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Alexander Etsy Jensen

Fra: Jan Stubstad <jan.stubstad@vabb.no>

Sendt: 27. februar 2018 10:54

Til: Alexander Etsy Jensen

Kopi: 'Tor Ole Holbek'

Emne: RE: Konvolutten i posthylla på rådhuset den 12.2.2018 til gruppeledere i 

Søgne kommunestyre

Oppfølgingsflagg: Følg opp

Status for flagg: Flagget

Kategorier: Gul kategori

AppServerName: Public360

DocumentID: 18/03824-4

DocumentIsArchived: -1

Til Kontrollutvalget, 

 

Med vennlig hilsen 

Jan Stubstad 

 

From: Gustav Skretting [mailto:Gustav.Skretting@sogne.kommune.no]  

Sent: 27. februar 2018 10:39 

To: jan.stubstad@vabb.no 

Subject: SV: Konvolutten i posthylla på rådhuset den 12.2.2018 til gruppeledere i Søgne kommunestyre 

 

Jeg har fått denne fra rådmannen og for min del kan jeg svare slik: 

 

Som kjent har jeg sagt opp min stilling som organisasjonssjef i Søgne kommune, og jeg har hatt behov for å 

informere gruppelederne.  Dette er et personlig brev fra meg, og jeg har ønsket å på denne måten å si ifra.  Som det 

også fremgår av brevet har jeg invitert til dialog med ordfører og også forsøkt å forklare meg nærmere for 

kontrollutvalget, uten at det har vært mulig.  Jeg opplever at også andre forsøker å invitere til dialog, men at det 

heller ikke er mulig å få til.  Dette mener jeg er så alvorlig, at jeg har måttet si ifra.  Det er også viktig at denne 

informasjonen blir håndtert fortrolig.   Vi er også i en situasjon der taushetsplikten setter sterke begrensninger på 

det vi kan få frem av informasjon, mens andre bruker det offentlige rom slik at flere ansatte blir rammet på en 

utilbørlig måte, inkludert meg selv. 

 

Gustav Skretting 

 

 

 

Fra: Kim Høyer Holum  
Sendt: 27. februar 2018 10:26 
Til: Gustav Skretting 
Emne: Fwd: Konvolutten i posthylla på rådhuset den 12.2.2018 til gruppeledere i Søgne kommunestyre 
 

 

Sendt fra min iPad 

 

Videresendt melding: 
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Fra: Jan Stubstad <jan.stubstad@vabb.no> 

Dato: 19. februar 2018 kl. 11:24:06 CET 

Til: <kim.hoyer.holum@sogne.kommune.no> 

Emne: Konvolutten i posthylla på rådhuset den 12.2.2018 til gruppeledere i Søgne kommunestyre 

Rådmann, 

  

Viser til kommunestyre 15.2.2018, vedlagt epost tråd mellom meg og formannskaps sekretær 

Camilla Erland Aarnes, samt en konvolutt i posthylla den 12.2.2018 på rådhuset merket med mitt 

navn. 

  

Konvolutten inneholdt, slik jeg ser det, 4 dokumenter. 

Jeg skjønner ikke hvorfor alle dokumentene er sendt ut på rødt papir. 

Jeg skjønner heller ikke hvorfor disse dokumentene er sendt ut til gruppeledere i Søgne 

kommunestyre. 

  

Dokument 1 , merket KONFIDENSIELT 

Dette dokumentet er på 3 røde ark, stilet til gruppeledere i Søgne kommune og signert av Gustav 

Skretting 12.2.2018. 

  

Dokument 2  

Dette dokumentet inneholder en epost på 3 røde ark, sendt til Gustav Skretting den 12.2.2018 

klokken 09.43 fra Dag Morten Frantzen der er en epost fra  Dag Morten Frantzen til ordfører den 

30.01.2018 kl 22:04 er vedlagt. 

  

Dokument 3 

Dette dokumentet ser ut til å være et internt brev,  fra Elisabeth til Gustav og Dag Morten. 

Også dette er levert til meg på rødt papir. 

  

Dokument 4 

Dette dokumentet er en kopi av et brev til Agder og Telemark Kontrollutvalgs sekretariat IKS fra 

organisasjonssjef Gustav Skretting. 

