.3 Behandling av varslingsrutinene i arbeidsmiljøutvalget
Rutinene bør behandles i arbeidsmiljøutvalget. Undersøkelsen viser at de nye
varslingsrutinene har vært behandlet i fylkets hovedarbeidsmiljøutvalg og ved
arbeidsmiljøutvalget ved Lakselv videregående skole, men ikke ved de lokale
arbeidsmiljøutvalgene ved de videregående skolene i Vadsø og Alta.
Siden de rettslige rammene for nye varslingsrutiner er basert på nye og endrede bestemmelser
i arbeidsmiljøloven, legger revisjonen i henhold til arbeidsmiljølovens § 7-2 (2) bokstav e
også til grunn at rutinene i forbindelse med implementeringen skal være gjenstand for
behandling i de lokale arbeidsmiljøutvalgene.
4.3.4 Arbeidstakers rett til å varsle
Varslingsrutinene skal ikke begrense arbeidstakers rett til å varsle. Revisjonen kan ikke se at
innholdet i rutinene begrenser arbeidstakers rett til å varsle.
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I den grad det skulle være en allmenn oppfatning at varsling til nærmeste leder er obligatorisk
fremgangsmåte vil dette kunne medføre at enkelte ansatte kvier seg for å varsle. Etter
revisjonens oppfatning er det ikke dekning for en slik tolkning av rutinene. Fylkeskommunens
varslingsplakat viser tydelig at det er flere måter å varsle på.
4.3.5 Lett tilgjengelige varslingsrutiner
Varslingsrutinene skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakerne i virksomheten.
Undersøkelsen viser at varslingsrutinene er tilgjengelig for alle arbeidstakere på
fylkeskommunens og skolenes intranettsider, mens innholdet er gjengitt og presisert i egen
varslingsplakat som er hengt opp på personalområdene rundt om på skolene.
4.3.6 Saksbehandlingen i varslingssaker
Saksbehandlingen i varslingssaker skal skje i tråd med lovkrav og bør skje i tråd med anbefalt
praksis. Revisjonen har fått opplyst at ingen av de tre videregående skolene har hatt
varslingssaker til behandling. Rektorene har beskrevet hvordan de ville ha behandlet en
varslingssak, men dette er ikke et tilstrekkelig grunnlag til å gjøre en vurdering på. Vi kan
således ikke uttale oss om skolenes behandling av varslingssaker.

4.4 Konklusjon
Det er etter revisjonens oppfatning innført tilfredsstillende rutiner for varsling i
fylkeskommunen, som er formidlet til de ansatte ved de undersøkte skolene. Vi har imidlertid
ikke grunnlag for å uttale oss om den praktiske håndteringen har vært forsvarlig fordi det ikke
har vært varslingssaker til behandling ved skolene i den periode undersøkelsen omfatter.
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5. BLIR VANSKELIGE PERSONALSAKER
HÅNDTERT PÅ EN FORSVARLIG MÅTE?
5.1 Revisjonskriterier
Revisjonen har i undersøkelsen av denne problemstillingen utarbeidet følgende
revisjonskriterier:
•
•
•
•

Det bør foreligge skriftlige rutiner som angir hvordan vanskelige personalsaker skal
håndteres (saksbehandles)
Eventuelle rutiner for håndtering av vanskelige personalsaker skal være i henhold til
lovkrav og bør være i tråd med anbefalt praksis
Det bør gis opplæring til ledere om hvordan vanskelige personalsaker skal håndteres
Håndtering av konkrete vanskelige personalsaker skal skje i tråd med lovkrav og bør
skje i tråd med anbefalt praksis

5.2 Data
5.2.1 Rutiner for håndtering av vanskelige personalsaker
Revisjonen har ikke fått tilsendt generelle rutiner eller prosedyrer for behandling av
vanskelige personalsaker, men rektorene ved de tre videregående skolene har i intervju
oppgitt at de bruker Finnmarks fylkeskommunes rutiner, og henviser i all hovedsak til
fylkeskommunens HMS-håndbok og «Prosedyre for konflikthåndtering» som er inntatt under
pkt. 2.10 «Konflikthåndtering».
Prosedyren inneholder en beskrivelse av hvordan mellommenneskelige konflikter på
arbeidsplassen skal håndteres i Finnmark fylkeskommune.
Fremgangsmåten for ansatte for å ta opp mellommenneskelige problemer er beskrevet under
overskriftene «omfang» og «målgruppe», mens håndtering av disse sakene er beskrevet i
elleve kulepunkter under overskriften «beskrivelse».
I tillegg har fylkeskommunen blant annet utarbeidet retningslinjer for politianmeldelse av
ansatte og rutine for hvordan elevklager skal behandles.
Rektorene og andre informanter har i intervju bekreftet at prosedyrene blir brukt ved de
skolene som er omfattet av undersøkelsen.
I henhold til prosedyren opererer Finnmark fylkeskommune med en vid definisjon av
konfliktbegrepet og legger til grunn at det foreligger konflikt «når en eller flere personer er
frustrerte, irriterte eller blokkert av en annen person, uavhengig av om denne personen er
klar over det eller ikke». Mellommenneskelige konflikter defineres som «uoverensstemmelser
mellom enkeltpersoner eller grupper på en arbeidsplass, og som blir til et følelsesmessig
motsetningsforhold».
Under overskriften «Fremgangsmåte» beskriver prosedyren at den ansatte i utgangspunktet
skal forholde seg – og melde fra – til nærmeste leder. Prosedyren plasserer ansvaret for
konflikthåndteringen på nærmeste leder og angir metode for å avdekke konflikter,
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habilitetsvurdering, den ansattes rett til å ha med bisitter i møter, taushetsplikt, samt angivelse
av fremgangsmåten for å prøve å løse konflikten. Prosedyren når det gjelder dette lyder slik:
•
•
•
•
•
•

Som leder skal du alltid undersøke hvem som er direkte part i konflikten.
Løs alltid konflikten på lavest mulig nivå
Unngå raske konklusjoner, og unngå å ta «parti» for en av partene
Sørg for at partene kommer sammen og snakker med hverandre så tidlig som mulig i
konflikten.
Diskuter og bli enig med partene om en fremgangsmåte å løse konflikten på
Det skal settes opp en skriftlig avtale om hva en er blitt enige om:
- HVA er besluttet
- HVORDAN skal beslutningen settes ut i livet
- HVEM har ansvar for hva
- NÅR skal beslutningen tre i kraft
- Hvordan skal BRUDD PÅ AVTALEN håndteres
- Når og hvordan skal avtalen EVALUERES

