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SVAR PÅ GRUNNGJEVE SPØRSMÅL FRÅ SP   

   

I grunngjeve spørsmål frå Sp v. Monica Tjønna vert det reist konkret spørsmål om rådmannen 

har irettesett ass. rådmann for at ho har teke seg inn på eit kontor som Samnanger 

utdanningsforbund (UDF) disponerer saman med andre på kommunehuset.  

 

Først litt opplysningar om kva som har skjedd i saka.  

Samnanger utdanningsforbund v. hovudtillitsvalde disponerer eit kontor i kommunehuset. 

Fram til sommaren 2015 delte dei dette kontoret med landbrukskontoret og tidlegare også 

med overformynderiet. Dvs. det var eit kontor som fleire hadde tilgang til. Landbrukskontoret 

hadde også møte med bønder o.a. på dette kontoret.  

 

I samband med omorganisering av kommuneadministrasjonen, var det behov for fleire kontor 

rundt rådmannen sitt kontor, og det vart då avtalt at Fagforbundet Samnanger skulle flytta ut 

av sitt kontor i 3 etasje og dela kontor med UDF. UDF hadde i noko tid bedt om at kontoret 

vart pussa opp, og det var då naturleg at det var gjort i samband med omrokkeringa. Det vart 

då planlagt at oppussinga skulle skje seinast i løpet av sommaren 2015. Det gikk melding til 

utdanningsforbundet v. hovudtillitsvald og til landbrukskontoret i mai om at dei måtte rydda 

kontoret.  

 

Ingen ting skjedde frå UDF si side. Det vart purra mange gangar på hovudtillitsvald m.a. 

direkte til han når han var innom kommunehuset og ved ein e-post av 25.06.2015 både til han 

og påtroppande hovudtillitsvald. Ass. rådmann som skulle gå på ferie i slutten av juli. Då det 

innan medio juli 2015 ikkje hadde kome nokon tilbakemelding frå UDF, tok kommunen v. 

ass. rådmann og einingsleiar for sørvis seg inn på kontoret. Dei fann då  m.a. at det låg mange 

dokument ope for innsyn for alle som kom innom kontoret som var  unnateke off. innsyn. 

Dette galdt kopi av søkjarlister, tilsettingspapir og jobbsøknader. Desse var stempla 

konfidensielt så det var ingen tvil om korleis dei skulle handsamast. Slikt materialet skal alltid 

låsast inn, og særleg nødvendig er det på eit kontor som delast av andre og som delvis også er 

ope for publikum. For ass. rådmann var dette brotet på lovverket så alvorleg at dokumenta 

vart makulerte straks.  Kommunen har arkivplikt for desse dokumenta slik at UDF ville ha 

tilgang til dei ved førespurnad til kommunen. I iveren etter å få rydda kontoret, vart det og 

teke hand om ein del anna materiale som er UDF sin eigedom. Desse er i ettertid leverte 

attende til UDF.  

 

 

 



  Side 2 av 2 

Rådmannen ba UDF inn til møte straks etter sommarferien. Med på møtet var UDF v. avgått 

HTV Toralf Enes og ny HTV  Hilde Aarvik og ass. rådmann og rådmann. På møtet ba ass. 

rådmann om orsaking for den måten ho  hadde handtert situasjonen. Ryddinga måtte skje, 

men den kunne vore gjort på ein annan måte. Kommunen ba og om orsaking, ei orsaking som 

og er gitt i skriv til Samnanger utdanningsforbund.  

 

Alle kan gjera feil. Ass. rådmann har akseptert at ho har gått fram på ein feil måte, og ho har 

og orsaka dette overfor UDF.  Rådmannen vurderer at det ikkje ligg føre ein situasjonen som 

gir  grunnlag for å nytta skriftleg advarsel.  

