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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 17/8153-1 
Saksbehandler Liv Ingjerd Byrkjeland 

  
Utvalg Møtedato 
Kommunestyret 11.12.2017 

 
   

Setterådmannens vurdering og anbefalinger ad erstatningskrav fra 
Ragnar Holvik som varsler  
 
Setterådmannens forslag til vedtak 
 
1.        Ragnar Holviks krav om erstatning (oppreisning o.a.) mot Grimstad kommune tas ikke til 

følge. 
 
2.        Holviks utgifter til reise og opphold til poliklinikken JobbFast i Bergen dekkes med inntil  

kr 10 000 kr, i henhold til nærmere dokumentasjon. 
 
3.        Kommunestyret gir setterådmannen fullmakt til å inngå avtale med Holvik om å dekke et 
  beløp setterådmannen anser passende mht. Holviks utgifter til advokat. En bindende avtale 
 krever formannskapets godkjenning. 
 
 
 
Vedlegg 
Vedlegg del 1 - juni-sep 17 
Vedlegg del 2 - okt-des 17 
 
Korrespondansen (brev/e-poster) mellom adv. Birthe Eriksen/Ragnar Holvik (RH) og Grimstad 
kommune ved rådmannen/setterådmannen/advokat Geir S. Winters: 
 
Dato Fra Til Vedlegg: 
 
22.06.2017 Adv. Eriksen G. kommune Stillingsbeskrivelse for spesialrådgiver for  
                                                                                      rådmannen 
 
30.06.2017 Adv. Eriksen G. kommune 
 
31.07.2017 Adv. Eriksen G. kommune 
 
04.08.2017 Rådmannen adv. Eriksen 
 
11.08.2017 Adv. Eriksen G. kommune 
 
21.08.2017 Adv. Eriksen G. kommune 
  -pol. sekretariat 
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24.08.2017 Adv. Winters Adv. Eriksen 
 
30.08.2017 Adv. Winters Adv. Eriksen 
 
05.09.2017 Adv. Eriksen Adv. Winters 
 
11.09.2017 Adv. Winters Adv. Eriksen 
 
15.09.2017 Adv. Winters Adv. Eriksen 
 
18.09.2017 Adv. Winters Adv. Eriksen 
 
20.09.2017 Adv. Winters Adv. Eriksen 
 
20.09.2017 Adv. Eriksen Adv. Winters 
 
27.09.2017 Adv. Eriksen Adv. Winters V1: notat av 24.09.17 fra RH, V1a: RHs varsel 
                                                                                      V1b: Etiske retningslinjer, V2: E-post fra Lyngstad  
                                                                                      V3: Notat fra rådmannen 18.7.17 
                                                                                      V4 og V5: avisoppslag 
 
19.10.2017 Adv. Winters Adv. Eriksen 
 
22.10.2017 Adv. Eriksen Adv. Winters 
 
23.10.2017 Adv. Eriksen Adv. Winters 
 
24.10.2017 Adv. Winters Adv. Eriksen 
 
24.10.2017 Adv. Eriksen Adv. Winters 
 
 
26.10.2017 Adv. Winters Adv. Eriksen V1: Konklusjonen- organiseringsprosjektet‐  
                                                                                       «Struktur» V2: Handlingsplan for oppfølging av 
                                                                                       innkjøpssaken   
 
27.10.2017 Adv. Winters Adv. Eriksen V: Setterådmannens saksfremlegg til  
                                                                                       Kommunestyrets møte 30.10.17                            
 
28.10.2017 Adv. Eriksen Adv. Winters 
 
29.10.2017 Adv. Winters Adv. Eriksen 
 
06.11.2017 Adv. Eriksen Adv. Winters 
 
19.11.2017 Adv. Eriksen Adv. Winters V1: Notat av november 2017 fra RH og V2: to  
                                                                                      artikler skrevet av Birthe Eriksen 
 
22.11.2017 Adv. Winters Adv. Eriksen V1: Protokoll ad sak 17/130 for kommunestyret  
                                                                                       og V2: e-post av 19.9.17 med vedlegg fra  
                                                                                       rådmannen 
 
28.11.2017 Adv. Eriksen Adv. Winters  
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Annen dokumentasjon 
 
14.02.2017 Avisoppslag i Agderposten, intervju med Ragnar H 
 
 
Informasjon fra personer som er involvert i saken/vitner 
 
Dato Fra  Til   
 
27.11.2017 Revisor Tellefsen Adv. Winters 
 
27.11.2017 Revisor Fjellheim Adv. Winters  
 
27.11.2017 og 
28.11.2017 Gunnar Topland Adv. Winters 
 
28.11.2017 Haugsmoen, Udjus, 
 Byrkjeland  Adv. Winters  
 
29.11.2017 Per Svenningsen Adv. Winters 
 
30.11.2017 Bjørn Kr. Pedersen Adv. Winters 
 
02.12.2017 Tone M.N. Solheim Adv. Winters   
 
 
Sammendrag o.a 
 
Saksbehandler på saken er Advokat Geir S. Winthers 
 
Setterådmannen har etter gjennomgang av sakens opplysninger konkludert med at Ragnar Holvik 
som varsler ikke har blitt utsatt for en gjengjeldelse, slik dette begrepet må forstås iht. aml. § 4-5 / 
ny § 2 A-2.  
 
Holviks utgifter til reise og opphold til poliklinikken JobbFast i Bergen foreslås av 
rimelighetsgrunner dekket med inntil kr 10 000, i det dette behandlingsopplegget knyttet seg til 
Holviks helsesituasjon. Når setterådmannen ber om fullmakt til eventuelt å dekke et beløp 
setterådmannen anser passende mht. Holviks utgifter til advokat, er begrunnelsen at en slik 
fullmakt kan ha betydning for å kunne løse en eventuell videre tvist i minnelighet. 
 
 
Fakta ad Holviks krav om erstatning 
 
1 Grunnene for at saksbehandlingen av Holviks krav om erstatning har tatt relativt lang 

tid o.a. 
 
Advokat Eriksen fremmet et erstatningskrav mot Grimstad kommune ved brev av 22.6.17. I 
sommerferieperioden juli-august kontaktet rådmannen advokat. Fra 18.8.17 kunne adv. Winters se 
på saken. Deretter ønsket rådmannen å overlate behandlingen av erstatningskravet til en 
setterådmann, etter at advokat Eriksen i sitt brev av 11.8.17 hadde foreslått det. Holvik ved adv. 
Eriksen motsatte seg at en rådmann fra en nabokommune/kommune på Sørlandet ble oppnevnt. 
Advokat Eriksen fremmet konkrete forslag om setterådmann, se hennes brev av 5.9.2017. 
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Kommunen valgte å ta kontakt med de som stod på listen, hvor undertegnede også stod oppført. 
Kommunestyret må etter kommuneloven formelt oppnevne setterådmann.  
 
Etter at setterådmann var oppnevnt, måtte setterådmannen få tid til å sette seg inn i saken. I den 
forbindelse avholdt setterådmannen møter med blant annet Holvik. Et slikt møte lot seg først 
avholde 25.10.17. Dermed ble det knapp tid til en forsvarlig behandling av erstatningskravet før 
neste kommunestyremøte, 30.10.17. Under møtet med Holvik ble det foreslått at kommunestyret 
30.10.17 kunne bes om å delegere saken til formannskapet, som har hyppigere møter, slik at 
kommunen raskere kunne ta stilling til Holviks erstatningskrav. Holvik motsatte seg en slik løsning. 
Holvik anså det som mest betryggende at kommunestyret behandlet hans krav. I saken som ble 
fremmet til kommunestyremøtet 30.10.17 ble det foreslått at saken behandles i 
kommunestyremøtet 11.12.17, i tråd med ønske fra Holvik. 
  