Prosedyrene inneholder ut over dette ingen ytterligere beskrivelse av fremgangsmåte eller
formalkrav, men det fremgår at den utfyller fylkeskommunens generelle prosedyre for HMSsaker.
Rektorene har i intervju bekreftet at de bruker fylkeskommunens prosedyrer og ikke har
utviklet lokale rutiner. Dette er også bekreftet i intervju med andre informanter.
Rektorene ved de tre skolene har i intervju bedyret at det blir tatt tak i konflikter og
vanskelige personalsaker. Beskrivelsen av hvordan det jobbes ved skolene viser at
arbeidsfordelingen mellom avdelings- og mellomledere på den ene siden og rektor og
eventuelt assisterende rektor på den andre siden avhenger av skolens størrelse.
De tillitsvalgte ved Vadsø videregående skole har i intervju gitt tilbakemelding på at det etter
deres oppfatning blir tatt tak i alle konflikter og vanskelige personalsaker og at det foreligger
vilje til å behandle og løse slike saker, men at det enkelte ganger «kanskje blitt tatt litt for godt
tak i det». Ved Alta videregående skole gir de tillitsvalgte uttrykk for at de opplever ledelsen
ved skolen som litt konfliktsky, som om de håper at problemene skal gå over av seg selv,
mens tillitsvalgte ved Lakselv videregående skole beskriver et arbeidsmiljø der de ansatte
løser problemer selv uten at involvering fra ledelsen blir nødvendig.
5.2.2 Opplæring av ledere
I intervju har rektorene og ledere oppgitt at opplæring i håndtering av vanskelige
personalsaker ikke er en del av en systematisk opplæring for ledere, men at det har vært
gjennomført ledersamlinger der temaet har vært behandlet. Det er opplyst at de i vanskelige
saker jevnlig innhenter råd og diskuterer saker med for eksempel fylkeskommunens HRavdeling, bedriftshelsetjenesten, NAV arbeidslivssenter og KS.
Rektor ved Alta videregående skole har i intervju bekreftet at det ikke gjennomføres
systematisk opplæring på personalforvaltningsområdet, men at dette gjennomføres «etter
hvert som vi ser temaer aktualisere seg». Hun opplyser videre at det jobbes med å lage et
lederutviklingsprogram.
Kontorleder ved Lakselv videregående skole har i intervju opplyst at det for noen år siden ble
gjennomført et kurs i regi av Knut Ulleberg «som hadde en kjempegod gjennomgang, alt fra
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oppsigelse, overtallighet og oppsigelse og til avskjed». Rektor ved Lakselv videregående
skole har opplyst at det også har vært gjennomført to dagers opplæring i regi av
fylkeskommunens jurist. Hun opplyser at det i «en viss grad» gjennomføres opplæring rettet
mot avdelingslederne, men legger til «hvis det er vanskelige saker er jeg inne og så rådfører
vi oss».
Rektor ved Vadsø videregående skole har opplyst at det tidligere ble gjennomført opplæring i
forbindelse med «ledersamlinger i fylkeskommunen, men det var gjerne på relasjoner,
motivasjon og liknende - og ikke så konkret som personal-/konflikthåndtering. Nå er det
årlige ledersamlinger som gjerne går på avtaleverk, der både ledere og tillitsvalgte deltar.
Min opplæring har jeg fått gjennom formell lederopplæring og gjennom fagforeningsarbeid.
Nye mellomledere må få formell lederkompetanse». Assisterende rektor har i intervju opplyst
om at hun «tror at det en gang i verden var et opplegg med systematisk opplæring av ledere
på overordnet nivå. De første årene var det en lederopplæring. Man samlet lederne til en
opplæringsøkt på forskjellige områder. Det har det ikke vært så lenge jeg kan huske».
Revisjonen har henvendt seg til seks utvalgte avdelingsledere hvor vi blant annet ba om en
beskrivelse av eventuell opplæring de har gjennomført innenfor håndtering av vanskelige
personalsaker. Av de tre som besvarte revisjonens spørsmål har to opplyst at de ikke har
gjennomført opplæringstiltak i håndtering av vanskelige personalsaker, mens en opplyser å ha
gjennomført internt innføringskurs.
Revisjonen har funnet to handlingsplaner der det skal iverksettes tiltak som gjør opplæring av
ledere aktuelt. I henhold til «handlingsplan for oppfølging og læring av vanskelige
personalsaker» skal fylkeskommunen blant annet etablere et overordnet, helhetlig
kvalitetssystem, utvikle ny lederplattform og utarbeide rutiner for håndtering av
personalsaker, samt utvikle både introduksjons- og lederprogram for ledere i
fylkeskommunen. Gjennomføring av de to siste tiltakene ivaretas i «handlingsplan for
fylkeskommunens arbeidsgiverstrategi» (i tiltak 1 bokstav b og c). Sistnevnte handlingsplan
inneholder også tiltak med kurs for ledere i konflikthåndtering, mobbing og vold (tiltak 1
bokstav f) og etablering av aktivt nettverk for ledere (tiltak 2).
5.2.3 Håndtering av vanskelige personalsaker
Revisjonen har i intervju med ledelsen og ved gjennomgang av elleve enkeltsaker undersøkt
hvordan de tre videregående skolene håndterer vanskelige personalsaker.
Rektor ved Lakselv videregående skole har opplyst at de gjerne starter med et møte for å
klarlegge faktum og for å få partenes versjon og syn på saken. Dersom saken er så alvorlig at
det er «skjellig grunn til å anta at han kanskje ikke bør fortsette», blir det sendt et
forhåndsvarsel om mulig oppsigelse og innkalt til et møte med mulighet til å ha med seg en
tillitsvalgt.
Revisjonen har sett nærmere på to saker fra Lakselv videregående skole. Den ene saken gikk
på rent relasjonelle forhold som ble håndtert ved hjelp av gruppesamtaler. Håndteringen er
dokumentert gjennom innkalling til – og referat fra – gruppesamtalen, samt utfylt skjema
«Kartleggingsskjema for gruppesamtale».
Den andre saken gikk på utilbørlig adferd. Grunnlaget for personalsaken og innholdet i møte
med den ansatte har rektor redegjort for i intervju. Revisjonen har fått oversendt
dokumentasjon på hvordan saken ble håndtert etter at saksforholdet var avklart. Skriftlig
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grunnlag for personalsaken, samt møteinnkalling og referat fra møte med den ansatte mangler
i de oversendte sakspapirene.
Rektor ved Vadsø videregående skole opplyser at håndteringen vil avhenge av hvilken type
sak eller konflikt det dreier seg om. «Forsvarlig saksbehandling handler om dokumentasjon,
men også om hvordan man legger fram ting. Man må vite at det sitter et menneske der og du
må vite at det mennesket kan ha ulike reaksjoner.
Den ansatte får alltid komme med sin versjon. Kontradiksjon sikres ved at det gjennomføres
en samtale […] Når en ønsker å gjennomføre samtale med en ansatt må man innledningsvis
fortest mulig orientere den ansatte om hva saken gjelder. Ved innkalling til møtet opplyses det
om hva saken handler om. Ved alvorlige samtaler skrives referat fra samtalen».
Ved Vadsø videregående skole har revisjonen sett på håndtering av fem ulike saker. Fire av
sakene har enten startet som – eller hatt sammenheng med – avviksmelding, mens den siste
saken hadde sitt utspring i elevklage.
I saken som startet med elevklage har revisjonen mottatt dokumentasjon i form av kopi av
elevklage, møtereferater, notater, brev og e-postutveksling. Dokumentasjonen viser både
hvordan ledelsen har undersøkt faktum og arbeidstakerens tilsvar til de fremsatte påstandene i
prosessen. Revisjonen registrerer at møtereferat for fem møter avholdt i mars er datert 29. mai
samme år. Den ansatte har i udatert tilsvar kritisert tidsbruken og at han ikke ble gjort kjent
med innholdet i referatene tidligere slik at han «kunne komme med eventuelle innsigelser på
innholdet» mens hendelsene var ferske. Han kritiserte i tillegg arbeidsgiver for manglende
informasjon om retten til å ha med tillitsvalgte i det første møtet i saken. Rektor ved Vadsø
videregående skole har - i forbindelse med verifisering av fakta i rapporten - opplyst at det ble
utarbeidet referat fra hvert møte like etter at de var avholdt. Både arbeidstaker og tillitsvalgte
fikk disse utlevert fortløpende. Datoene som er påført referatene oppgis å være den dagen de
ble lagt inn i skolens saksbehandlingssystem.
I de fire sakene som startet som melding om avvik har revisjonen i en sak kun mottatt
avviksmelding med påskrift om hvordan saken er løst. I to av sakene har nærmeste leder eller
skolens ledelse ansett seg å være inhabil i behandlingen av saken og løftet saken ett ledd i
organisasjonen. I begge sakene har revisjonen mottatt dokumentasjon på grunnlaget for saken
og korrespondanse i saken. I begge sakene er det i avviksskjema notert samtale med den
ansatte uten at det foreligger referat fra samtalen.
I den fjerde «avvikssaken» fra Vadsø videregående skole har et verneombud oversendt
ansattes avviksmelding med krav om behandling etter arbeidsmiljølovens § 4-3. Revisjonen
har fått oversendt avviksmeldingene med ledelsens påskrift, møtereferat og tilbakemeldingene
fra den ansatte selv og hennes tillitsvalgte, samt e-poster til ansatte og e-post utveksling
mellom ledelsen ved skolen og medarbeider ved fylkeskommunens HR-avdeling. Det fremgår
at den ansatte det ble meldt avvik på innledningsvis ble nektet partsinnsyn i
avviksmeldingene.
Den siste saken ved Vadsø videregående skole revisjonen har gått gjennom er dokumentert
med blant annet kopi av forhåndsvarsel med begrunnelse og arbeidstakers skriftlige
imøtegåelse. Begrunnelsen inneholdt både beskrivelse av hendelser og oppfølging fra
arbeidsgivers side, samt henvisning til dokumentasjon av disse hendelsene.
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Revisjonen registrerer at begrunnelsen er omfattende og omhandler forhold over flere år.
Flere av de hendelsene det refereres til var over 6 år gamle, selv om begrunnelsen i hovedsak
hvilte på ferskere forhold. Begrunnelsen omfattet alt fra påstander om manglende
medvirkning og samarbeid til ordrenekt, illojalitet og trakasserende adferd. Revisjonen
merker seg at manglende svar på telefonoppringning for å avtale sykefraværsoppfølging og
manglende mulighet til å delta på oppfølgingsmøte ble brukt som begrunnelse.
Det fremgår at tidsrommet mellom skriftlig advarsel og forhåndsvarsel om oppsigelse var på
knappe 6 uker.
Rektor ved Alta videregående skole sier at utgangspunktet for håndteringen er at de løses på
lavest mulig nivå. «Ser vi at det har oppstått en krevende situasjon, går vi inn med veiledning,
oppfølging og sånne ting». Hun opplyser videre at «hittil har vi gjort det sånn at jeg først spør
den ene parten hver for seg, så innkalles begge til en samtale der hver av partene får fortelle
sin versjon og hva den andre tenker om det som blir sagt. En prøver først å få partene til å
forstå hverandre og finne en felles forståelse av virkeligheten, deretter finne ut hva den
enkelte kan gjøre for å løse problemet og hvilken oppfølging man skal ha. Vi prøver å løse
det på lavest mulig nivå, først og fremst med samtaler».
Revisjonen har sett nærmere på hvordan fire enkeltsaker ble håndtert ved Alta videregående
skole. To av sakene gjelder pedagogiske ansatte og to merkantilt ansatte.
I den første saken starter dokumentasjonen med et møtereferat, der fire forskjellige forhold
ble tatt opp. Ett av de forholdene som ble tatt opp var fra samme måned, mens to forhold var
nesten ett år tilbake i tid og det siste fem måneder gammelt. Referatet viser at arbeidstaker ble
konfrontert med hendelsene og beskriver arbeidsgivers oppfatning av hendelsene som
ordrenekt og illojalitet, samt arbeidstakers imøtegåelse. Skriftlig advarsel ble sendt fjorten
dager etter møtet.
I sak 2 starter dokumentasjonen med en møteinnkalling med temaet «Trusler og illojalitet».
Det fremgår av referat at det i møtet har blitt gjort en «gjennomgang av forhold som
arbeidsgiver anser som manglende samarbeid og ordrenekt». De fire forholdene som er
omtalt i referatet er manglende underskrift av arbeidskontrakt, ordrenekt, publisering av
innhold på sosiale medier og innhold i en e-post der det klanderverdige oppgis å være trussel
om å melde inn et forhold til Arbeidstilsynet. Referatet beskriver også arbeidstakers
imøtegåelse og syn på saken.
I sak 3 starter dokumentasjonen med klage fra elevene på konfliktskapende kommunikasjon.
De neste dokumentene i saken er en irettesettelse datert to uker etter dato for klagen, samt to
brev med ti dagers mellomrom som betegnes som «advarsel» og «ordensvarsel». Det
foreligger også et udatert notat med oversikt over hendelser, vurderinger og tiltak som hadde
blitt gjennomført i løpet av de to siste årene. Det er gjennomført to møter mellom arbeidsgiver
og arbeidstaker rundt åtte måneder etter at advarslene ble sendt. Møtereferatet fra det første
møtet beskriver ikke det faktum som er lagt til grunn og arbeidstakers versjon, men viser at
arbeidstaker har blitt tilbudt å si opp selv. Referatet fra det andre møtet dokumenterer
arbeidstakers aksept av tilbudet om egenoppsigelse, mens siste dokument i saken er
arbeidstakers oppsigelse.
Også sak 4 omhandler mangler i arbeidsutførelsen og adferd. Dokumentasjonen i saken starter
med en advarsel for ulovlig fravær, manglende årsplaner og elevklage på adferd og
undervisning. På bakgrunn av forhåndsvarsel om mulig oppsigelse ble det gjennomført
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drøftingsmøte etter arbeidsmiljølovens § 15-1. Arbeidsgiver har i notat beskrevet prosessen
frem til forhåndsvarsel ble sendt. Det er i den beskrevet at det er gjennomført observasjon i
klasserom, veiledning og forsøkt andre tilretteleggingstiltak. Saken ble avsluttet ved
egenoppsigelse.