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 
Vedlegg: 

Innstiging på fagforeiningskontor 

Rydding av utdanningsforbundet sitt kontor - orientering frå Samnanger kommune 

Rydding av Utdanningsforbundet sine lokale i kommunehuset. skildring av kva som skjedde. 
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RYDDING AV UTDANNINGSFORBUNDET SITT KONTOR - ORIENTERING FRÅ 

SAMNANGER KOMMUNE 

   

Me viser til tidlegare korrespondanse, møte og samtale i denne saka. Vedlagt ligg godkjend 

referat frå møtet den 10.09.2015 og eit notat som viser kva som skjedde i samband med 

ryddinga og kvifor.  

 

Samnanger kommune vil nok ein gong beklaga at kommunen tok seg til rette i sakene til 

Samnanger utdanningsforbund. Med manglande reaksjon frå Utdanningsforbundet Samnanger 

på mange førespurnader frå kommunen om rydding av kontoret, ferieavvikling og knappheit 

på tid til å sette kontoret i stand var kommunen nødt til å agera. Me ser klart at det burde vore 

gjort på ein annan måte, t.d. kunne alt materialet vorte samla i kasser og låst inn. Ass. 

rådmann Hilde-Lill Våge har munnleg til utdanningsforbundet i møte 10.09.2015 og skriftleg 

til rådmannen beklaga at ryddinga skjedde på den måten det vart gjort. Den situasjonen som 

møtte Våge og Soleng på kontoret som utdanningsforbundet og landbrukskontoret disponert 

der  mange dokument som er unnateke offentleg innsyn låg ope tilgjengeleg for alle som var 

innom kontoret, gjorde sitt til at reaksjonen og ryddinga vart gjort på denne uheldige måten.  

 

Samnanger kommune ønskjer å ha eit godt samarbeid med utdanningsforbundet, og voner at 

situasjonen i sommar ikkje skal påverka vidare samarbeid mellom oss.   

  

  

Med helsing  

  

Tone Ramsli  

rådmann  

 

 

 
Vedlegg: 

Rydding av Utdanningsforbundet sine lokale i kommunehuset. skildring av kva som skjedde. 

Referat frå møte mellom Utdanningsforbundet og Samnanger kommune 
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Informasjonsnotat / orientering 
 

 

Frå: 
Tone Ramsli 

 

 

RYDDING AV UTDANNINGSFORBUNDET SINE LOKALE I KOMMUNEHUSET. 

SKILDRING AV KVA SOM SKJEDDE. 

 
Saknr/Journalnr Arkivkode Dato: 

13/543/15/6659/ASK/TR  FE-401 23.09.2015 

 

 

Utdaningsforbundet og landbrukskontoret har delt kontoret like ved inngangen til 

tannlegekontoret og teknisk kontor siste 4-5 åra. Overformynderiet har og nytta kontoret i 

store delar av denne tidsperioden. 

 

Samnanger kommune (SK) ønska å få rydde kontoret, pusse det opp og ha det klart til 

disposisjon for Fagforbundet (FF) og Utdanningsforbundet (UDF) den 1.august i år.  

 

Brukarane av kontoret og FF som skulle inn på kontoret har lenge vore kjend med at SK ville 

pussa opp og bruka dette og andre kontor på  kommunehuset på ein annan måte. UDF v/Enes 

sendte allereie for øvrig brev den 23.03.14 med førespurnad om å få pussa opp  kontoret dei 

disponerte. SK svara v/M.Haugen, at dette var sendt over til teknisk til vurdering i samband 

med budsjettet for 2015. 

 

I samband med omorganisering av sentraladministrasjonen tidleg på våren 2015 vart det 

behov for fleire kontorplassar på kommunehuset. Det vart sendt ut brev frå  fellestenesta 

v/M.Soleng, datert 23.04.15 til hovudtillitsvalte i UDF og FF.  I brevet vart det presisert at FF 

og UDF skulle dela kontor og at det kunne skje frå 1.mai.  Dei skulle og gje tilbakemelding til 

arbeidsgjevar på korleis dei ville fordela dagane sine på kontoret. Det er framleis ikkje kome 

tilbakemelding frå Enes på dette. 