Hensett til utsagn i Holviks notat av november 2017, gjøres det oppmerksom på at advokat Eriksen 
ved e-post av 27.10.2017 fra adv. Winters fikk kopi av setterådmannens saksfremlegg til 
kommunestyrets møte 30.10.17. 
 
 
2 Spørsmål om noen opplysninger kan være gjenstand for taushetsplikt 
 
Opplysninger om helse, herunder oppfølging av en sykemeldt, kan være gjenstand for 
forvaltningsrettslig taushetsplikt. I setterådmannens møte med Holvik og hans advokat den 
25.10.17 ble Holvik spurt om han fritok kommunen fra taushetsplikten angående eventuelle 
taushetsbelagte opplysninger i dokumentasjonen knyttet til hans erstatningskrav. Setterådmannen 
oppfattet at Holvik i møtet muntlig fritok kommunen fra taushetsplikten.  I to brev av hhv. 26.10.17 
og 22.11.17 fra advokat Winters til advokat Eriksen er Holvik bedt om skriftlig å bekrefte dette. Ved 
brev av 28.11.017 har advokat Eriksen gitt følgende svar: 
 

«De ber om at Holvik skriftlig fritar kommunen fra taushetsplikten «for alle dokumenter som 
gjelder varslingssaken».  
 
Utgangspunktet er at Holvik hele veien har vært klar på at han ønsker en åpen behandling 
av saken. Slik saksbehandlingen nå utvikler seg, er det behov for en viss trygghet og 
forutberegnelighet med hensyn til hvilke dokumenter kommunen faktisk regner som en del 
av «varslingssaken» før et slikt vidtrekkende samtykke gis.» 

 
 
I og med at Agderposten har omtalt at Holvik er sykemeldt, anses dette som en offentlig kjent 
opplysning, jf. Fvl. §13 a) 1.ledd nr. 3.  I vurderingen av at opplysningen er offentlig kjent, og 
således ikke gjenstand for taushetsplikt, vektlegges også det som setterådmannen opplevde at 
Holvik sa under møtet 25.10.17. Noen opplysninger ad oppfølgningen av Holvik som sykemeldt, er 
i vedlagte dokumentasjon sladdet. 
 
 
3 Grunnlaget for Holviks krav om erstatning for ikke-økonomisk tap o.a. 
 
Ved brev av 22.6.2017 fremmet advokat Eriksen et krav om erstatning på kr 300 000 i medhold av 
arbeidsmiljøloven §§2-5 jf 2-4. Dette krav er ved advokat Eriksens brev av 19.11.2017 oppdatert 
slik: 
 

«Det er tidligere fremsatt et krav om oppreisningserstatning på inntil kr. 300 000,- som 
fremdeles står. 
 
I tillegg kommer erstatning for utgifter til advokatbistand på inntil kr. 140 000,- + mva, i 
henhold til nærmere dokumentasjon. Holvik har også hatt direkte utgifter til behandling, 
særlig reise og opphold til poliklinikken JobbFast i Bergen på inntil kr, 10 000 i henhold til 
nærmere dokumentasjon.» 

 
Arbeidsmiljølovens varslingsregler, herunder reglene som gjelder erstatning til en varsler som er 
utsatt for gjengjeldelse, ble endret med virkning fra 1.7.2017. Denne lovendringen har etter 
setterådmannens vurdering ingen praktisk betydning for den aktuelle saken. 
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Holviks anførsler om gjengjeldelse er inntatt i advokat Eriksens brev av 22.6.17 i punkt 3 fra side 5. 
Brevet følger vedlagt i sin helhet, og i saken gjengis kun det som anses som hovedanførslene der. 
Fordi anførslene i adv. Eriksens brev av 22.06.17 i noen grad av setterådmannen oppfattes som 
generelle, og lite forankret i konkrete hendelser, gjengis også informasjon om forhold som Holvik 
har omtalt i sine to notater av hhv. september og november 2017. Notatene er vedlagt adv. 
Eriksens brev av hhv. 27.09.2017 og 19.11.2017. Begge disse to notatene fra Holvik følger 
vedlagt.  
 
I adv. Eriksens brev med vedlegg er innkjøpssaken kommentert, samt fremgangsmåten Holvik 
fulgte da han varslet/-verdien av Holviks varsel. Det fremgår også av dokumentasjonen fra Holvik 
at kommunen ved blant annet rådmannen har uttalt seg positivt om varslingen. Kommunen har 
heller ikke bestridt at Holviks fremgangsmåte ved å varsle blant annet til kontrollutvalgets leder i 
april 2016 var forsvarlig. Det vil derfor ikke være nødvendig ved vurderingen av Holviks 
erstatningskrav å gå inn på disse temaene. 
 
I det følgende gjengis hovedanførslene fra Holvik, samt uttalelser fra den som Holvik har bebreidet 
for gjengjeldelse for hvert tema, der hvor det anses nødvendig av hensyn til sakens opplysning. 
 
 
3A Har Holvik pga. varslingen blitt ignorert/avvist av sin arbeidsgiver?  
 
Følgende siteres fra pkt. 3.2 i adv. Eriksens brev av 22.6.2017: 
 

"Siden Holvik opptrådte som varsler og dermed utløste det særskilte varslervernet, jf. aml. 
§§ 2-5 jf, 2-4, er det ikke gjennomført noen formell risikovurdering av hans situasjon. Han 
har heller ikke opplevd noen form for tiltak fra arbeidsgivers side som er forankret i 
arbeidsgivers omsorgsplikt eller sikring av varslervernet hans for øvrig. Han har snarere 
opplevd at ordfører/varaordfører har trukket seg unna...." 

 
«…..Holvik har fortalt rådmannen om andre varsler og kritikkverdige forhold, men opplever 
ingen respons i forhold til dette heller. Holvik får høre at han er velkommen tilbake på jobb, 
men opplever i praksis utstøting. Slik dobbeltkommunikasjonen er helseskadelig for ham.» 

 
I adv. Eriksens brev av 11.08.17 gjøres følgende gjeldende: 
 

Oppsummert, må Holviks situasjon som varsler risikovurderes snarest, ikke minst på 
bakgrunn av den erfaring han har gjort som varsler i denne og andre, tidligere saker. Han 
må beskyttes i den stillingen han i dag har..» 

 
Fra rådmannens notat av 2.12.17 siteres fra s.3: 
 

«Da Ragnar Holvik sendte sin mail med offentliggjøring av at han var varsler til 
kommunestyret, fortalte han om sin utrygghet etter 01.10.16, da jeg begynte som rådmann. 
Min umiddelbare respons på hans mail var å svare med beklagelse over at han kjente det 
slik. Jeg inviterte til samtale for å ta tak i dette. I tillegg visste jeg at ordfører tok kontakt 
mandag, og jeg selv ringte tirsdag. Flere av hans kollegaer var innom og pratet med han 
uken etter han fortalte at han var varsleren.  
 
Møtet mellom Ragnar Holvik og meg ble holdt en uke etter, 3 timer på slutten av dagen. Vi 
opplevde begge at dette var et godt utgangspunkt for videre samarbeid. Dette var det tredje 
lengre møtet vi hadde hatt på 5 måneder i tillegg til de faste ukentlige møtene, og mitt håp 
var at vi kunne finne en god måte å samhandle på.» 
 

 
Fra Holviks november-notat pkt. 3 (s.12): 
 

«…. 
I dette hovedkapittelet (3) vil fokus være på hvordan Holvik har opplevd sin situasjon under 
ny rådmann - Kafka-opplevelsen - opplevelsen av plutselig å bli oversett som rådgiver, 
fortvilelsen over den endrede arbeidssituasjonen, forsøket på å få hjelp fra ordføreren mv, 
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Holvik måtte eksempelvis selv etter fire uker ta initiativ til den første «bli-kjent»-samtalen 
med sin nye sjef. I hovedkapitlene 4 og 5 går en mer spesifikt inn på konkrete saker hvor 
Holvik ikke har blitt brukt og/eller oversett som rådgiver og manglende ivaretakelse av han 
som varsler.  