5.3 Vurderinger
5.3.1 Rutiner for håndtering av vanskelige personalsaker
Det bør foreligge skriftlige rutiner som angir hvordan vanskelige personalsaker skal
håndteres. Undersøkelsen viser at det foreligger rutiner for vanskelige personalsaker innenfor
området «konflikthåndtering» og for politianmeldelse av ansatte.
Eventuelle rutiner for håndtering av vanskelige personalsaker skal være i henhold til lovkrav
og bør være i tråd med anbefalt praksis. Undersøkelsen viser at prosedyrene har et innhold
som er i overenstemmelse med lovkrav og anbefalt praksis for håndtering av vanskelige
personalsaker som ligger innenfor arbeidsgivers styringsrett. Prosedyrene vurderes imidlertid
å ha svakheter som gjør at de i mindre grad er egnet for å håndtere konflikter der arbeidsgiver
i henhold til for eksempel arbeidsmiljølovens § 2-1 har en handlingsplikt eller for tilfeller der
ordenstraff eller oppsigelse av arbeidstaker er aktuelle konsekvenser.
Prosedyrene har en vid definisjon av begrepet «konflikt». Det medfører at prosedyrekravene
inntrer på et så tidlig tidspunkt at konflikthåndteringen kan komme i gang før konflikten har
eskalert og håndtering har blitt vanskeliggjort. Angivelsen av at konflikter skal behandles på
lavest mulig nivå og plassering av ansvar på nærmeste leder øker etter vår vurdering også
sjansen for å kunne løse konflikter. Videre vurderer vi utgangspunktet om at partene i
konflikten snarest mulig skal møtes for å snakke sammen å være i overenstemmelse med
anbefalt praksis.
Sentrale krav som habilitet, objektivitet, taushetsplikt/konfidensialitet og retten til å ha med
seg tillitsvalgt/rådgiver er omtalt i prosedyrene, men fremstår mer som gode råd enn som
formalkrav. Utformingen er etter revisjonens oppfatning tilfredsstillende for de saker der den
videre oppfølging er underlagt «ren styringsrett».
Prosedyrene mangler imidlertid en tilfredsstillende beskrivelse av saksgang og formalkrav i
saksbehandling av saker der arbeidsgiver har lovbestemt handlingsplikt eller vurderer
ordenstraff og oppsigelse som konsekvens. Etter revisjonens oppfatning burde prosedyrene
inneholdt en tydeligere beskrivelse av saksgang og formalkrav for håndtering av saker der
arbeidsgiver har handlingsplikt, eller forholdet vil kunne medføre konsekvenser for
arbeidsforholdet, for eksempel i form av ordenstraff eller oppsigelse.
Fylkeskommunen har i rutiner for intern varsling under punkt 6.4 formulert en klarere
beskrivelse av formalkravene enn det som fremgår av prosedyrene for konflikthåndtering.
Det vises for øvrig til revisjonens gjennomgang av enkeltsaker i rapportens punkt 5.2.3 og
5.3.3.
5.3.2 Opplæring av ledere
Det bør gis opplæring til ledere om hvordan vanskelige personalsaker håndteres.
Undersøkelsen viser at det ikke gjennomføres systematisk opplæring av ledere med
personalansvar.
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Prinsippet om håndtering på lavest mulig nivå betyr i praksis at håndtering av konflikter og
vanskelige personalsaker i all hovedsak starter og gjennomføres på avdelingsledernivå. De
avdelingslederne som har besvart vår henvendelse oppgir at de ikke har fått opplæring i
håndtering av vanskelige personalsaker eller konflikter.
Den interne opplæringen som er gjennomført har vært i regi av fylkeskommunen og har i
hovedsak hatt de øverste lederne ved skolene som målgruppe. Intervjuene med rektorene ved
de videregående skolene i Lakselv og Vadsø bekrefter at det i liten grad blir gjennomført lokal
opplæring av avdelingslederne, mens det i Alta blir gjennomført opplæring «etter hvert som vi
ser temaer aktualisere seg».
Etter revisjonens vurdering er utgangspunktet ved Alta videregående skole ikke
tilfredsstillende for temaene «konflikthåndtering» og «håndtering av vanskelige
personalsaker». En ordning med opplæringstiltak ved behov medfører risiko for at
opplæringsbehov enten ikke blir avdekket i det hele tatt eller blir avdekket først etter at
behovet har meldt seg.
5.3.3 Håndtering av vanskelige personalsaker
Håndtering av vanskelige personalsaker skal være i tråd med lovkrav og anbefalt praksis.
Undersøkelsen viser at skolene gjør dette i varierende grad. Revisjonen har i gjennomgangen
av enkeltsaker påvist noen svakheter i saksbehandlingen knyttet til krav til nøytralitet,
dokumentasjon og kontradiksjon (tilsvarsrett). Revisjonen har følgende kommentarer i den
forbindelse:
Nøytralitet:
I to saker ved Alta videregående skole og en sak ved Vadsø videregående skole tyder
møteinnkalling eller/og møtereferat på at arbeidsgiver har konkludert med hvilket faktum som
skal legges til grunn, før arbeidstaker har fått anledning til å presentere sin versjon. I sak fra
Alta videregående skole karakteriseres for eksempel arbeidstakers handlinger som
klanderverdige allerede i møteinnkallingen ved at tema for møtet oppgis å være «trusler og
illojalitet».
Dokumentasjon:
På tross av at hendelser i all hovedsak dokumenteres registrerer revisjonen at det i noen
tilfeller mangler dokumentasjon av faktum og viktige hendelser i saksbehandlingen. I to av
sakene ved Vadsø videregående skole mangler det blant annet referat fra første samtale
mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, mens det i en av sakene fra Alta videregående skole i
enkelte dokumenter refereres til hendelser som ikke er dokumentert på annen måte.
Det anses også som en svakhet at det i sak ved Vadsø videregående skole foreligger flere
møtereferat som er datert lenge etter at møtene ble avholdt. Revisjonen registrerer at datoen(e)
for utarbeidelse av disse møtereferatene er omstridt og dermed usikker. En eventuell
feildatering er i seg selv betenkelig for dokumentenes notoritet, mens en tidsbruk i henhold til
påført dato kan gjøre det vanskeligere å huske hva som eksakt ble sagt i møtet, både for den
som skriver referatet og for arbeidstaker som skal gi tilbakemelding på innholdet.
Kontradiksjon
Til tross for at den ansatte får komme med tilsvar så vil manglende nøytralitet og
dokumentasjon av fakta kunne medføre at tilsvarsretten ikke anses oppfylt, jfr. ovenfor.

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 27

Finnmark fylkeskommune, 2017-2020, Personalforvaltning i videregående skoler

Vi registrerer for øvrig at en ansatt ved Vadsø videregående skole innledningsvis ble nektet
innsyn i avviksmeldinger rettet mot vedkommendes arbeidsutførelse og adferd, uten at det
nødvendigvis er grunnlag for å konkludere med at beslutningen var i strid med lovkravet.
Revisjonen vil imidlertid på bakgrunn av kommunikasjonen mellom skolen og
fylkeskommunens HR-avdeling bemerke at utgangspunktet er partsinnsyn og at unntak fra
regelen må begrunnes. Retten til innsyn i sakens dokumenter og hvem som har fremmet
påstandene kan ikke begrenses dersom det er relevant for arbeidstakers rett til å imøtegå de
fremsatte påstandene.
Revisjonen ser også at arbeidsgiver i enkelte tilfeller har påtalt forhold overfor ansatte som
det kan settes spørsmålstegn ved. Etter vår vurdering er det tvilsomt at arbeidsgiver – innenfor
den arbeidsrettslig saklighetsnorm – kan iverksette ordenstraff på grunnlag av «trusler» om å
melde forhold inn for Arbeidstilsynet. Det samme gjelder tilfeller der arbeidstaker ikke
umiddelbart er tilgjengelig for arbeidsgiver i forbindelse med sykefraværsoppfølging.

5.4 Konklusjon
Vanskelige personalsaker håndteres i hovedsak på en forsvarlig måte ved de undersøkte
skolene. Revisjonen finner imidlertid grunn til å påpeke noen mangler og svakheter ved
håndteringen. Gjeldende prosedyrer har mangelfull beskrivelse av konflikthåndtering i saker
underlagt arbeidsgivers handlingsplikt og håndtering av saker der ordenstraff eller oppsigelse
av arbeidstaker kan bli aktuelt. Vår undersøkelse har også avdekket mangler i opplæringen av
ledere med personalansvar, og at kravene til nøytralitet, dokumentasjon og kontradiksjon
(tilsvarsrett) i noen saker ikke er oppfylt.
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6. FORELIGGER DET RUTINER SOM SKAL SIKRE
EN FORSVARLIG SAKSBEHANDLING VED
OPPHØR AV ARBEIDSFORHOLD?
6.1 Revisjonskriterier
Revisjonen har i undersøkelsen av denne problemstillingen utarbeidet følgende
revisjonskriterier:
• Det bør foreligge skriftlige rutiner som angir saksbehandling ved opphør av
arbeidsforhold
• Eventuelle rutiner for saksbehandling ved opphør av arbeidsforhold skal være i
henhold til lovkrav og bør være i tråd med anbefalt praksis.
• Det bør gis opplæring til lederer om hvordan saksbehandling ved opphør av
arbeidsforhold skal skje
• Håndtering av konkrete saker om opphør av arbeidsforhold skal skje i tråd med
lovkrav og bør skje i tråd med anbefalt praksis.