 

Enes har ved fleire høve vorte minna på at han måtte rydda kontoret. Dette har vore gjort både 

av ass. rådmann/sektorleiar teknisk H-L Våge og personalet i fellestenesta (H. Gjerde og M. 

Soleng), og det var gjort heilt fram mot og inn i sommarferien. SK ville nytta ferietida til 

oppussinga, og planen var å tilby FF plass frå 1.august. FF sitt kontor skulle disponerast av 

andre i løpet av august så dei måtte ut frå sitt kontor i 3 etg. 

 

Sidan ryddinga ikkje var gjort ved skuleslutt, sende ass. rådmann/sektorleiar teknisk  ei 

påminning, e-post, datert 25.06.15, til UDF v. Enes og påtroppande HTV Hilde Aarvik. UDF 

vart nok ein gong bedt om å rydda kontoret slik at teknisk kunne få gjort jobben. Aarvik svara 

at ho var på ferie men skulle kontakta Enes. Det kom ingen reaksjon frå Enes. Vi starta då 

ryddinga av kontora i 3 etg. medan me venta på at Enes skulle rydde sitt kontor.  



 

Ass.rådmann/sektorleiar teknisk er bindeleddet i rådmannsgruppa mot teknisk.  Ho skulle på 

ferie frå den 17.7. og det var ikkje mogleg å utsette ryddinga av kontoret lenger sidan rommet 

måtte vera klart tidleg i august. Kommunen måtte derfor ta ansvar og sjølv gjennomføra 

ryddinga. Saman med einingsleiar for sørviskontoret Marianne Soleng tok då dei på seg å 

rydda kontoret. (Soleng er og ansvarleg for bruken av kontora på kommunehuset i 

brukaravtalen og kontaktperson til teknisk drift/les:hlv/Kulleseid). Ein av dei tilsette på 

landbruk hadde då flytta ein del av sitt materiell inn på deira nye kontor på teknisk, medan 

resten av buet deira sto igjen. Dei hadde eit låsbart skap som vart flytta med innhald, medan 

ein del rundskriv og gamalt informasjonsmateriale vart kasta av Samnanger kommune.  

 

Utdanningsforbundet hadde ein hyllereol der ikkje noko av papira var innelåst. Alt låg som 

open informasjon til andre brukarar eller besøkande på kontoret. Det låg ein god del bunkar 

med kopi av søkjarlister, tilsettingspapir og jobbsøknadar. Desse var stempla konfidensielt og 

dermed heilt tydeleg merka ikkje offentleg. Dokumenta inneheld personopplysningar og skal 

lagrast adskilt med tilgangkontroll for kven som får hente ut opplysningane. SK har 

arkivansvar for desse papira og oppbevarar dei konfidensielt i nedlåste arkivskåp med 

tilgangkontroll. For HLV vart dette brotet på lovverket så alvorleg at dokumenta vart 

makulerte umiddelbart. I samband med at permar vart flytta, datt det og dokument som ikkje 

var festa ut av desse; også her var det dokument som var unnateke offentleg innsyn og dei vart 

då handtert på same måten. I tillegg kom ein over ein del eldre rundskriv som ein og kasta. 

Ein del bøker/hefte og nokre eldre aviser vart og tatt frå kontoret og gitt til biblioteket. Ein av 

del av desse kom frå landbruket sin bruk av kontoret. Bibliotekaren gjekk igjennom 

materiellet. 11 bøker/hefter vart levert tilbake til UDF i møtet den 10.09.2015. Me meiner at 

det ikkje er teke andre dokument frå kontoret enn dei som er omtala i dette skrivet.  

 

Biblioteksjefen stadfestar at ho fekk innlevert ein del bøker/hefte og ingen skriv.   

 

Marianne Soleng stadfestar at det ikkje var teke andre dokument enn det som er nemnd i 

denne skildringa.  

 

 

Tone Ramsli 

rådmann 
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