 ….» 
 

 « Holvik måtte selv etter fire uker ta initiativ til den første (bli-kjent-samtalen med ny 
sjef.»  

 
 
Fra rådmann Solheims notat av 2.12.17 s.1: 
 

«Jeg møtte Ragnar Holvik en av de første dagene etter jeg begynte i jobben og vi var enige 
om at det var gjensidig ønske om åpen og uformell kontakt. Vi hadde felles interesse for 
sykling og pratet både om jobb og fritidsaktiviteter. Jeg oppfattet ikke da at det var ønskelig 
eller nødvendig å avtale et eget «bli kjent-møte» med Holvik på det tidspunktet.» 
 
 

Fra pkt. 3.5 i adv. Eriksens brev av 22.10.2017: 
 

«Holvik har forsøkt å ta opp helsekjøpsaken med den nye rådmannen siden hun kom 
høsten 2016, men hun har vært avvisende og ikke villet høre på han. Allerede tidlig 
opplevde Holvik at den nye rådmannen hadde tatt stilling til helsekjøpsaken og valgt side. 
Dette kom tydelig frem offentlig i forbindelse med presentasjon av BDO rapporten (des.-16) 
hvor rådmannen gikk i sterkt forsvar for de som hadde kommet i fokus under granskingen. 
Hun ville se fremover og ikke grave mer i sakens mange ubesvarte spørsmål. 
 
Holvik har i perioden med ny rådmann, frem til han gikk ut i sykemelding i mars, forsøkt å 
formidle kunnskap og erfaring han har gjort i helsekjøpsaken til rådmannen, men han har 
ikke opplevd lyttende ører til dette. Holvik har også forsøkt å fortelle om andre kritikkverdige 
forhold han har observert og tatt opp med ledelsen til den nye rådmannen. Holvik har ikke 
opplevd at dette blir tatt på alvor. 
 
……» 
 

Fra rådmann Solheims notat av 2.12.17 s.1 og s.2: 
 
 

«… 
 
For meg er det naturlig å diskutere strategiske saker i egen ledergruppe, da ansvar for 
beslutningene og gjennomføring vil ligge i linjeorganisasjonen. Det tok litt tid før jeg forstod 
at Ragnar Holvik oppfattet sin rolle annerledes enn meg, han så på sin rolle mer som en 
personlig rådgiver, mens jeg oppfattet at rollen mer som spesialrådgiver i min stab med 
hovedvekt på saksbehandling, utredning og analyse av mer strategisk, overordnet eller 
regional karakter i tråd med hans stillingsbeskrivelse.» 
 
… 
 
«I tiden før jeg fikk kjennskap til at Holvik hadde varslet  
 
Informasjon fra Ragnar Holvik 
Ragnar Holvik informerte meg flere ganger om sine mistanker og sitt syn på 
helsekjøpssaken. Jeg ønsket ikke å ta stilling i en sak som det foregikk undersøkelser i (og 
tok ikke stilling til om andre var skyldfri), og hadde ingen grunn til å tro at Ragnar Holvik 
skulle vite mer enn de som skulle undersøke saken (på dette tidspunktet var det ukjent for 
meg at der var en varsler i saken). BDO hadde tilgang til all dokumentasjon og intervjuet 
relevante personer i saken.» 
 
[fra notatet s, 2:] 
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… 
Jeg som rådmann var ikke klar over at det var en varsler i saken før 25.01.17, og jeg 
erkjente først og fremst et stort ansvar for å rette opp i de forhold som var avdekket, og 
som BDO rapporten ytterligere pekte på. 
 
I rådmannens ledergruppe var rådende oppfatning at kommunalsjef hadde på vegne av 
tidligere rådmann gitt kontrollutvalget beskjed om at det var avvik fra innkjøpsregleverket 
høsten 2015. Tidlig 2016 ble det klart for tidligere rådmann at sum av innkjøp av 
helsetjenester var betydelig større enn først antatt. Før rådmannen igjen gikk til 
kontrollutvalget, tok kontrollutvalget på eget initiativ opp saken. Konstituert rådmann hadde 
ansvar for å få på plass rammeavtaler, disse kom på plass sommeren 2016. 
 
BDO gjennomførte undersøkelser og hadde klare anbefalinger i sin rapport datert 07.12.16. 
Disse ble umiddelbart tatt tak i. Da jeg begynte som rådmann høsten 2016 var det viktig for 
meg at vi fikk ryddet opp i forholdene, og senere også de forhold som ble påpekt i 
rapporten. BDO-rapporten pekte i tillegg på andre forhold som har vært en del av 
Innkjøpsplanen. 
 
For å rette opp kritikkverdige forhold valgte rådmannen først og fremst å arbeide sammen 
med de som var ansvarlige for de angjeldende områdene; helse og omsorg, innkjøp, 
internkontroll og ledergruppen. Det ville være unaturlig for rådmannen å trekke andre fra 
organisasjonen i det arbeidet på det tidspunktet, heller ikke spesialrådgiver (som var ukjent 
for meg som varsler). Alle tiltak er i etterkant samlet i Innkjøpsplan for helsekjøp. 
Jeg opplevde at i samtaler med Ragnar Holvik at det var vanskelig å komme med 
alternative synspunkt eller annen tilnærming til problemstillingene. Han var svært kritisk til 
ledere og medarbeidere, og kom med sterke beskyldninger.» 

 
 
 
I punkt 3.7 i adv. Eriksens brev av 22.10.2017 listes opp andre «alvorlige saker» fra tidligere år, 
Cowi-saken (2014-15), Ansettelse av kvalitetssjef (2014), «alvorlig personalsak (2016-17)…… og 
saken ad «Fjerning av barnas representant (2003).  
 
Fra rådmann Solheims notat av 2.12.17 s.1 og s.2: 
 

«Ragnar Holvik viste også til tidligere saker hvor han mente det var kritikkverdige forhold og 
sin oppfatning av og befatning med disse sakene. Det var ingen av de «gamle» sakene jeg 
opplevde jeg kunne ta tak i og undersøke ytterligere.» 

 
 
 
3B Har arbeidsgiver omtalt Holvik på en kritikkverdig måte? 
 
Det siteres fra pkt. 3.3 i adv. Eriksens brev av 22.6.2017: 
 

«Sentrale representanter for Grimstad kommune utøver avvisning overfor Holvik i form av 
blant annet uttalelser i media. Uttalelsene er samlet av en slik art at de både bidrar til 
ufarliggjøre/underdrive/pulverisere alvoret i hans varsler samt til å undergrave Holviks rolle 
og autoritet som fagperson……» 
 
Følgende eksempler fremsettes herved for å underbygge påstanden om at Holvik utsettes 
for avvisning fra kommunens side: 
 
14. februar 2017: Grimstad Adressetidende - Rådmannens uttalelser: 
1) Rådmann Tone Marie Nybø Solheim kjenner seg ikke igjen i Ragnar Holviks beskrivelser 
av kommunen, og i hvert fall ikke av at det skal være en terrorbalanse der ledere dekker 
over hverandre. 
 
2) innholdet i brevet (se pkt. 2.2 ovenfor om andre varsel, red.anm.) må han selv stå inne 
for. Det er jo hans opplevelser og hans oppfatninger av denne saken, og det må han svare 
for, sier hun. 
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-Så du kjenner deg ikke igjen i beskrivelsen han gir av kommunen (Grimstad 
Adressetidende spør)? 
 
3) Nei, det gjør jeg ikke, men nå har jeg bare fire måneders fartstid her i kommunen, og han 
snakker om mange år. Jeg kan ikke svare for det som har vært, men det jeg ser nå, sier 
Nybø Solheim. 
 