6.2 Data
6.2.1 Rutiner for saksbehandling
Rektor ved de videregående skolene i Lakselv, Vadsø og Alta oppgir i intervju at
fylkeskommunen har egne rutiner for avslutning av arbeidsforhold. De opplyser også at det
ikke er utarbeidet lokale rutiner.
Revisjonen har etter forespørsel til fylkeskommunens kontaktperson om oversendelse av alle
relevante dokumenter på området fått tilsendt utdrag av arbeidsreglementet, der oppsigelse og
avskjed omtales i punkt 18.
Kontorleder ved Lakselv videregående skole opplyser at det foreligger rutiner for avslutning
av arbeidsforhold i personalhåndboken som KS har utarbeidet for kommunene.
I arbeidsreglementets punkt 18 er det angitt at den som har tilsettingsmyndighet også har rett
til å foreta beslutning om oppsigelse. Det presiseres at ansatte i fylkeskommunen ikke kan sies
opp uten at det foreligger saklig grunn, jfr. arbeidsmiljølovens § 15-7.
Prosedyren angir for det første at det før oppsigelse må sendes forhåndsvarsel som
tilfredsstiller kravene i forvaltningslovens § 16, med innkalling til drøftingsmøte etter reglene
i arbeidsmiljølovens § 15-1. Det presiseres at spørsmålet så langt som mulig skal ha vært
drøftet med arbeidstaker og den ansattes tillitsvalgte før beslutning om oppsigelse blir tatt.
Det fremgår at en oppsigelse skal være skriftlig, inneholde en begrunnelse og inneholde
opplysninger om retten til å kreve forhandlinger og reise søksmål, om retten til å fortsette i
stillingen under forhandling og søksmål, samt angi gjeldende frister.
I tillegg til bestemmelser som gjelder ved oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold,
inneholder punktet bestemmelser om utferdigelse av attest/tjenestebevis, samt henvisning til
hovedtariffavtalen, arbeidsmiljølovens kapittel 15 og forvaltningslovens regler.
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Assisterende rektor ved Alta videregående skole har oversendt seks dokumentmaler innenfor
personalområdet; forhåndsvarsel vedrørende oppsigelse eller avskjed, referat fra
drøftelsesmøte etter arbeidsmiljølovens § 15-1, sluttavtale, oppsigelse, avskjed og protokoll
fra forhandlingsmøte etter arbeidsmiljølovens § 17-3. Hun opplyser at malene er mottatt fra
fylkeskommunens sentraladministrasjon.
I intervju med ledelsen ved de tre videregående skolene er tilbakemeldingen at de ved
oppsigelsessaker vil involvere fylkeskommunen. Rektor ved Lakselv videregående skole
opplyste videre at hun ved en eventuell oppsigelsessak vet hvor hun kan finne rutinene og at
hun kan få råd og diskutere saken med fylkeskommunens HR-avdeling. Hun uttrykker
imidlertid at hun etter «Bruer-saken» har blitt mer bevisst på å foreta egne vurderinger og ikke
alltid vil følge de rådene hun får fra sentraladministrasjonen.
Rektor ved Vadsø videregående skole oppgir at hun ville involvert HR-avdelingen og
fylkesadvokaten og legger til hun ikke hadde «våget å kjøre oppsigelsessaker alene».
På spørsmål om hun mener de eksisterende rutinene er tilfredsstillende for å sikre forsvarlig
gjennomføring av oppsigelsessaker uttrykker hun at hun etter «Bruer-saken» er blitt mer
usikker på de rådene hun får fra fylkeskommunen.
Rektor ved Alta videregående skole opplyser at HR-avdelingen brukes for å «være sikker på
at det blir gjort riktig juridisk».
Assisterende rektor ved Alta videregående skole opplyser at saken i det øyeblikk den har blitt
en oppsigelsessak er «nesten ikke vår sak lenger. Da kommer HR-avdelingen inn og kjører
saken». Hun har på forespørsel fra revisjonen per e-post presisert at fylkeskommunen overtar
saken i forbindelse med forberedelse til rettsprosess. I disse sakene har skolen vært underlagt
«bestillinger» fra – og handlet på «oppdrag» for – fylkeskommunens jurister.
Hun forteller videre at de i alle vanskelige personalsaker på et eller annet tidspunkt har
involvert fylkeskommunens jurister og spurt om råd. Hun oppfatter at rådene har vært grundig
fundert og ofte beskrevet videre saksgang helt fram mot avslutning av arbeidsforholdet. De
første gangene fulgte hun rådene strengt og følte ikke at hun «eide saken». I en av sakene var
rådene i all hovedsak basert på juridiske vurderinger, der hun følte at hun ikke hadde
kompetanse til å overprøve juristens vurderinger. I senere saker har imidlertid skolen, der det
har vært mulig, prøvd å finne egne og mer pragmatiske løsninger.
Fylkesrådmannen har på spørsmål om rollefordelingen mellom sentraladministrasjonen og
skolene i saksbehandling av oppsigelses- og avskjedssaker, og i hvilken grad
fylkeskommunen legger føringer for eventuell saksforberedelse ved skolene, vist til
«reglement for delegering fra fylkesrådmannen» og opplyst at saksbehandling av
oppsigelsessaker og avskjedssaker er delegert til rektorene ved de enkelte skolene. Rollen til
HR-seksjonen og juristene i fylkesrådmannens stab oppgis å være avgrenset til å gi «råd og
lederstøtte ved behov i aktuelle saker».
6.2.2 Opplæring av ledere
Ledelsen ved de tre videregående skolene opplyser at oppsigelse har vært oppe både som
opplæring og tema i ledermøter.
Rektor ved Lakselv videregående skole har blant annet opplyst om grundig gjennomgang av
temaet i 2015 i rektormøte og omfattende opplæring av Knut Ulleberg tilbake i 2012. Rektor
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ved Vadsø videregående skole opplyste i intervju at et advokatfirma gjennomførte opplæring i
forbindelse med et rektormøte i 2017. Ved Alta videregående skole opplyser rektor at reglene
for oppsigelse har vært oppe som tema i ledelsen. Assisterende rektor presiserte at
oppsigelsessaker ikke ligger på avdelingsledernivå, men håndteres av rektor og assisterende
rektor.
6.2.3 Praktisk håndtering
I intervju med rektorene ved de tre videregående skolene er det opplyst om to saker i tillegg til
den såkalte «Bruer-saken». Det dreier seg om én sak ved Vadsø videregående skole og én sak
ved Alta videregående skole. I begge sakene har arbeidstaker fått skriftlig advarsel og
forhåndsvarsel om mulig oppsigelse i forkant av den formelle oppsigelsen.
I oppsigelsessaken ved Vadsø videregående skole har revisjonen gått gjennom dokumentasjon
på skriftlig advarsel, forhåndsvarsel med innkalling til drøftingsmøte, referat fra
drøftingsmøte og oppsigelsen, samt arbeidstakers krav om forhandlinger og inngått
sluttavtale. Utarbeidelsen av dokumentene baserer seg på fylkeskommunens dokumentmaler
og inneholder beskrivelse av hva oppsigelsessaken bygger på. Arbeidstakers skriftlige
tilbakemelding er også dokumentert.
Revisjonens gjennomgang viser at forhåndsvarslet inneholder en beskrivelse av de forhold
som danner grunnlaget for forhåndsvarslet med angivelse av frist på åtte dager for å komme
med tilsvar. Referatet fra drøftingsmøtet viser at grunnlaget for forhåndsvarslet ble
gjennomgått og at arbeidsgiver presiserte at et drøftingsmøte innebærer at beslutning om
oppsigelse ikke er tatt. Det kommer også frem at arbeidstaker har utarbeidet skriftlig
tilbakemelding på det grunnlaget arbeidsgiver bygget forhåndsvarslet på. Arbeidstakers
skriftlige tilbakemelding fremkom for øvrig som vedlegg til referatet. Oppsigelsen av
arbeidstaker er skriftlig og bygger på fylkeskommunens dokumentmal med begrunnelse i
henhold til tidligere utsendt forhåndsvarsel. Oppsigelsen inneholder informasjon om
arbeidstakers rettigheter som nevnt i arbeidsmiljølovens § 15-4.
Oppsigelsessaken ved Alta videregående skole er dokumentert på tilsvarende måte, men
revisjonen har ikke hatt forhåndsvarsel og referat fra drøftingsmøte tilgjengelig for
gjennomgang. Revisjonen er imidlertid forelagt dokumenter som viser til forhåndsvarsel og
drøftingsmøtet.
Det foreligger ikke for noen av sakene dokumentasjon på at alternativ til oppsigelse har blitt
vurdert.

6.3 Vurderinger
6.3.1 Rutiner for saksbehandling
Det bør foreligge skriftlige rutiner som angir saksbehandlingen ved opphør av arbeidsforhold.
Undersøkelsen viser at fylkeskommunens prosedyrer for avslutning av arbeidsforhold fremgår
av punkt 18-20 i fylkeskommunens arbeidsreglement.
Lakselv videregående skole har oppgitt at de bruker «Kommunens personalhåndbok»
utarbeidet av KS, som i kapittel 3 har et innhold som beskriver hvilke krav som settes til
saksbehandlingen i slike saker.
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Eventuelle rutiner for saksbehandling ved opphør av arbeidsforhold skal være i henhold til
lovkrav og i tråd med anbefalt praksis. Undersøkelsen viser at rutinene for saksbehandling
ved opphør av arbeidsforhold er innenfor lovkrav. Dersom skolene i tillegg bruker
fylkeskommunens dokumentmaler anses risikoen for formalfeil i oppsigelsesprosessen som
minimal. Vi vil imidlertid bemerke at rutinene ikke gir anvisning på at arbeidsgiver har en
plikt til å vurdere alternativer til oppsigelse før vedtak blir gjort.
Revisjonen vurderer at risikoen for feilaktige oppsigelser i all hovedsak er knyttet til tidligere
faser i håndteringen, se rapportens kapittel 5 «Vanskelige personalsaker», og uklar oppfatning
av ansvars- og rollefordeling mellom sentraladministrasjonen og skolene.
6.3.2 Opplæring av ledere
Det bør gis opplæring til ledere om hvordan saksbehandlingen ved opphør av arbeidsforhold
skal skje. Undersøkelsen viser at rektorene som er delegert myndighet til å gjøre vedtak om
oppsigelse har fått opplæring i hvordan oppsigelsessaker skal håndteres.
6.3.3 Håndtering av enkeltsaker
Håndtering av saker om opphør av arbeidsforhold skal skje i tråd med lovkrav og bør skje i
tråd med anbefalt praksis. Revisjonens undersøkelse viser at saksbehandlingen i to
oppsigelsessaker er i overenstemmelse med lovkrav og anbefalt praksis.

6.4 Konklusjon
Det foreligger rutiner som revisjonen vurderer som egnet til å sikre forsvarlig saksbehandling
ved opphør av arbeidsforhold.
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7. KONKLUSJONER
7.1 Hovedkonklusjon
Det er revisjonens vurdering at personalforvaltningen ved de undersøkte skolene i hovedsak
er på et forsvarlig nivå. Vi finner imidlertid grunn til å påpeke at det er funnet mangler og
svakheter i håndteringen av både avvik og vanskelige personalsaker, og at vi ikke har
grunnlag for å uttale oss om den praktiske håndteringen av varslingssaker.

7.2 Blir avvik håndtert på en forsvarlig måte?
Etter revisjonens vurdering blir avvik jevnt over håndtert på en forsvarlig måte ved de
undersøkte skolene. Manglende implementering av elektronisk avvikssystem ved en av
skolene medfører imidlertid risiko for at meldte avvik ikke blir behandlet. Motstridende og
mangelfulle skriftlige rutiner/prosedyrer for avvikshåndtering i fylkeskommunen kan videre
føre til at avviksbehandlingen ikke skjer i tråd med gjeldende rutiner.

7.3 Blir varsling håndtert på en forsvarlig måte?
Det er etter revisjonens oppfatning innført tilfredsstillende rutiner for varsling i
fylkeskommunen, som er formidlet til de ansatte ved de undersøkte skolene. Vi har imidlertid
ikke grunnlag for å uttale oss om den praktiske håndteringen har vært forsvarlig fordi det ikke
har vært varslingssaker til behandling ved skolene i den periode undersøkelsen omfatter.

7.4 Blir vanskelige personalsaker håndtert på en forsvarlig måte?
Vanskelige personalsaker håndteres i hovedsak på en forsvarlig måte ved de undersøkte
skolene. Revisjonen finner imidlertid grunn til å påpeke noen mangler og svakheter i
håndteringen.
Gjeldende prosedyrer har mangelfull beskrivelse av konflikthåndtering i saker underlagt
arbeidsgivers handlingsplikt og håndtering av saker der ordenstraff eller oppsigelse av
arbeidstaker kan bli aktuelt. Vår undersøkelse har også avdekket mangler i opplæringen av
ledere med personalansvar, og at kravene til nøytralitet, dokumentasjon og kontradiksjon
(tilsvarsrett) i noen saker ikke er oppfylt.

