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Hun ga også klart uttrykk for at hun hadde som en helt avgjørende premiss at det 

etter hennes oppfatning var avstemningen i kommunestyret ikke undergitt 

taushetsplikt.  Hun mener at hun i ettertid har fått klar støtte for dette standpunkt, 

kanskje særlig fra prof. Jan Fridthjof Bernt.  

 

Hun orienterte ikke noen om at hun hadde hatt denne samtalen med barnevernleder 

og gitt de aktuelle opplysningene, heller ikke til ordfører eller rådmann. Da hun på et 

senere tidspunkt ble klar over at det ble et spørsmål om hvordan barnevernleder 

hadde fått kjennskap til stemmegivningen, ga hun med en gang tilkjenne overfor 

rådmannen at hun hadde hatt den aktuelle samtalen. Dette innebærer også at hun 

ble opprørt over at det i interpellasjonen til møtet 17.04.2012 som omhandlet dette, 

ble formidlet at hun «innrømmet» å ha hatt denne samtalen. Hun har ikke på noe 

tidspunkt hatt en oppfatning av at dette var noe hun skulle skjule.  

 

Før jeg foretar en nærmere vurdering av det rettmessige, eventuelt kritikkverdige, i at 

Magda Haugen ga disse opplysningene, finner jeg grunn til å omtale enkelte 

begivenheter i tilknytning til kommunestyremøtet dagen før.  

 

2. Forhold knyttet til kommunestyremøte 06.03.2014 

Det var flere hendelser i tilknytning til kommunestyremøte den 06.03.2014 som 

innebar at hvordan enkeltrepresentanter stemte ble, etter mitt skjønn, et helt 

uforholdsmessig vesentlig spørsmål. Dette gjaldt ikke minst for i alle fatt to av 

medlemmene i kommunestyret.  

 

Bakgrunnen for dette var omtrent følgende. Etter at det i møtet var satt fram forslag 

om å forberede sak om suspensjon av barnevernleder, ble det bestemt at det skulle 

være en pause i møtet for at de ulike gruppene kunne avholde gruppemøter.  

 

I det møtet Arbeiderpartiets gruppe hadde, kom plutselig ordføreren, som tilhører 

Kristelig folkeparti inn i gruppemøtet. Der gir hun veldig klart uttrykk for at hun er 

sterkt bekymret for at forslaget kan komme til å få flertall. Hun gir videre uttrykk for, 

overfor et av medlemmene i Arbeiderpartigruppen at hun finner det særlig 

opprørende at en representant, Janne Drevsjø, som selv er ansatt i kommunen, kan 

komme til å stemme for forslaget. Hun oppfordrer derfor dette medlemmet til å ha en 
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samtale med Janne Drevsjø for å få henne på «andre tanker». Selv om dette utsaget 

nok i og for seg var rettet til en bestemt person, er det etter mitt skjønn ikke tvil om at 

dette ble sagt på en slik måte at også de øvrige gruppemedlemmene nødvendigvis 

måtte høre det som ble sagt. I gruppen var det to andre medlemmer som også har 

arbeidsplass i Samnanger kommune. De hørte derfor det ordføreren sa, og fikk med 

seg hvordan ordføreren vurderte dette.  

 

Det ene av disse to medlemmene, Birthe Skar-Moum hadde selv det standpunkt at 

hun ville stemme mot forslaget. Det andre medlemmet, Heidi Totland Arnesen, hadde 

der i mot bestemt seg for å stemme for forslaget. Birthe Skar-Moum var klar over 

dette. På vei ut fra gruppemøtet, og tilbake til kommunestyresalen, skjønte Birthe 

Skar-Moum at Heidi Totland Arnesen tok seg svært nær av det ordføreren hadde 

sagt, og lurte på om hun var nødt til å stemme mot sin overbevisning. Birthe Skar-

Moum ga derfor klart uttrykk for at Heidi Totland Arnesen måtte stemme slik hun selv 

mente var riktig, og ikke legge vekt på det ordføreren hadde sagt.  

 

Etter gruppemøtet hadde den ordføreren hadde henvendt seg til i Arbeiderpartiets 

gruppemøte en samtale med Janne Drevsjø og formidlet videre vurderingen til 

ordføreren, uten at dette fikk noen betydning for Janne Drevsjø sin stemmegivning.  

 

Etter at saken var ferdigbehandlet, hadde ordfører og rådmann en samtale. Den 

foregikk på en slik måte at flere andre hørte denne samtalen, og særlig sentralt at 

Heidi Totland Arnesen gjorde dette. Det kan være noe uklart hvordan ordene falt i 

samtalen, men det er ikke tvil om at det ble klart at både ordfører og rådmann mente 

at det var helt uholdbart at ansatte i kommunen kunne ha stemt for forslaget om 

suspensjon. Det er blitt hevdet at rådmannen også skal ha gitt uttrykk for at «dette 

ville bli notert», og da slik Heidi Totland Arnesen oppfattet dette, slik at det kunne få 

klart negative konsekvenser for den aktuelle arbeidstaker.  

 

Rådmannen for sin del har klart tilkjennegitt at hun ikke på noe tidspunkt, verken har 

tenkt, eller ment, at dette skulle kunne bli et resultat.  

 

Uansett hvordan de aktuelle ordene i samtalen mellom ordfører og rådmann må ha 

vært, legger jeg til grunn at det er utvilsomt at Heidi Totland Arnesen oppfattet det 