4) Rådmann Tone Marie Nybø Solheim er enig med Holvik i at han hadde en plikt til å 
varsle når han mente at han satt på informasjon som han mente var om kritikkverdige 
forhold.. 
 
- Er du enig i hans vurdering her, at denne saken bare avdekker et isfjell av de 
utfordringene kommunen står i? (Grimstad Adressetidende) 
 
5) Jeg har ikke samme oppfatningen som han har, nei. Jeg har prøvd å forstå hva som 
ligger i dette, men jeg har foreløpig ikke observert det samme, nei, sier rådmannen. 
 
-Ragnar Holvik skriver også i brevet at han, i en annen sak for ikke særlig lenge siden, selv 
opplevde alvorlige negative sanksjoner som uthenging som varsler, utfrysning og fratakelse 
av arbeidsoppgaver som følge av varsel om alvorlige, kritikkverdige forhold? Stemmer det 
at han ble fratatt arbeidsoppgaver etter å ha varslet om alvorlige kritikkverdige forhold? 
(Grimstad Adressetidende). 
 
6) Det kjenner jeg ikke til. Nå skal jeg ha et møte med ham på fredag og da kan det hende 
han vil fortelle hva dette er. Jeg kan hvert fall ikke utdype dette da jeg ikke vet hva det er, 
sier hun. 
 
-Holvik mener at en av mange utfordringer kommunen har, er at ledere dekker over 
hverandres kritikkverdige forhold og kaller det terrorbalanse. Stemmer det at det er 
terrorbalanse i kommunen? 
(Grimstad Adressetidende). 
 
7) Nei, svarer hun kontant. 
-Ikke i det hele tatt? (Grimstad Adressetidende). 
 
8) Nei, terrorbalanse er et veldig kraftfullt uttrykk som jeg ikke kan bruke, sier rådmannen. 
 
-Hva er mer passende da? (Grimstad Adressetidende). 
 
9) Jeg kjenner ikke dette igjen. Jeg treffer kommunens ledere minst en gang i måneden, og 
de jeg treffer yter stor innsats. Dette kjenner jeg derfor ikke igjen, sier Tone Marie Nybø 
Solheim." 
 
.... 
 
14. februar 2017: Grimstad Adressetidende - Ordførerens uttalelser: 
 
-Ordfører Kjetil Glimsdal (Krf.) håper det at Ragnar Holvik nå står frem som varsler i denne 
saken kan gi ham ro. (Grimstad Adressetidende), 
 
1) Jeg håper det betyr at han får den lettelsen som han ønsket å få. Jeg har forståelse for 
at det kan være tungt og krevende å gå med en slik sak lenge, så jeg håper dette har en 
god effekt for ham. For øvrig er det ikke så mye nytt i dette sammenlignet med det vi har 
kjent til fra før, sier han. 
 
-Hva synes du om innholdet i brevet? 
 
2) Det er jo en del opplysninger som er kjent. Så er det noen vurderinger og synspunkter 
som er hans. Det må han få gi uttrykk for og må stå for hans regning. Nå er det ikke alt jeg 
er helt enig med han i, og jeg synes for eksempel han kunne ha tatt en prat med sin 
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rådmann direkte før han varslet andre. Det er min vurdering, og det hadde jeg ønsket av 
min rådgiver hvis jeg hadde vært i samme situasjon. Nå er det ikke noe krav om det for å 
være varsler, men jeg hadde som sagt foretrukket det selv, sier han. 
 
3) Så synes jeg også at det er litt rart at ikke forholdene han beskriver har blitt kjent og 
varslet om tidligere. Særlig hvis det er så åpenbare ting som skal ha skjedd, sier han. 
 
-Heller ikke ordføreren er noe begeistret over Holviks påstand om at det er en terrorbalanse 
blant ledere i kommunen. (Grimstad Adressetidende). 
 
4) Nei, dette er hans opplevelser og vurderinger og må stå for hans regning. Jeg kjenner 
ikke til at situasjonen er slik at jeg ville brukt et slikt ord, sier han. 
 
-Hva synes du om å få et slikt stempel på organisasjonen? 
 
5) Det er jo ikke noe hyggelig i det hele tatt at noen bruker eller opplever det slik, men jeg 
tror jo at bildet er mye mer nyansert enn det han gir uttrykk for her, sier Kjetil Glimsdal." 

 
 
3C Har Holvik pga. varslingen blitt «direkte sanksjonert» av sin arbeidsgiver? 
 
Det vises til pkt. 3.4 i adv. Eriksens brev av 22.6.2017. 
 
         - «Brudd på rettsplikt/løfte om konfidensialitet 
         - «Nektelse/fraskriving av kjennskap til Holviks tidligere varslingssaker»  
 - «Manglende forebygging/inngripen i negative angrep mot Holvik i media/sosiale medier» 
 
Nevnte temaer behandles i det følgende i separate punkter.  
 
 
3C-1 Er Holvik som varsler gitt et løfte om konfidensialitet, som senere er brutt? 
  
Fordi det i adv. Eriksens brev av 22.6.2017 pkt. 3.4. 2 ikke fremgår hvem som eventuelt lovet 
Holvik konfidensialitet som varsler, samt når eventuelt dette løftet skulle ha blitt brutt og av hvem, 
ble dette tatt opp slik i adv. Winters e-post av 18.9.17 til adv. Eriksen:  
 
«….Jeg har mottatt kopi av et skriv datert 12.2.2017 fra Ragnar Theis Holvik til medlemmer av 
Grimstad kommunestyre. I dette skrivet står Holvik selv frem som varsler, jf. også første avsnitt på 
side 11 i ditt brev. Det påståtte bruddet på nevnte konfidensialitetsløfte må formodentlig ha funnet 
sted før den 12.2.2017. 
 
a)         Hvem hos Holviks arbeidsgiver hadde lovet Holvik konfidensialitet som varsler?  
 Når og hvordan skjedde dette?  
b)         Hvem hos Holviks arbeidsgiver har brutt det påståtte løftet om konfidensialitet? Når og 

hvordan skjedde dette?» 
 
I notat av 24.09.17 s.5, vedlagt adv. Eriksens brev av 27.09.2017, opplyser Holvik følgende, sitat: 
 «Holvik ble lovet konfidensialitet (anonymitet ble benyttet som begrep) på varslingsmøtet.
 Det eksisterer ingen skriftlig avtale på dette, men flere forhold underbygger at dette var en  
 avtale, et løfte:….» 
 
Lederen av kontrollutvalget, G. Topland har iht. adv. Winters e-post av 27.11.17, som Topland 
har godkjent innholdet av, opplyst: 
 

«1) Du [Topland]har aldri opplyst at Holvik var varsler til øvrige medlemmer av 
kontrollutvalget/andre, før Holvik selv fremstod som varsler i brevet av 12.2.17 til 
kommunestyret. 
 
2) Da Holvik som varsler orienterte deg [Topland], revisor Bakke og sekretær Ask den 
19.4.16 oppfattet du [Topland] at Holvik ba om anonymitet, og ikke konfidensialitet. Du 
[Topland] sondrer mellom disse to begrepene, i det du opplyste at så lenge Holvik ikke ble 
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navngitt/eller gjort identifiserbar som varsler, var hans krav om anonymitet ivaretatt overfor 
kontrollutvalget.  Full konfidensialitet innebar etter din oppfatning at det ikke skulle 
informeres om at det forelå en varsling. 
 
3) I kontrollutvalgets møte 27.4.16 anså du [Topland] det som naturlig å informere utvalgets 
medlemmer om at det forelå en varsling om at innkjøpsavtaler var inngått i strid med 
regelverket for offentlige anskaffelser. Etter din oppfatning fremgår det av kommunelovens 
§ 77.7 at kontrollutvalget har krav på å motta informasjon som nevnt. 
 