7.5 Foreligger det rutiner som skal sikre forsvarlig saksbehandling ved
opphør av arbeidsforhold?
Det foreligger rutiner som revisjonen vurderer som egnet til å sikre forsvarlig saksbehandling
ved opphør av arbeidsforhold.
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8. ANBEFALINGER
På bakgrunn av de funn som er gjort i denne undersøkelsen anbefaler revisjonen at
fylkeskommunen iverksetter følgende tiltak:
Avvikshåndtering
• Gjør fylkeskommunens elektroniske avvikssystem obligatorisk for alle videregående
skoler i fylket
• Tilpasser avviksrutinene til gjeldende avvikssystem
• Samler avviksprosedyrene i en felles rutine
• Innretter avvikssystemet slik at det legges til rette for – og oppfordres til – læring mellom
de videregående skolene i fylket
• Oppretter en koordinerende funksjon på overordnet nivå
Varsling
• Klargjør saksgangen for saker som faller inn under mer enn en av kategoriene avvik,
varsel etter arbeidsmiljølovens bestemmelser, varsel etter opplæringslovens bestemmelser
og vanskelige personalsaker
Vanskelige personalsaker
• Klargjør saksgang og formalkrav for håndtering av vanskelige personalsaker
• Sørger for systematisk oppfølging av ledere med personalansvar for å sikre at de har
tilfredsstillende kunnskap og ferdigheter til å håndtere vanskelige personalsaker
Opphør av arbeidsforhold
• Vurderer om rutinene også bør beskrive hvilke vurderinger som skal gjøres før
arbeidsgiver beslutter å gå til oppsigelse
• Klargjør sentraladministrasjonens rolle som rådgiver og premissleverandør i
oppsigelsessaker
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9. KILDER OG LITTERATUR
Lovverk
• Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven).
• Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (Kommuneloven)
• Lov av 17. juni 2005 nr. 62. om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv
(arbeidsmiljøloven)
• Lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregåande opplæringa
(Opplæringslova)
• Forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid
(internkontrollforskriften)
• Forskrift av 6. desember 2011 nr. 1355 om organisering, ledelse og medvirkning.
Lovforarbeider
• Ot.prp.nr. 84 (2005-2006) Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (Varsling)
• Ot.prp.nr.72 L (2016-2017) Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (Varsling og
arbeidstid)
Rettspraksis
• Rt-1959-900
• Rt-2000-1602 (Nøkkdommen)
• Rt-2001-418 (Kårstødommen)
• Rt-2005-1590
• HR-2016-2579-A
• LH-2016-64735
Litteratur:
• Einarsen, S. & Pedersen, H. (2017). Håndtering av konflikter og trakasserier i arbeidslivet
(2. utg.). Oslo: Gyldendal akademiske.
• Einarsen, S., Pedersen, H. & Hoel H. (2016). Faktaundersøkelse: metodikk i vanskelige
arbeidsmiljøsaker. Oslo: Gyldendal akademiske.
• Fanebust, A (2013): Innføring i Arbeidsrett: Den individuelle del. Oslo:
Universitetsforlaget.
• Jakhelln, H. (2006) Oversikt over arbeidsretten, 4 utg., 2006. Oslo: Cappelen Damm.
• Ury, W., Brett, J &, Goldberg, S. (1988). Getting Disputes Resolved: Designing Systems
to Cut the Costs of Conflict. Michigan: Jossey-Bas.
• Mykland, S. (2011) En studie av mekleratferd i norske rettsmeklinger (Doktoravhandling).
Norges handelshøgskole, Bergen.
Veiledere/retningslinjer
• «Intern kontroll – et integrert rammeverk»; COSO-rapporten.
• Arbeidstilsynet (1997, sist oppdatert desember 2014). Brukerrettet veiledning, forskrift og
kommentarer. Forskrift om systematisk om systematisk helse- miljø- og sikkerhetsarbeid
(internkontrollforskriften). (Bestillingsnr. 544).
• Arbeidstilsynets publikasjoner Gode råd om saksbehandling i krevende personalsaker
(bestillingsnr. 613).
• Direktorat for økonomistyring (DFØ): «Veiledning – prosedyrer for registrering og
håndtering av avvik».
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•
•
•

KS, kommunesektorens organisasjon (2007, revidert 2017): Ytringsfrihet og varsling –
veileder for kommuner og fylkeskommuner.
Retningslinjer for utarbeidelse av lokale varslingsrutiner i staten. Kommunal og
moderniseringsdepartementet, 2015.
KS, kommunesektorens organisasjon: Kommunenes personalhåndbok

Fylkeskommunale dokumenter
• Finnmark fylkeskommune: Finnmark fylkeskommunes reglement
• Finnmark fylkeskommune: Reglement for delegering fra fylkesrådmannen
• Finnmark fylkeskommune: Jobber med mening. Arbeidsgiverstrategi for Finnmark
fylkeskommune mot 2020
• Finnmark fylkeskommune: Handlingsplan: Jobber med mening. Arbeidsgiverstrategi for
Finnmark fylkeskommune mot 2020.
• Finnmark fylkeskommune: HMS-håndbok, Pkt. 1 Beskrivelse av HMS-håndboken, pkt. 2
organisasjonskart med ansvars- og oppgavefordeling, pkt. 3 Vernetjenesten, pkt. 4
Skjema, prosedyrer, rutiner, sjekklister og retningslinjer, pkt. 5. Avviksmeldinger og behandling, pkt. 6 Risikovurdering, pkt. 7 IA- og sykefraværsoppfølging, pkt. 8. Rus- og
avhengighetsproblematikk og pkt. 9. Dokumentasjon.
• Finnmark fylkeskommune: HMS-håndbok pkt. 2 Prosedyrer for HMS-aktiviteter: Pkt. 2.2
Avviksbehandling og korrigerende tiltak, pkt. 2.8 HMS-saker – Prosedyre for HMS-saker
og pkt. 2.10 Konflikthåndtering
• Finnmark fylkeskommune: Prosedyre - Avviksmelding og -behandling
• Finnmark fylkeskommune: Retningslinjer for varsling i Finnmark fylkeskommune
• Finnmark fylkeskommune: Varslingsplakaten
• Finnmark fylkeskommune: Arbeidsreglement Finnmark fylkeskommune (pkt. 18 – 21)
• Finnmark fylkeskommune: Rapport. Psykososiale arbeidsforhold ved Vadsø
videregående skole
• Finnmark fylkeskommune: Rapport Vadsø videregående skole – oppsummering av
samtaler (Utarbeidet av Administrativt forskningsforbund (AFF) v/NHH)
• Finnmark fylkeskommune: Handlingsplan for oppfølging og læring av vanskelige
personalsaker
• Finnmark fylkeskommune: Dokumentmaler (forhåndsvarsel ved oppsigelse eller avskjed,
referat drøftelsesmøte, Oppsigelse, avskjed, sluttavtale, protokoll forhandlingsmøte)
• Lakselv videregående skole: HMS- målsetting og HMS- handlingsplan (2017)
• Alta videregående skole: Rutine ved klage fra elev på ansatte
• Alta videregående skole: Handlingsplan for utvikling av arbeidsmiljøet ved Alta vgs
• Vadsø videregående skole: Internkontroll – Lokal håndbok – HMS (revidert 2017)
• Vadsø videregående skole: Krisehåndteringsplan for Vadsø videregående skole (revidert
2016)
• Vadsø videregående skole: Handlingsplan for oppfølging av sykefravær
• Vadsø videregående skole: Gjennomgang av HMS-systemet hos Vadsø videregående
skole 2018 v/Sør-Varanger bedriftshelsetjeneste
• Vadsø videregående skole: Årshjul, HMS-aktiviteter skoleåret 2016/17
• Vadsø videregående skole: Tiltaksplan – helse, miljø, sikkerhet og inkluderende
arbeidsliv 2016
• Vadsø videregående skole: HMS ved Vadsø videregående skole (presentasjon)
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Saksfremlegg/Protokoller
• Protokoller fra møter i administrasjonsutvalget i Finnmark fylkeskommune (2015-2019)
Andre kilder
• KS: Rådmannens internkontroll: Hvordan få orden i eget hus? (2015)
• «Intern kontroll – et integrert rammeverk»; COSO-rapporten (1992)
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VEDLEGG 1: RÅDMANNENS KOMMENTARER
Fylkeskommunens opplæringssjef har på vegne av fylkesrådmannen gitt følgende
tilbakemelding på rapporten:
«Fylkesrådmannen vil lage en plan for å lukke avvikene i forvaltningsrapporten. Arbeidet
starter tidlig i 2019. Viser for øvrig til tidligere innsendte svar fra rektorer og
opplæringssjef».
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VEDLEGG 2: REVISJONSKRITERIER
Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte
forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot
faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de
konklusjoner som trekkes.
Kilder til kriterier
Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra følgende kilder:
• Lov av 10. februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven, se
§§ 1 og 2 om ordenstraff).
• Lov av 17. juni 2005 nr. 62. om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv
(arbeidsmiljøloven)
• Forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
(internkontrollforskriften)
• Forskrift av 6. desember 2011 nr. 1355 om organisering, ledelse og medvirkning.
• Ot.prp.nr. 84 (2005-2006) Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (Varsling).
• Ot.prp.nr.72 L (2016-2017) Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (Varsling og
arbeidstid).
• Rt-2001-418 (Kårstødommen)
• «Intern kontroll – et integrert rammeverk»; COSO-rapporten
• Arbeidstilsynet (1997, sist oppdatert desember 2014). Brukerrettet veiledning, forskrift og
kommentarer. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid
(internkontrollforskriften). (Bestillingsnr. 544)
• Direktorat for økonomistyring (DFØ): «Veiledning – prosedyrer for registrering og
håndtering av avvik».
• KS, kommunesektorens organisasjon (2007, revidert 2017): Ytringsfrihet og varsling –
veileder for kommuner og fylkeskommuner.
• Retningslinjer for utarbeidelse av lokale varslingsrutiner i staten. Kommunal og
moderniseringsdepartementet, 2015.
• Einarsen, S. & Pedersen, H. (2017). Håndtering av konflikter og trakasserier i arbeidslivet
(2. utg.). Oslo: Gyldendal akademiske.
• Einarsen, S., Pedersen, H. & Hoel H. (2016). Faktaundersøkelse: metodikk i vanskelige
arbeidsmiljøsaker. Oslo: Gyldendal akademiske.
Om kriteriene
For at saksbehandling og håndtering av saker på personalområdet skal anses som forsvarlig
må den tilfredsstille de krav som lovgivningen og ulovfestede arbeidsrettslige prinsipper
setter, samt være i samsvar med eventuelle anerkjente teorier og praksis på området.
Krav til personalforvaltningen kan også fremgå av kollektive avtaler mellom partene i
arbeidslivet og den individuelle arbeidsavtalen mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.
De mest sentrale kildene til revisjonskriterier for denne undersøkelsen fremgår av
arbeidsmiljølovens bestemmelser, mens man ofte finner ulovfestede arbeidsrettslige
prinsipper uttrykt gjennom rettspraksis og juridisk teori.
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Avvikshåndtering:
Avvikshåndtering er en del av internkontrollen som i stor grad reguleres gjennom
arbeidsmiljølovens kapittel 3 og internkontrollforskriftene.
Kriteriene for undersøkelsen er i stor grad utledet fra arbeidsmiljølovens § 3-1 (2) bokstav e
som stiller krav om rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av
arbeidsmiljølovens bestemmelser.
På HMS-området angir arbeidsmiljølovens § 3-1 at arbeidsgiver skal «sørge for at det utføres
systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i virksomheten».
Krav om skriftlige rutiner for hvordan virksomheten skal avdekke, rette opp, forebygge og
hindre gjentakelse av feil og mangler2 fremgår av lovbestemmelsens andre ledd bokstav e
sammenholdt med internkontrollforskriftenes § 5 nr. 7.
Ordlyden i lov- og forskriftsbestemmelsene angir at god avviksbehandling dreier seg om:
• å finne ut hva som har skjedd,
• identifisere hvorfor det skjedde,
• rette opp forholdet og
• sørge for at det ikke skjer igjen.
Sammenholdt med internkontrollforskriftenes dokumentasjonskrav innebærer det at avvik må
registreres, gjennomgås og lukkes, at avsender får tilbakemelding og at saksgangen
dokumenteres.
Et velfungerende avvikssystem forutsetter også at de ansatte vet hva som skal meldes inn. Det
bør derfor foreligge en definisjon eller angivelse av hvilke hendelser eller forhold som ønskes
meldt inn i avvikssystemet. Det bør også klargjøres hvilke uønskede hendelser som skal inngå
i avvikssystemet og hva som skal varsles i henhold til egne varslingsrutiner etter reglene om
varsling.
Arbeidsmiljølovens § 3-1 (1) og internkontrollforskriftenes § 4 andre ledd forutsetter videre at
arbeidstakerne og deres representanter skal delta ved innføring, revidering og utøvelse av
internkontrollen, slik at samlet kunnskap og erfaring utnyttes. Det innebærer blant annet at
arbeidstakerne og deres representanter skal delta i innføring og revidering av avvikssystemet
og at alle ansatte skal ha anledning til å melde avvik.
Varsling:
Reglene for varsling reguleres gjennom arbeidsmiljølovens kapittel 2 A. I undersøkelsen har
vi sett nærmere på arbeidstakernes mulighet til å sende varsel og arbeidsgivers prosedyrer for
behandling av disse.
Det følger av arbeidsmiljølovens § 2A-1 at alle arbeidstakere har rett til å varsle om
kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. Innleide arbeidstakere har samme rett i
virksomheten til innleier. Varslingsreglene omfatter alle tilfeller der arbeidstakere sier fra om
forhold som arbeidstakeren blir kjent med gjennom arbeidsforholdet og som er eller kan være
i strid med:
2