Dokumentet til kontrollutvalget er UO med Offl § 13 og fvl § 13 fra sak 2017/3107 

- 1393/2018 som gjelder «Oppfølging av sak 36/17» med Gustav Skretting som avsender. 

  

Ordfører presiserte i kommunestyre den 15.2.2018 at ordfører IKKE har vært involvert i 

sammenstilling og utsendelse av disse dokumentene og dokumentene må derfor ikke anses som 

sakspapirer til formannskap eller kommunestyre møter (politiske møter) 

  

  

Derfor ber jeg nå rådmannen snarest om å redegjøre for denne utsendelsen. 

  

Ikke minst svare på følgende spørsmål: 

1. Hva er grunnen til at disse dokumentene ble sendt ut til gruppelederne i Søgne 

kommunestyre? 

2. Hvorfor ble de sendt ut 12. februar 2018 10:33? 

3. Hva var intensjonen med utsendelsen? 

4. Hvorfor er alle dokumentene på rødt papir? 

5. Hvem i administrasjonen valgte ut dokumentene, spesielt «dokument 4» i konvolutten til 

gruppelederne i Søgne kommunestyre? 

6. Er Rådmann, Gustav Skretting, Dag Morten Frantzen, Elisabeth Olsen og Camilla 

Erland Aarnes kjent med innholdet i konvolutten? 

7. Hadde rådmannen godkjent utsendelsen før konvolutten ble lagt i posthyllene? 

  

  

Med vennlig hilsen 
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Jan Stubstad 

Uavhengig 

  

From: Jan Stubstad [mailto:jan.stubstad@vabb.no]  

Sent: 13. februar 2018 13:38 

To: 'Camilla Erland Aarnes' <Camilla.Erland.Aarnes@sogne.kommune.no> 

Subject: RE: Til gruppeledere i Søgne kommmunestyre 

  

Hei Camilla, 

  

Jeg var i  går innom rådhuset og hentet en konvolutt i posthylla merket med mitt navn. 

  

I konvolutten  var det flere røde ark. 

Et dokument er til gruppelederne i Søgne Kommune signert Gustav Skretting 12.2.2018 klokken 

09.43 

  

Så to eposter, en fra Dag Morten Frantzen til Gustav Skretting av 12.2.2018 klokken 09.43 med 

emne «Hva er det du ønsker?» og en fra Dag Morten Frantzen til Ordføreren av 30.1.2018 klokken 

22.04 med samme emne «Hva er det du ønsker?» 

  

Så et brev til Gustav og Dag Morten datert 4.2.2018 fra Elisabeth 

  

Til slutt følger et brev til Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretæriat IKS UO med Offl § 13 og fvl § 

13 fra sak 2017/3107 

- 1393/2018 som gjelder «Oppfølging av sak 36/17» med Gustav Skretting som avsender. 

  

Hva er grunnen til at disse dokumentene sendes til gruppelederne? 

Er disse knyttet til et spesielt møte og sak? 

  

  

Med vennlig hilsen 

Jan Stubstad 

  

From: Camilla Erland Aarnes [mailto:Camilla.Erland.Aarnes@sogne.kommune.no]  

Sent: 12. februar 2018 10:33 

To: bjrn.egeli@gmail.com; eg-ter@online.no; t.lochen@online.no; litokl@online.no; 

yngvar@live.no; bentsel@online.no; per.kjaer49@gmail.com; arildeberge@hotmail.com; 

jan.stubstad@vabb.no 

Subject: Til gruppeledere i Søgne kommmunestyre 

  

I forbindelse med organisasjonssjef, Gustav Skretting sin oppsigelse kan et konfidensielt skriv til 

gruppelederne hentes i partienes posthylle i 1. etg på rådhuset.    

  

Kan ikke v ise det koblede bildet. Filen kan være flyttet, ha fått nytt navn eller være slettet. Kontroller at  
koblingen peker til riktig fil og plassering.

Med hilsen 

Camilla Erland Aarnes 

  

Rådgiver, Søgne kommune 

Kontor: +47 954 10 088  Sentralbord +47 38 05 55 55 | Postboks 1051, 4682 Søgne 

|Besøksadresse: Rådhuset, Rådhusveien 1, 4640 Søgne 

camilla.erland.aarnes@sogne.kommune.no  

  

  

  