4) Under kontrollutvalgets møte 27.4.16 ble varslingssaken forsiktig omtalt til de personer 
som har lovlig rett til å være tilstede på et KU-møte, og de undersøkelser som 
kontrollutvalget mente revisjonen burde foreta var også omtalt (ble også forankret) i 
årsmeldingen/årsregnskapet for 2015. Der fremgikk det at for virksomhetsområdet 
helse/omsorg var det betydelig budsjettmessige overskridelser, herunder at deler av dette 
kunne knyttes til innkjøp fra private aktører. 

 
 
Videre opplyser Holvik på s.11 i sitt notat av 24.09.17: 

 
«Hovedrevisor i Grimstad kommune - skulle ikke ha kjennskap til varsler. I varslingsmøtet 
tok Holvik konkret opp behovet for at kommunens hovedrevisor ikke fikk kjennskap til 
varslers identitet og at det hadde vært en varsler i saken. Dette ble begrunnet med at: 
 
I ."At hovedrevisor har jobbet i GK i mange år og gikk ut og inn av rådhuset og hadde 
kontakt med mange personer, også med noen som kan være direkte involvert i 
varslingssaken. 
 
II.  At hovedrevisor kan være direkte involvert i saken og at det kan reises spørsmål ved 
hans habilitet, herunder revisjonens habilitet i saken. Se fra PP 'en s. 12 {over). 
 
III. Revisjonens mulige inhabilitet i saken ble også konkret drøftet siden revisjonen kunne 
bli aktuell å bruke i forbindelse med undersøkelser i saken. Leder av Aust-Agder revisjon 
IKS lovet derfor at hovedrevisor i Grimstad skulle holdes fullstendig ute 
fra denne saken og ikke få kjennskap til varselet og varslers identitet. 
 

 
Revisor K.F. Bakke, som er leder for hovedrevisor Tellefsen, har i en signert erklæring datert 
27.11.17 opplyst følgende, sitat: 

 
«I det som blir betegnet som «varslingsmøtet» 19. april rettet varsler en rekke generelle 
habilitetspåstander mot kontrollutvalg, revisjon og sekretariat. Undertegnede understreket i 
møtet at det var et særdeles krevende utgangspunkt for revisjon og kontrollutvalg å 
håndtere saken på en tilfredsstillende måte, når varsler på forhånd ikke har tillit til noen av 
aktørene. Særlig direkte var beskyldningene mot vår hovedrevisor i Grimstad kommune, jf. 
punktene på side 11: 
 

-  At hovedrevisor har jobbet i GK i mange år og gikk ut og inn av rådhuset og hadde 
kontakt med mange personer, også med noen som kan være direkte involvert i 
varslingssaken. 

-  At hovedrevisor kan være direkte involvert i saken og at det kan reises spørsmål 
ved hans habilitet, herunder revisjonens habilitet i saken. 

 
Varsler påstår videre at: «Leder av Aust-Agder revisjon IKS lovet derfor at hovedrevisor i 
Grimstad skulle holdes fullstendig ute fra denne saken og ikke få kjennskap til varselet og 
varslers identitet.» 
 
Beskyldingene mot hovedrevisor var- og er fremdeles både udokumenterte og spekulative. 
På grunn av varslerens manglede tillit til hovedrevisor, ga allikevel undertegnede et løfte til 
varsler om at hovedrevisor ikke skulle ha ansvar for å gjennomføre eventuelle 
undersøkelser i denne konkrete saken. Det ble ikke gitt lovnader om at hovedrevisor ikke 
skulle kjenne til at det var en varsler i saken, ut over den generelle anmodningen om 
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konfidensialitet. Dette ville være en tilnærmet umulig øvelse med utgangspunkt i de 
undersøkelser som revisjonen ble bedt om å gjennomføre, sett sammen med 
hovedrevisors rolle i Grimstad kommune. 
 
Hovedrevisor fikk kjennskap til at det var en varsler i saken i kontrollutvalgsmøtet 
24.04.2017. I etterkant av KU møtet 24.04.2017 ble det understreket til hovedrevisor at 
ettersom varsleren hadde stilt spørsmål om hans habilitet og uavhengighet, ville jeg selv ha 
ansvar for gjennomføringen av undersøkelsen for kontrollutvalget. I det påfølgende arbeidet 
var det nødvendigvis jevnlige samtaler mellom leder og hovedrevisor om grunnlaget for 
undersøkelsene og omstendighetene rundt dette. 
 
Hovedrevisor har derimot ikke hatt en rolle verken i analyse, vurderinger eller konklusjoner 
knyttet til undersøkelsen eller i utarbeidelse av rapporten. Varslerens identitet ble ikke 
kommunisert i våre samtaler. 
 
Min generelle betraktning er at det var en svært begrenset krets av personer som kjente til 
at det var en varsler i saken, og kun en håndfull personer som kjente varslernes identitet. 
Etter min oppfatning har både kontrollutvalget og revisjonen håndtert dette på en måte som 
så langt det er mulig har tatt hensyn til varslerens anmodning om «anonymitet».» 

 
Videre opplyser Holvik på s.13 i sitt 24.09.17-notat: 

 
«En ansatt på rådhuset, i rådmannsfløyen, fortalte Holvik i mai 2016 at «det er en varsler i saken» 
(helsekjøpsaken). Den ansatte opplyste at det var varaordføreren som fortalte det». 
  
Varaordfører P. Svenningsen har iht. adv. Winters e-post av 29.11.17, som Svenningsen har 
godkjent innholdet av, opplyst: 
 

«…PS stilte seg fullstendig uforstående til det siterte i forrige avsnitt [sitert 2 avsnitt ovenfor 
her]. Det er ikke korrekt at PS har fortalt en ansatt i kommunen om en varsler slik det er 
beskrevet i RHs notat. 
 
PS erindret følgende fra møtet kontrollutvalget 27.4.16, hvor han var til stede fordi 
ordføreren ikke hadde anledning til å delta i hele møtet: 
 
Topland (kontrollutvalgets leder) og sekretariatets rådgiver fortalte om en samtale 
med en person som de mente kunne ha kjennskap til at kommunens innkjøp av 
tjenester ikke var i henhold til kommunens regelverk. PS er usikker på om beløp ble 
nevnt, men oppfattet at det var snakk om større beløp. PS forstod det slik at det 
skulle jobbes videre med saken. Det oppstod deretter en diskusjon. Anne Mo 
Grimdalen (V), tok opp hva slag sak dette var. I møtet sa PS at hvis det skulle være en 
varslersak, må den følges opp videre av sekretariatet. Det var det eneste PS sa om 
denne saken i møtet. Holviks navn ble aldri nevnt i møtet. Det ble heller ikke gitt 
opplysninger i møtet som kunne rette søkelyset mot Holvik.» 

 
Videre opplyser Holvik på s.15 i sitt notat av 24.09.17: 
 

Den 25. januar 2017 ble Holvik stoppet i rådhushallen av hovedrevisor i Grimstad 
kommune. Han ville snakke om helsekjøpsaken, særlig om varslerens holdning til Venstres 
utspill i saken. I samtalen sier plutselig hovedrevisor: - Det var bra at du varslet saken! I 
samme øyeblikk som hovedrevisor sa dette, gikk assisterende kommunalsjef Bente 
Somdal, som er blandt de mest sentrale i granskingen, forbi. Holvik konfronterte straks 
hovedrevisor med at Somdal hadde gått forbi i samme øyeblikk som han hadde røpet 
varslers identitet, at hun kunne ha hørt hva han sa, dessuten at varslers identitet ikke var 
en kunnskap hovedrevisor skulle ha! Holvik forlot umiddelbart samtalen.» 