Se også Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og
sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).
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•
•
•

Lover og regler
Virksomhetens retningslinjer
Alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt

Det kan f.eks. være svikt i sikkerhetsrutiner, arbeidsforhold i strid med arbeidsmiljølovens
krav, uforsvarlig saksbehandling, korrupsjon eller andre misligheter. Når det gjelder
uforsvarlig saksbehandling må det skilles mellom saksbehandling i strid med alminnelig
oppfatning av hva som er forsvarlig og faglig uenighet. Faglig uenighet omfattes ikke av
varslingsbestemmelsene.
Bestemmelsens andre ledd stiller krav til hvordan varslingen skal foretas; varsling skal skje på
en forsvarlig måte. Vurderingstema vil i hovedsak være om arbeidstaker har saklig grunnlag
for kritikken og om arbeidstaker har tatt tilbørlig hensyn til arbeidsgivers og virksomhetens
legitime interesser med hensyn til måten det varsles på.
Lovens § 2A-3 stiller krav om skriftlige varslingsrutiner som er utarbeidet i samarbeid med
arbeidstakernes og deres tillitsvalgte og som minst inneholder:
• oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold,
• fremgangsmåte for varsling og
• fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling
KS har i sin veileder3 til kommuner og fylkeskommuner anført at det bør fremgå av rutinene
at varsling til tilsynsmyndigheter og andre offentlige myndigheter alltid anses som forsvarlig
og at disse har taushetsplikt om varslerens navn og andre identifiserende opplysninger om
arbeidstaker.
Rutinene kan ikke begrense retten til varsling etter § 2A-1 og skal være lett tilgjengelig for
alle arbeidstakerne i virksomheten.
I beskrivelsen av fremgangsmåten for mottak og behandling av varsling er det viktig at
rutinen sikrer forutsigbarhet i oppfølging av et varsel under hensyn til både arbeidstaker som
varsler, arbeidsgiver/virksomhet og den det eventuelt varsles om.
Saksbehandlingen av varsler skal for øvrig også være i overenstemmelse med juridiske
prinsipper for forsvarlig saksbehandling av personalsaker4 5. Sentrale krav i den forbindelse er
blant annet:
•
•
•
•
•
•

Habilitet
Arbeidsgivers undersøkelsesplikt
Kontradiksjon, herunder partsinnsyn
Krav til konfidensialitet, anonymitet og taushetsplikt
Dokumentasjonskrav
Saklighetskrav

3

KS Ytringsfrihet og varsling – veileder for kommuner og fylkeskommuner.
Einarsen, S. & Pedersen, H. (2017). Håndtering av konflikter og trakasserier i arbeidslivet (2. utg.). Oslo:
Gyldendal akademiske.
5
Einarsen, S., Pedersen, H. & Hoel H. (2016). Faktaundersøkelse: metodikk i vanskelige arbeidsmiljøsaker.
Oslo: Gyldendal akademiske.
4

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 41

Finnmark fylkeskommune, 2017-2020, Personalforvaltning i videregående skoler

Gjengjeldelse overfor arbeidstakere som enten har eller har tenkt å varsle i samsvar med
§ 2A-1 er forbudt, jfr. § 2A-2. Forbudet mot gjengjeldelse forutsetter at kravet om forsvarlig
varsling etter § 2A-1 (2) er oppfylt.
KS har i sin veileder for kommuner og fylkeskommuner6 anført at mange ansatte på grunn av
frykt for gjengjeldelse ikke varsler om kritikkverdige forhold som burde vært stoppet. I den
forbindelse påpeker de viktigheten av at rutinene utformes og implementeres slik at vernet
oppleves reelt. Det anbefales også at rutinene behandles i arbeidsmiljøutvalget.
Vanskelige personalsaker og konflikthåndtering:
Når arbeidsgiver får kunnskap eller mistanke om brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser
vil det utløse et krav til aktivitet fra arbeidsgivers side. Hvilken aktivitet som kreves og
hvordan saken bør håndteres vil variere ut fra sakstype og den enkelte sak. I
konflikthåndteringsteorien anbefales ofte et utgangspunkt med «lavterskel»7 tilnærming.
Formålet er at konflikter skal behandles på et så lavt og enkelt nivå som mulig, fortrinnsvis av
partene som selv er berørt av konflikten.
Det kan ikke oppstilles eksplisitte regler eller normer for hvordan alvorlige personalsaker skal
håndteres fordi de enkelte situasjonene er unike både med hensyn til innhold og involverte
personer. Konflikter på forskjellig opptrappingsnivå må håndteres forskjellig. Det kan
imidlertid stilles krav til fremgangsmåten.
I Kaarstø-dommen har høyesterett uttalt at arbeidsgivers styringsrett er begrenset av en
allmenn saklighetsnorm: «Utøvelse av arbeidsgivers styringsrett stiller visse krav til
saksbehandlingen, det må foreligge et forsvarlig grunnlag for avgjørelsen, som ikke er
vilkårlig, eller basert på utenforliggende hensyn».
Einarsen og Pedersen har i boka «Håndtering av konflikter og trakassering i arbeidslivet»8
oppstilt fire grunnleggende saksbehandlingsprinsipper som bør følges:
• saksgang
• habilitet
• dokumentasjon og
• kontradiksjon
En vanskelig personalsak må anses og behandles på samme måte som andre saker i
virksomheten. Den må behandles i henhold til ordinære prinsipper og rutiner for god
saksgang, slik at en oppnår en rettferdig, saklig, rask og grundig behandling.
For å sikre dette bør det foreligge skriftlige rutiner og gjennomføres nødvendig opplæring av
ledere. Gode rutiner, god opplæring og medvirkning er eksempler på forebyggende tiltak for
håndtering av personalsaker.9
Når arbeidsgiver får kunnskap eller mistanke om at det pågår en konflikt og/eller uakseptabel
adferd, må det først vurderes om regelverket medfører en aktivitetsplikt fra arbeidsgivers side.
Hvis det ikke foreligger en aktivitetsplikt kan arbeidsgiver i kraft av sin styringsrett likevel
6

KS Ytringsfrihet og varsling – veileder for kommuner og fylkeskommuner.
Ur Ury, W., Brett, J &, Goldberg, S. (1988). Getting Disputes Resolved: Designing Systems to Cut the Costs of
Conflict. Michigan: Jossey-Bas.
8
Einarsen, S. & Pedersen, H. (2017). Håndtering av konflikter og trakasserier i arbeidslivet (2. utg.). Oslo:
Gyldendal akademiske.
9
Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 613 Gode råd om saksbehandling i krevende personalsaker.
7

Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS

Side 42

Finnmark fylkeskommune, 2017-2020, Personalforvaltning i videregående skoler

velge å agere, men da ut fra effektivitetshensyn, hensyn til trivsel eller ut fra et forebyggende
perspektiv. Leder må så sørge for en ryddig saksgang som sikrer dokumentasjon og
kontradiksjon.
I norsk arbeidsliv er rådene oppfatning og anbefalt praksis at konflikter og vanskelige
personalsaker bør løses på lavest mulig nivå.
I konflikthåndteringsteorien og norsk arbeidsliv anbefales ofte en «lavterskel» tilnærming, der
konflikter behandles på et så lavt og enkelt nivå som mulig, og da fortrinnsvis av partene som
selv er berørte av konflikten.10
I saker som kan innebære mulige brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser må den som blir
satt til å behandle saken være habil. Det vil si at det med rimelighet ikke kan stilles spørsmål
om objektivitet og nøytralitet. Einarsen og Pedersen11 mener at arbeidsgiver må være «streng
i sin vurdering av hvem som bør håndtere sakene på egne vegne og heve saken til et høyere
nivå om det oppstår berettiget tvil» og anfører videre at: «Vi vil også her advare mot et
gjennomgående tankesett i norske virksomheter om at konflikter skal håndteres på lavest
mulig nivå. Et slikt prinsipp vil kunne stå i direkte motsetning til prinsippet om habilitet […]»
I de sakene der regelverket ikke pålegger arbeidsgiver en aktivitetsplikt og ingen gir uttrykk
for at det foreligger et arbeidsmiljøproblem, f.eks. i lavintensive konflikter, vil arbeidsgiver
kunne utøve sin styringsrett og omsorgsplikt uten at spørsmål om habilitet er relevant.
Vanskelige personalsaker kan utvikle seg til å medføre en aller annen form for etterspill.
Formelt og juridisk starter en sak i prinsippet først ved første dokumentasjon. I en tidlig fase
kan skriftlig dokumentasjon medføre et en konflikt trappes opp unødvendig. Det er derfor
viktig at leder fortløpende vurderer når det må startes dokumentasjon på at han/hun har tatt
tilstrekkelig tak i saken. I følge Einarsen og Pedersen12 venter erfaringsmessig ledere for
lenge med å starte dokumentasjon av prosessen.
Dokumentasjon kan være i form av møteinnkallinger, møtereferat, skriftlige oppsummeringer,
skriftlige advarsler, notater, e-poster mv.
Kravet til dokumentasjon innebærer at arbeidsgiver må bygge sine vurderinger og
beslutninger på bakgrunn av dokumenterbare forhold og ikke subjektive oppfatninger. I
dokumentasjonskravet ligger også at arbeidsgiver har en undersøkelsesplikt, der den som
fremsetter en påstand har bevisbyrden for at en hendelse har funnet sted. Jo alvorligere en
påstått hendelse er, desto sikrere må arbeidsgiver være på at hendelsen faktisk har funnet sted.
Det er i en rekke høyesterettsavgjørelser lagt til grunn at det stilles kvalifisert beviskrav når
det er spørsmål om å legge et særlig belastende faktum til grunn, jf. HR-2016-2579-A avsnitt
34 flg.
Et grunnleggende juridisk prinsipp for saksbehandling av personalsaker er arbeidstakers rett
til kontradiksjon. «Kontradiksjon er partenes rett til å komme med sine anførsler, og til å få