 
«Hovedrevisor» A.K Tellefsen, har i en signert erklæring datert 27.11.17 opplyst følgende, sitat: 
 

Viser til påstander fra R.H om en samtale med undertegnede i rådhushallen 25. januar 
2017. 
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En samtale med R.H. om morgenen mens man forflyttet seg mot rådhuset, dreide seg i 
utgangspunktet om forhold rundt avisenes dekning av saken om tjenestekjøp, og innlegg 
fra medlemmer av et politisk parti, endte i foaje' -galleriet, ved trappen i 2. etasje. 
 
Vedkommende hadde fremsatt varsel for noen år siden i forbindelse med hans tidligere 
rolle som barneombud. Oppfatningen undertegnede hadde av ham var; en seriøs person 
som ville det beste mht. kvaliteten på interne rutiner i kommunen. Undertegnede hadde av 
den grunn vedkommende som aktuell som varsler i den nye saken. 
 
Undertegnede ga i samtalen med R.H. generelt uttrykk for at det er bra at det varsles fra 
internt hold, hvor kjennskapet til saker ofte er best. Det ble også gitt uttrykt for støtte og 
annerkjennelse til varsler i den konkrete innkjøpssaken. Det var på dette tidspunktet ingen 
andre personer til stede som kunne høre hva som ble sagt. Undertegnede stiller seg derfor 
uforstående til at dette betegnes som et konfidensialitetsbrudd.» 

 
 
 
J. Haugsmoen (rådgiver, økonomi), har i en e-post 28.11.2017 opplyst: 
 

«Angående ryktene du nevner, hadde jeg ikke oppfatning av dette handlet om Ragnar 
Holvik før han selv sto frem som varsler i februar. Jeg hadde ikke hørt noen rykter om 
dette.» 

 
K. Udjus og L. Byrkjeland har i en e-post 28.11.2017 opplyst at de har samme oppfatning som 
den Haugsmoen har gitt uttrykk for i det siterte. 
 
Kommunalsjef B. K. Pedersen har iht. adv. Winters e-post av 30.11.17, som Kristiansen har 
godkjent innholdet av, opplyst:  
 

«BKP ble overrasket da RH stod frem som varsler i lokalavisen 14 februar 2017. BKP var 
således ikke kjent med rykter på sin arbeidsplass om varslingen/som kunne knytte Holvik 
til varslingen, før RH selv stod frem.» 

 
 
3C-2 Har arbeidsgiver nektet for / fraskrevet seg kjennskap til Holviks tidligere 

varslingssaker?  
 
Det siteres fra pkt. 3.4.3 i adv. Eriksens brev av 22.6.2017: 
 
«I intervjuet med Grimstad Adressetidende, benekter rådmannen kjennskap til andre saker hvor 
Holvik opptrådte som varsler.  
 

«Også i tidligere saker, har Holvik av rådmann/ordfører blitt utsatt for uthenging overfor 
andre ansatte, blitt utestengt fra sammenhenger hvor han naturlig burde vært inkludert i 
kraft av sin rolle/ansvar, samt blitt fratatt sentrale arbeidsoppgaver. Det er uforståelig at 
kommuneledelsen ikke har informert den nye rådmannen om så sentral historikk om 
lignende forhold hvor kommunen har måttet rette opp sin holdning og atferd overfor Holvik 
som varsler. Det vises her blant annet til brev fra kommunen til Holviks daværende advokat 
OIa Mæland i advokatfirmaet Hjort av 11.03.2005 hvor det redegjøres for vedtak i 
kommunestyret den 28.02.05 etter at sivilombudsmannen hadde kommet med sin uttalelse 
i saken, hvor Holvik rettsstridig var blitt fjernet som barnas representant. I kommunens brev 
beklages blant annet både feil ved egen saksbehandling og belastningen ved denne for 
Holvik. Videre beklages manglende dialog om saken mellom de politiske grupperinger i 
kommunestyret og manglende rom for en forsvarlig saksfremstilling. Det er å konstatere at 
det synes å være betydelige likhetstrekk mellom de to varslingssakene Holvik har vært part 
i. 
 
Det bestrides for øvrig at Rådmannen ikke har hatt kjennskap til tidligere saker, slik hun 
uttaler til media. Holvik opplyser at han i flere samtaler med både ordfører og rådmann har 
informert om to andre saker fra 2014 og om andre kritikkverdige forhold han har tatt opp. 
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Det er således et direkte svik mot Holvik når rådmannen nekter for sentrale forhold som har 
stor betydning for Holviks troverdighet.» 
 

Rådmann Solheim har i notat av 2.12.2017 gitt følgende kommentarer: 
 

«I tiden før jeg fikk kjennskap til at Holvik hadde varslet» 
 

… 
 

«Ragnar Holvik viste også til tidligere saker hvor han mente det var kritikkverdige forhold og 
sin oppfatning av og befatning med disse sakene. Det var ingen av de «gamle» sakene jeg 
opplevde jeg kunne ta tak i og undersøke ytterligere.» 

 
 
 
3C-3 Hva har Holvik som varsler blitt utsatt for i media/sosiale medier og hvordan har 

arbeidsgiver forholdt seg til dette?  
 
Det siteres fra pkt. 3.4.4 i adv. Eriksens brev av 22.6.2017: 
 

«Holvik har opplevd en rekke angrep i sosiale medier og i avisinnlegg fra kolleger i 
Grimstad kommune. Som det fremkommer ovenfor i avsnitt 3.3, er det all grunn til å tro at 
de signalene ordfører og rådmann har sendt ut gjennom sine egne uttalelser til media har 
bidratt til å aktivt legitimere angrep fra kolleger i kommunen. Det er heller ikke gjennomført 
noen tiltak gitt informasjon av betydning til de ansatte om hvilket rettsvern en varsler har og 
betydningen av Holviks konkrete varsler ut over følgende sitat fra rådmannen på allmøtet i 
begynnelsen av mars: "Vi har fått varsling på kritikkverdige forhold, varsling er viktig og 
riktig og varsling skal behandles etter egne rutiner. Og varslere har et eget 
vern mot gjengjeldelse. Slik skal det være også i Grimstad". Arbeidsgiver kunne med enkle 
tiltak ha redusert risikoen for denne type reaksjoner uten at dette ville komme i strid med 
øvrige ansattes ytringsfrihet.» 

 
 
I Agderposten 14.02.2017 er Holvik avbildet på forsiden under overskriften: «Sendte sjokkbrev til 
politikerne». På side 6 i avisen er Holviks brev av 12.2.2017 til kommunestyrets medlemmer 
gjengitt i sin helhet. Der står det på side 6 blant annet: 
 

«… 
 
Med min lange fartstid i Grimstad kommune, 27 år, var det våren 2016 ikke vanskelig å se 
at denne saken hadde alvor ut over seg selv. At saken er toppen av et isfjell av utfordringer 
Grimstad kommune står i. 
 
Det er ingen tvil om at det var min plikt å varsle saken. Og ansvaret for at jeg kom i denne 
krevende posisjon, har ledere i Grimstad kommune som over år har utført en rekke 
handlinger i strid med lov og etiske retningslinjer. Ledere som handler galt, skjuler dette og 
forventer at ansatte skal gjøre det samme, gjør ikke bare skade på Grimstad kommune, 
men setter ansatte i uholdbare etiske dilemma og utfordrer deres integritet på en uholdbar 
måte. Dette er et problem i Grimstad kommune. Ikke bare i denne saken.» 
 

Fra side 7 i Agderposten 14.2.2017: 
 

«Hva er Grimstad kommunes utfordringer? 
Hva som er kommunens utfordringer kunne jeg skrevet side opp og ned om. Jeg velger i 
stedet å peke på noen få av utfordringene i Grimstad kommune: 
At kritikk blir lite verdsatt, ofte ignorert og at ansatte opplever at det kan slå tilbake på dem 
selv å si fra. 
 
At ledere kan dekke over (hverandres) kritikkverdige forhold. Terrorbalanse kaller jeg det. 
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At ansatte opplever at ledere forventer at de skal holde kritikkverdige forhold skjult. Ansatte 
påføres dermed urettmessige etiske dilemmaer som utfordrer deres integritet. 
 
At ansatte opplever at det ikke ryddes opp i kritikkverdige forhold. 
 
At ledere, for eksempel i helsekjøpsaken, ikke stilles til ansvar for gale handlinger. 
Forholdene bortforklares og bagatelliseres. Det motiverer ikke ansatte for rett praksis. 
At det ikke stilles klarere forventninger til involverte ledere i helsekjøpsaken om å bidra til i 
større grad å opplyse saken. 
 
At det over lang tid er etablert en praksis med fallskjermer til enkelte ansatte, fortrinnsvis til 
tidligere ledere som har fått nye oppgaver. Dette er negativt for arbeidsmiljøet, kommunens 
økonomi og bidrar til uheldige lojalitetsbånd og til en kultur hvor kritikkverdige forhold 
holdes skjult. 
 
At det tilsynelatende fremdeles er greit at ansatte brukes som gratis dugnadshjelp på 
lederes eiendom under navnet av å være teambuilding. Osv.» 

 
I notat av november 2017 fra s.5, vedlagt adv. Eriksens brev av 27.09.2017, opplyser Holvik 
følgende på side 45, sitat: 
 

«En rekke ledere, hovedverneombudet og ansatte i enkelte avdelinger på Grimstad rådhus 
engasjerte seg i slutten av februar på Facebook og med leserinnlegg på en slik måte at 
folkevalgte, innbyggere og pressen oppfattet dette som mobbing og sjikane mot varsler. 
Holvik opplevde dette som en samlet mobb på rådhuset mot varsler, mot Holviks andre 
varsel i helsekjøpsaken - brevet til kommunestyret 12.02.17.» 

 
I Holviks notatet er det til høyre nederst på side 45 Facebook innlegget til IKT rådgiver M. 
Fagernes på hennes private Facebook-profil gjengitt. Der står det: 
 

«Gode ting å ta med seg inn i helgen: 
 Jeg har en trivelig arbeidsplass med godt arbeidsmiljø 
 Jeg opplever det om greit å ta opp ting med lederen min 
 Jeg er ikke redd for å si fra om kritikkverdige forhold 
 Jeg har kollegaer med høy etisk bevissthet! 

 
Og 
 

Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i lokalavisens beskrivelse av arbeidsplassen min!» 
 
Det fremgår av kommentarfeltet at flere lesere/kommunalt ansatte gir positive tilbakemeldinger på 
det siterte som «Veldig bra», «hjertens enig», «enig» og lignende. 
 
På side 47 i november-notatet til Holvik er Agderpostens 25.2.17 side 8 gjengitt. Der intervjues av 
kommunalt ansatte som har støttet Facebook-innlegget til Fagernes. Det fremgår av oppslaget at 
IKT-rådgiver Fagernes hadde skrevet sitt innlegg på Facebook fordi hun ikke kjente seg igjen i 
avisens beskrivelser av hennes arbeidsplass. Tilsvarende gir A. Glimsdal uttrykk for. Personalsjef 
Byrkjeland har trykket «likes» fordi hun «synes det er godt at folk trives på jobb. 
 
Hovedvernombud Rugstad uttalelser gjengitt i Agderposten 25.2.17 side 8 skapte reaksjoner, 
blant annet hos enkelte folkevalgte, slik at de gjengis: 
 

«    - Jeg synes denne statusoppdateringen og disse kommentarene som er kommet 
samsvarer veldig godt med hvordan jeg selv opplever situasjonen internt på rådhuset. Det 
kan være enkelte forhold ute på de forskjellige enhetene som jeg ikke kjenner til, men det 
generelle inntrykket mitt av kommunen og rådhuset er at jeg er enig i den beskrivelsen som 
Fagernes gir. At arbeidsmiljøet er godt her sier Rugstad til Adressa.  
     Han sier også at han aldri har opplevd at noen fra administrasjonen har prøvd å legge 
bånd på ham som hovedverneombud om hva han kan si og ikke.  
 
- Mest opptatt av brukerne 
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- Den eneste negative reaksjonen jeg har fått er fra Ragnar Holvik. Ellers har jeg kun fått 
positive tilbakemeldinger på det jeg har gått ut med. Jeg er for øvrig mest opptatt av 
brukerne av tjenestene våre og de som utøver disse tjenestene. Jeg er mer opptatt av det 
enn av Ragnar Holvik, for å si det slik, sier Rugstad.  
   - Men hva med ham og hans situasjon da? 
   - Hvis jeg skal spissformulere meg litt vil jeg si at Ragnar Holvik er betydelig flinkere enn 
meg til å være opptatt av Ragnar Holvik, for å si det slik sier Rugstad. Jeg er som sagt mer 
opptatt av brukerne våre og de som yter tjenestene til dem, sier hovedvernombudet. 
… 
     - Synes du det er bra at det kommer fram en annen oppfatning om hvordan det er å 
jobbe på rådhuset? 
      - Ja, det synes jeg er veldig bra. Det er nemlig ikke greit at en håndfull enkeltpersoner 
og media skal få være de som har definisjonsmakt på hvordan ytringsmiljøet skal være i 
Grimstad kommune. Det er mange av oss andre som også gjerne vil ha et ord med i laget i 
den beskrivelsen sier han. 
 
Bra at folk ytrer seg   
   …. 
    - Ragnar Holvik har selvfølgelig full rett til å fremme sine synspunkter, og det er bra at 
han gjør det, men han skal ikke få stå uimotsagt når folk mener noe annet enn han…..Jeg 
synes det er bra at ansatte bruker ytringsfriheten sin, og at det bildet som er skapt får en 
motbør…..» 

 
Under overskriften – Greit at hele bildet avspeiles, uttaler rådmann Solheim blant annet følgende 
i  Grimstad adressetidende 25. februar 2017: 
 

« ….  
Jeg har hele tiden visst at det har vært ulike oppfatninger av denne saken. Det må derfor 
være like greit at det kommer synspunkter fra den ene siden at noen andre vil behov for å 
gi sin versjon. Slik må det være. Det må være rom for å ytre seg, sier rådmannen til 
adressa.» 

 
Ovennevnte avisoppslag er i sin helhet gjengitt i november-notatet fra Holvik. 
 
 
3D Hvorvidt arbeidsgiver pga. varslingen har skjøvet Holvik ut av organisasjonen, 

utstøtelseshandlinger? 
 
Fra pkt. 3.4.5 i adv. Eriksens brev av 22.6.2017 siteres: 
 
 «Det forekommer en type handlinger som i realiteten oppleves som direkte 

utstøtelseshandlinger, som Holvik opplever som å bli skjøvet ut av organisasjonen.» De 
forhold som nevnes i adv. Eriksens brev omtales i de følgende punkt 3D-1 til 3D-4, mens 
forhold som er tatt opp i senere brev (enn det av 22.6.) fra advokat Eriksen/ Holviks notater, 
omtales i punkt 3D-5 og 3D-6. 

 
 
3D-1 Spørsmål om fjerning av Holvik fra organisasjonskart/arkivplan/ulike offentlige 

dokument 
 
Fra pkt. 3.4.5 i adv. Eriksens brev av 22.6.2017 siteres som eksempel på utstøtelseshandling: 
 

«a) Fjerning av Holvik fra organisasjonskart/arkivplan/ulike offentlige dokument.» 
 