10

Ury, W.L., Brett, J.M. & Goldberg, S.B. (1988). Getting disputes resolved. Designing systems to cut
the costs of conflict. San Fransisco: Jossey-Bass Publishers.
11
Einarsen, S. & Pedersen, H. (2017). Håndtering av konflikter og trakasserier i arbeidslivet (2. utg.). Oslo:
Gyldendal akademiske.
12
Einarsen, S. & Pedersen, H. (2017). Håndtering av konflikter og trakasserier i arbeidslivet (2. utg.). Oslo:
Gyldendal akademiske.
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imøtegå det motparter eller andre han anført i saken»13. Det betyr at en ansatt som får
anklager mot seg, har rett til å imøtegå disse.
Høyesterett har i en dom fra 200514 gått så langt at den har uttalt at manglende kontradiksjon
anses som presumsjon på at arbeidsgivers konklusjon er feil: «Når kontradiksjonsprinsippet
er tilsidesatt, er det vanskelig å vite hvordan resultatet ville blitt uten denne feilen. Prinsippet
er så vesentlig at det etter mitt syn ikke kan stilles høye krav til sannsynlighet for at feilen har
virket inn. Snarere bør det nærmest være en presumsjon for at feilen har hatt betydning».
Prinsippet om kontradiksjon har også betydning for andre arbeidstakeres mulighet til å bidra
med anonyme opplysninger eller arbeidsgivers mulighet til å bruke opplysningene mot den
anklagede arbeidstakeren.
I tilfeller der arbeidsgiver i henhold til regelverket er forpliktet til å reagere, og mottatte
opplysninger er relevant for sakens utfall, vil arbeidsgiver verken kunne love eller overholde
eventuelle løfter om anonymitet.
Rutiner for avslutning av arbeidsforhold:
Oppsigelse og avskjedigelse av arbeidstakere er innenfor arbeidsgivers styringsrett.
Arbeidsmiljølovens kapittel 15 inneholder både regler om fremgangsmåten og begrensninger i
retten til oppsigelse og avskjed. Fylkeskommunen og de videregående skolene er som
offentlig organ i tillegg underlagt saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven.
De mest sentrale bestemmelsene er arbeidsmiljølovens § 15-7 som verner arbeidstakere mot
usaklige oppsigelser og § 15-14 som gir arbeidsgiver adgang til å avskjedige arbeidstaker med
øyeblikkelig virkning dersom det foreligger «grovt pliktbrudd eller annet vesentlig mislighold
av arbeidsavtalen». I henhold til ordlyden er denne bestemmelsen forbeholdt de groveste
sakene, f.eks. voldelig adferd eller tyveri. §§ 15-8 til 15-10 gir videre oppsigelsesvern ved
sykdom, militærtjeneste og svangerskap, samt etter fødsel og adopsjon.
Ved oppsigelse og avskjed stiller rettspraksis krav til en forsvarlig saksbehandling.
Kravet om forsvarlig saksbehandling innebærer at virksomhetens rutiner og praksis må
oppfylle både arbeidsmiljølovens og forvaltningslovens krav til prosess og at nødvendige
vurderinger blir gjort underveis.
Forsvarlig saksbehandling forutsetter for det første at saksbehandlingsreglene blir overholdt.
De grunnleggende saksbehandlingsprinsippene som er omtalt under «vanskelige
personalsaker» ovenfor er i så måte sentrale. Ved oppsigelsessaker i offentlige organ kommer
disse prinsippene delvis til uttrykk gjennom forvaltningslovens bestemmelser.
Forvaltningslovens kapittel IV har videre regler om saksforberedelse som bl.a. innebærer at
fylkeskommunen må sende forhåndsvarsel (§ 16) og skal påse at saken er så godt opplyst som
mulig før vedtak treffes (§17). Det betyr at arbeidsgiver så langt som mulig har plikt til å
sørge for at det faktagrunnlaget som avgjørelsen skal bygge på er riktig og at arbeidstaker er

13

Einarsen, S. & Pedersen, H. (2017). Håndtering av konflikter og trakasserier i arbeidslivet (2. utg.). Oslo:
Gyldendal akademiske.
14
Rettstidende 2005 side 1590 (premiss 34).
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sikret kontradiksjon, dvs. får anledning til å imøtegå både det faktiske og det rettslige
grunnlaget forhåndsvarslet bygger på.
Etter § 15-1 skal det også foretas drøftinger før arbeidsgiver fatter beslutning om oppsigelse.
Bestemmelsen forutsetter at arbeidsgiver ikke allerede har bestemt seg, men at det foretas
reelle drøftinger om grunnlaget for oppsigelsen. Oppsigelse skal i henhold til AML § 15-4
bl.a. være skriftlig og inneholde informasjon om retten til å kreve forhandlinger og reise
søksmål, samt retten til å fortsette i stillingen mens forhandlinger pågår og frem til det
foreligger rettskraftig dom (§ 11-5). Vedtaket skal også tilfredsstille forvaltningslovens krav
til begrunnelse etter forvaltningslovens §§ 24-25, og i henhold til § 27 opplyse om
klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere fremgangsmåte ved klage, samt om
retten etter § 18, jfr. § 19, til å se sakens dokumenter.
Hva som anses som «saklig grunn» vil bero på en konkret vurdering i det enkelte tilfellet. I
henhold til rettspraksis innebærer saklighetskravet bl.a.:
-

at oppsigelsen bygger på et korrekt faktum,
være nødvendig for å ivareta arbeidsgiver interesser og
en interesseavveining mellom arbeidstaker og arbeidsgiver

Arbeidstaker må ved handling(er) eller unnlatelse(r) ha forbrutt seg mot alminnelige etiske og
moralske normer, saklig motiverte ordrer eller gjeldende avtaler, instrukser, reglement eller
regelverk.
Ved oppsigelse på grunn av arbeidstakers forhold har arbeidsgiver ansvaret for at det faktum
oppsigelsen bygger på er forsvarlig. Høyesterett har i en dom fra 1959 (Rt-1959-900) fastslått
at det er arbeidsgiver som har bevisbyrden for at de faktiske forhold oppsigelsen bygger på er
korrekte.
I kravet om at oppsigelse må være nødvendig for å ivareta arbeidsgivers interesser ligger ikke
bare vilkår om saklig sammenheng mellom oppsigelsen og forhold på arbeidstakers side, men
også at alternativ til oppsigelse har vært vurdert. Arbeidsmiljøloven legger ikke opp til noen
idealmålestokk på arbeidstakere. Lovens intensjon er at det i arbeidslivet skal være plass for
de fleste arbeidstakere. Det innebærer at oppsigelse fra arbeidsgiver side betinger alvorlig
eller gjentatte alvorlige brudd på arbeidsavtalen.
Opp til en viss alvorlighetsgrad må arbeidstaker også ha fått anledning til å rette opp
forholdet. Utgangspunktet er at jo grovere handling eller unnlatelse det er snakk om, desto
mindre krav har arbeidstakeren på å få anledning til å rette opp forholdet.
For arbeidsgivere av en viss størrelse er minstekravet at det finnes prosedyrer som sikrer
gjennomføring og dokumentasjon av prosessen i henhold til regelverket, herunder også:
-

korrigerende tiltak,
plan for fremdrift av korrigerende tiltak,
advarsel,
drøfting,
oppsigelse og
forhandlinger etter 17-3.
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Utledning av revisjonskriterier:
På bakgrunn av det som er nevnt ovenfor er det utledet følgende revisjonskriterier knyttet til
de fire underproblemstillingene:
Avvikshåndtering
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Det skal foreligger rutiner for håndtering av avvik

Ansatte og ansattes representanter skal delta i utarbeidelse og revidering av rutinene
Det bør foreligge en definisjon av hva som menes med avvik
De ansatte skal gis informasjon og opplæring i rutinene for avvik
Alle ansatte skal ha adgang til å melde inn avvik
Det skal foreligge rutiner som sikrer at innmeldte avvik blir registrert
Det skal foreligge rutiner som sikrer at innmeldte avvik blir gjennomgått av arbeidsgiver
Det skal foreligge rutiner som sikrer at avvik blir lukket
Det skal foreligge rutiner som bidrar til å redusere risikoen for liknende avvik i fremtiden
Det skal foreligge rutiner som skal sikre at avviksmelder får tilbakemelding

Varsling
•
•
•
•
•
•

Det skal foreligge skriftlige rutiner for intern varsling med det innhold som loven krever.
Innholdet i varslingsrutinene bør også være utformet i tråd med anbefalt praksis
Varslingsrutinene skal være utarbeidet i samarbeid med arbeidstakerne og deres
tillitsvalgte
Rutinene bør behandles i fylkeskommunens arbeidsmiljøutvalg
Varslingsrutinene skal ikke begrense arbeidstakers rett til å varsle
Varslingsrutinene skal være lett tilgjengelig for alle arbeidstakere i virksomheten
Saksbehandlingen i konkrete varslingssaker skal skje i henhold til lovkrav og bør skje i
tråd med anbefalt praksis

Vanskelige personalsaker og konflikthåndtering
•
•
•
•

Det bør foreligge skriftlige rutiner som angir hvordan vanskelige personalsaker skal
håndteres (saksbehandles)
Eventuelle rutiner for håndtering av vanskelige personalsaker skal være i henhold til
lovkrav og bør være i tråd med anbefalt praksis
Det bør gis opplæring til ledere om hvordan vanskelige personalsaker skal håndteres
Håndtering av konkrete vanskelige personalsaker skal skje i tråd med lovkrav og bør skje
i tråd med anbefalt praksis

Opphør av arbeidsforhold
•
•
•
•

Det bør foreligge skriftlige rutiner som angir saksbehandling ved opphør av
arbeidsforhold
Eventuelle rutiner for saksbehandling ved opphør av arbeidsforhold skal være i henhold
til lovkrav og bør være i tråd med anbefalt praksis
Det bør gis opplæring til lederer om hvordan saksbehandling ved opphør av
arbeidsforhold skal skje
Håndtering av konkrete saker om opphør av arbeidsforhold skal skje i tråd med lovkrav
og bør skje i tråd med anbefalt praksis
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VEDLEGG 3: METODE OG GJENNOMFØRING
Generelt om forvaltningsrevisjon
Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave. Forvaltningsrevisjon innebærer å gjennomføre
systematiske vurderinger av kommunens/fylkeskommunens økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger.
Herunder om:
a) forvaltningen bruker ressurser til å løse oppgaver som samsvarer med
kommunestyrets/fylkestingets vedtak og forutsetninger,
b) forvaltningens ressursbruk og virkemidler er effektive i forhold til målene som er satt på
området,
c) regelverket etterleves,
d) forvaltningens styringsverktøy og virkemidler er hensiktsmessige,
e) beslutningsgrunnlaget fra administrasjonen til de politiske organer samsvarer med offentlige
utredningskrav,
f) resultatene i tjenesteproduksjonen er i tråd med kommunestyrets eller fylkestingets forutsetninger
og/eller om resultatene for virksomheten er nådd.

Formålet med forvaltningsrevisjon er å bidra til:
•
•
•

økt produktivitet, effektivitet og måloppnåelse
at kommunal virksomhet drives i samsvar med regelverket
å skaffe fram informasjon som gir grunnlag for kommunestyrets/fylkestingets tilsyn med
forvaltningen

Det er kontrollutvalget i den enkelte kommune/fylkeskommune som skal påse at
kommunens/fylkeskommunens virksomhet årlig blir gjenstand for forvaltningsrevisjon.
Kontrollutvalget skal minst en gang i valgperioden utarbeide en plan for gjennomføring av
forvaltningsrevisjon, som skal vedtas av kommunestyret/fylkestinget.
Det er kommunens/fylkeskommunens revisor som gjennomfører selve forvaltningsrevisjonen.
Utførelsen skal skje i tråd med god kommunal revisjonsskikk, herunder RSK 001 Standard for
forvaltningsrevisjon (vedtatt av styret i Norges kommunerevisorforbund).
Sluttproduktet i hver forvaltningsrevisjon er en rapport som oversendes til behandling i
kommunens/fylkeskommunens kontrollutvalg. Kontrollutvalget rapporterer videre til
kommunestyret/fylkestinget om de gjennomførte prosjektene.

Bestilling fra kontrollutvalget
Revisor må gjennomføre forvaltningsrevisjonen i samsvar med kontrollutvalgets bestilling.15
Oppstart av forvaltningsrevisjonen ble vedtatt i kontrollutvalgets møte den 30. mai 2017 (sak
16/17). Følgende problemstillinger ble vedtatt:
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Hovedproblemstilling:
I hvilken grad er den undersøkte personalforvaltning i videregående skoler på et forsvarlig
nivå?
Underproblemstillinger:
- Blir avvik håndtert på en forsvarlig måte?
- Blir varsling håndtert på en forsvarlig måte?
- Blir vanskelige personalsaker håndtert på en forsvarlig måte?
- Foreligger det rutiner som skal sikre en forsvarlig saksbehandling ved opphør av
arbeidsforhold?
Kontrollutvalget vedtok at prosjektet skal omfatte skolene Alta, Lakselv og Vadsø og
presiserte at «Bruer-saken» ikke skal omfattes av undersøkelsen.

Oppstart
Revisor skal sende oppstartsbrev til administrasjonssjefen så tidlig som mulig i prosjektet.16
Oppstartsbrev ble sendt fylkesrådmannen per e-post 18. januar. Rådmannen utpekte
opplæringssjefen som fylkeskommunens kontaktperson.

Datainnsamling
Revisor må innhente data i tilstrekkelig omfang til å kunne gjøre vurderinger og svare på
problemstillingen(e) i undersøkelsen. Eksempler på metoder som kan benyttes er intervju,
spørreskjema, observasjon, dokumentanalyse, statistiske analyser, regnskapsanalyse og
systemanalyse.17 I den grad det er tjenlig, bør det benyttes flere metoder for innsamling av
data (data- og metodetriangulering).
Nedenfor redegjør vi nærmere for de metoder for innsamling av data som er benyttet i denne
undersøkelsen.
Felles for underproblemstillingene:
De primære kildene til informasjon for å finne svar på hvordan personalforvaltningen
innenfor de fire områdene fungerer, har vært gjennomgang av skriftlige rutiner og intervjuer
med ledelsen og representanter for de ansatte ved skolene. Ved de videregående skolene i
Vadsø og Alta har vi gjennomført intervju med rektor og assisterende rektor, mens vi i
Lakselv snakket med rektor og kontorleder. Det er også gjennomført intervju med tillitsvalgte
og hovedverneombud ved de tre skolene. Intervjuene er gjennomført som delvis strukturerte
(semi-strukturerte) kvalitative intervju.
Intervjuene ved Lakselv videregående skole er gjennomført som personlig intervju 2. og 3.
mai, mens tilsvarende intervju med ledelsen ved Vadsø videregående skole ble gjennomført 6.
og 7. juni. Tillitsvalgte og hovedverneombud ved skolen ble intervjuet via Skype henholdsvis
11. og 15. juni. Ved Alta videregående skole er det gjennomført personlig intervju med
tillitsvalgte og hovedverneombudet henholdsvis 19. og 21. juni, mens ledelsen ble intervjuet
28. juni. I tillegg er det gjennomført e-postintervju med fylkesrådmannen og utvalgte
avdelingsledere ved de videregående skolene i Vadsø og Alta.
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Blir avvik håndtert på en forsvarlig måte?
For å finne svar på denne problemstillingen har vi analysert foreliggende skriftlige prosedyrer
for håndtering av avvik og intervjuet personer det er rimelig å anta har kjennskap til hvordan
den enkelte skole i praksis håndterer avvik, se ovenfor. I tillegg er det foretatt analyse av
avviksprotokollene fra Lakselv og Alta videregående skole og utlånte saksdokumenter fra
enkeltsaker ved Vadsø videregående skole.
Blir varsling håndtert på en forsvarlig måte?
Varsling er belyst gjennom intervju og ved analyse av både de saksdokumenter som lå til
grunn for administrasjonsutvalgets vedtak om endrede varslingsrutiner og innholdet i de nye
rutinene.
Blir vanskelige personalsaker håndtert på en forsvarlig måte?
Også undersøkelsen om hvordan vanskelige personalsaker blir håndtert er gjennomført ved
hjelp av intervju og dokumentanalyse.
Dokumentanalysene er gjennomført på foreliggende rutiner og ved gjennomgang av
dokumenter i enkeltsaker. Analyse av dokumenter i enkeltsaker ved Alta videregående skole
har blitt gjennomført i forbindelse med besøk på skolen 29. oktober 2018, mens de to andre
skolene har lånt ut saksdokumenter for gjennomgang i kommunerevisjonens lokaler. Det er de
enkelte skolene som har valgt ut sakene som har vært gjenstand for analyse.
Foreligger det rutiner som skal sikre en forsvarlig saksbehandling ved opphør av
arbeidsforhold?
I likhet med de tre forrige problemstillingene er undersøkelsen av denne problemstillingen
gjennomført ved hjelp av intervju og dokumentanalyse.
Dokumentanalysene har omfattet gjennomgang av foreliggende rutiner og dokumenter i
enkeltsaker. Analyse av dokumenter i enkeltsaker ved Alta videregående skole har blitt
gjennomført i forbindelse med besøk på skolen 29. oktober 2018, mens Vadsø videregående
skolene har lånt ut saksdokumenter for gjennomgang i kommunerevisjonens lokaler. Med
unntak av den såkalte «Bruer-saken» har revisjonen innenfor et definert tidsintervall gått
gjennom samtlige oppsigelsessaker ved de tre skolene.
Gyldighet og pålitelighet
I valg av metode må revisor sikre dataens relevans (gyldighet/validitet) i forhold til
problemstillingen(e).18 Datainnsamlingen må gjennomføres på en måte som sikrer dataens
pålitelighet (reliabilitet).
Dataenes relevans er sikret ved at all datainnsamling er gjort med utgangspunkt i
revisjonskriteriene. Dette gjelder både hvilke dokumenter vi har innhentet og hvilke spørsmål
vi har stilt. Alle innsamlede data er gruppert etter revisjonskriteriene.
Dataenes pålitelighet er sikret ved at vi har spurt en rekke personer med overlappende
kunnskap om de emner som undersøkes, samt gjennomgått enkeltsaker.
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Verifisering
Data som er innsamlet ved hjelp av intervju skal som hovedregel verifiseres.19 I praksis
innebærer dette at et utkast til rapport blir sendt til informantene i revidert(e) enhet(er) for
gjennomlesing. Dette gjøres for å unngå faktafeil, og for å sikre at det materialet som
undersøkelsen bygger på blir mest mulig fullstendig og pålitelig.
Utkast til rapport ble sendt til fylkesrådmannen, fylkeskommunens kontaktperson
(opplæringssjefen) og rektorene ved de tre skolene for verifisering 30. november 2018. På
dette rapportutkastet har vi fått tilbakemelding fra opplæringssjefen og rektorene ved skolene
i henholdsvis Vadsø og Lakselv.
Rektor ved Vadsø videregående skole har i merknad til rapportens punkt 5.2.3 og 5.3.3
opplyst at de omtalte møtereferatene er skrevet – og gjort kjent for både arbeidstaker og
tillitsvalgte – like etter at møtene ble avholdt. Hun anfører at referatene har blitt feildatert i
forbindelse med registreringen av dokumentene i skolens arkivsystem. Opplysningene er
innarbeidet i rapportens punkt 5.2.3 og 5.3.3. Hun har i sine merknader også kommentert
innholdet til rapportens punkt 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6 og 5.2.1. Revisjonen har gjennom intervju og
dokumentanalyse vært kjent med – og tatt høyde for – det vesentligste i disse merknadene.
Disse kommentarene medfører følgelig heller ikke endringer i rapporten. Merknadene
innehold for øvrig også informasjon om at Vadsø videregående skolen har tatt det
elektroniske avvikssystemet i bruk.
Revisjonen har i henhold til merknad fra rektor ved Lakselv videregående skole korrigert
gjengivelsen av skolens avviksdefinisjon i rapportens punkt 3.2.2.
Opplæringssjefen har i sine merknader opplyst at håndtering av vanskelige personalsaker vil
bli tema på neste rektormøte, samt at fylkeskommunen har satt i gang et arbeid med
elektronisk avvikshåndtering som vil være på plass på nyåret. Revisjonen anser at disse
tilbakemeldingene har karakter av informasjon om igangsatte tiltak og ikke endrer de fakta
rapporten bygger på.
Referat fra intervjuene har for øvrig tidligere blitt sendt til den enkelte deltaker for
verifisering. Den siste verifiseringstilbakemeldingen ble mottatt 24. september 2018. I de
tilfellene det kom tilbakemeldinger dreide det seg om mindre forhold, som ble korrigert i ny
versjon av møtereferatet. To av de som har deltatt i intervju har ikke eksplisitt bekreftet at
innholdet i det oversendte referatet er i overenstemmelse med det de har fortalt i intervjuet.
Etter revisjonens oppfatning har de ikke-verifiserte opplysningen ikke betydning for det
faktum som legges til grunn for revisjonens vurderinger, og er heller ikke brukt i rapporten

Intern kvalitetssikring

Utføring av forvaltningsrevisjon skal kvalitetssikres.20 Kvalitetssikringen skal sikre at
undersøkelsen og rapporten har nødvendig faglig og metodisk kvalitet. Videre må det sikres at
det er konsistens mellom bestilling, problemstillinger, revisjonskriterier, data, vurderinger og
konklusjoner.
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor har kvalitetssikret prosjektplanen, mens
forvaltningsrevisor Bård Larsson har kvalitetssikret både verifiserings- og høringsutgaven av
19
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rapporten. Ulike problemstillinger er diskutert og avklar fortløpende med både
oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor og prosjektmedarbeider. Prosjektmedarbeider har
deltatt med løpende kvalitetssikring ved skrivingen av rapporten.

Høring
Administrasjonssjefen skal gis anledning til å gi uttrykk for sitt syn på de forhold som fremgår
av rapporten.21 Høringssvaret skal vedlegges rapporten som går til behandling i
kontrollutvalget.
Rapporten ble sendt på høring til fylkesrådmannen 12. desember 2018. Høringssvaret framgår
av rapportens vedlegg 1.
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