Rådmann Solheim har ved e-post av 19.9.17, som adv. Eriksen ved adv. Winters e-post av 
22.11.17 fikk kopi av, gitt følgende forklaring på hvorfor Holviks navn falt ut av organisasjonskartet: 
 

«Dette forstår jeg til å være en følgefeil av et organisasjonskart som var feil i 2016. Denne 
feilen var jeg gjort oppmerksom på av Ragnar Holvik og fikk det rettet opp umiddelbart, og 
fikk beklagelse fra ansvarlige for at dette var blitt feil. Jeg hadde ikke lagt merke til det selv i 
arkivplanen, og etterspurte forklaring og fikk følgende svar:  
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Hei 
Jeg har nå nettopp snakket med Monika Hålønd (Kuben) som har vært prosjektleder på 
arkivplanen. Hun hentet dette kartet fra vår hjemmeside i fjor høst, og da var det denne 
versjonen som lå ute. Jeg har bedt henne legge inn den versjonen som per i dag ligger på 
hjemmesiden. Der står det i boksen Næringssjef/spesialrådgivere.  

 
Jeg vil som prosjekteier på det sterkeste avvise at dette er bevisst mobbing og 
trakassering!  

 
Vennlig hilsen 
lvar Lyngstad 
Kvalitetssjef» 

 
Vedlagt rådmannens forklaring fulgte også en e-post fra Monika Hålønd 29.5.17 til Lyngstad, som 
underbygger Lyngstad forklaring.  
 
 
3D-2 Har Holvik på grunn av varslingen blitt utelatt fra den «årlige stor-samlingen» på 

Abra Havn i mai 2017? 
 
Fra pkt. 3.4.5 i adv. Eriksens brev av 22.6.2017 siteres som eksempel på utstøtelseshandling: 
 

«b) Holvik ble utelatt fra den årlige stor-samlingen for alle ledere og sentrale funksjoner på 
Abra Havn i mai. Han mottok heller ingen informasjon om opplegg/arrangement. Dette til 
tross for at han har en rollefunksjoner knyttet til overordnet planlegging, planstrategi, 
regionale saker, kommunestruktur, mål m.v.» 

 
 
Rådmann Solheim har ved e-post av 19.9.17, som adv. Eriksen ved adv. Winters e-post av 
22.11.17 fikk kopi av, gitt følgende forklaring på hvorfor Holvik ikke var invitert til den den årlige 
stor-samlingen for alle ledere og sentrale funksjoner på Abra Havn i mai: 
 

«Seminaret hadde 79 deltagere. Jeg hadde ikke deltatt før (begynte i Grimstad kommune 
01.10.16) og reagert ikke på at det kun var ansatte på økonomi, strategisk ledergruppe og 
enhetsledere som var invitert. Jeg hadde tidligere bedt om han og næringssjefen skulle 
legges inn i mailgruppen enhetsledere for å være informert. Dette var et 
budsjettseminar og Ragnar Holvik har ikke budsjettansvar, og var på tidspunktet for 
innkalling og avvikling sykemeldt. innkalling ble sendt 29.03 og ble avviklet 30. og 31.05. 
Han har vært sykemeldt fra 01.03 bortsatt fra en uke friskmelding hvor han var på sykkeltur 
i utlandet (10. til 21.03). Han hadde for øvrig sendt følgende søknad om ferie (til NAV og 
GK) og fått den innvilget, og kunne dermed ikke inviteres selv om han gjorde meg 
oppmerksom på forholdet en dag før seminaret: 
 
Fra: Ragnar Theis Holvik 
Sendt: torsdag 11. mai 2017 11.26 
Til: Tone Marie Nybø Solheim … 
Emne: SV: Sykemelding, Ragnar 
 
Jeg var innstilt på å komme gradvis tilbake, men opplever det krevende. 
Jeg sender søknad til NAV om utenlandsopphold 28-5 til 2.6 (Berlin)' 
Og krysser av for at "jeg har avklart dette med min arbeidsgiver". Det har stått på 
kalenderen i mange mnd. 
Og kan ikke se at du/dere (GK) har innvendinger om et opphold i Berlin sammen med min 
kone 
 
Ragnar 
 
Her er svaret fra ansvarlig for innkalling: 
 
Hei, 
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Tidligere år har Helge Moen vært ansvarlig for utsendelsen av innkalling til 
Budsjettseminaret. Etter mange purring på HM måtte jeg selv sende ut innkallingen. Jeg 
har fått lite input fra HM til årets budsjettsamling, og det har derfor blitt som det har blitt. Jeg 
brukte GK.enhetsledere som mottakerliste. Dette har vært utgangspunktet for hvem som 
har blitt invitert hvert år. I tillegg har invitasjon blitt sendt til de som er involvert i 
budsjettprosessen. 
 
Beklager at jeg ikke har tenkt på Ragnar Holvik, men som sagt så har jeg kun tatt 
utgangspunkt i enhetsledere, rådmannens ledergruppe og involverte parter i 
budsjettprosessen. 
 
Vennlig hilsen 
Janne Haugsmoen» 

 
 
3D-3 Har Holvik pga. varslingen blitt utelukket fra arbeid med etikk- og varslingsrutiner 

m.v.? 
 
Fra pkt. 3.4.5 i adv. Eriksens brev av 22.6.2017 siteres som eksempel på utstøtelseshandling: 
 

«c) Holvik har blitt utelukket fra arbeid med etikk- og varslingsrutiner og ikke mottatt noen 
informasjon om arbeidet, til tross for sin rolle som kontaktpunkt/ansvarlig overfor 
Transparency og sitt tidligere arbeid med disse tema for kommunen.» 
 
 

Rådmann Solheim har ved e-post av 19.9.17, som adv. Eriksen ved adv. Winters e-post av 
22.11.17 fikk kopi av, gitt følgende forklaring: 
 

Ragnar Holvik hadde utarbeidet etiske retningslinjer og varslingsplakat i 2008. Ansvaret for 
etiske retningslinjer var lagt over på Virksomhetsstyring i 2014, og primært på HR-sjefen. 
Det var derfor naturlig å legge ansvaret for administrasjonens del (sekretariat) av prosjektet 
"Gjennomgang av etiske retningslinjer og varslingsrutiner" på henne. Ragnar Holvik ble 
invitert inn i arbeidsgruppen (sekretariatet). Administrasjonsutvalget utgjorde 
prosjektgruppen. Han ble også spurt om å dele sine erfaringer med varsling til 
bedriftshelsetjenesten som hadde fått ansvar for å oppsummere de to varslernes erfaringer, 
se vedlegg. Ragnar Holvik ble også invitert inn i "Tillitsprosjektet" som har ansvar for 
implementeringsarbeidet, se vedlegg. Prosjektgruppen bad HR-sjefen oversende 
høringsutkastet til Transparency lnternational Norge for uttalelse, dette ble gjort direkte. 
 
HR-sjefens forklaring på hvorfor ikke Ragnar Holvik fikk kopi: 
"Dette ble det lagt ut informasjon om på ansattportalen. Vi kan sikkert få Solveig til å hente 
den opp. Det ble i tillegg sendt ut informasjon til alle leder og tillitsvalgte med en frist for å 
komme med innspill. Vi har ikke sendt direkte til enkeltpersoner." " Nei, jeg sendt ikke kopi 
til han. Jeg sendte den [t]rett til Tl og arbeidstilsynet samtidig." 
 
 

Fra Holviks november-notat, s. 21: 
 

«Holvik er kommunens kontaktperson til Transparency lnternational Norge. Ved årsskifter 
2016/2017 innledet rådmannen kontakt og kommunikasjon med Tl Norge, blant annet på e-
post. Det handlet om å arrangere et møte mellom Tl Norge og Grimstad kommune i 
forbindelse med helsekjøpsaken. Holvik leste om denne kontakten i avisen. Han var ikke 
informert av sin sjef om at hun hadde denne kontakten/kommunikasjonen uten hans 
vitende. Holvik leste om kontakten mellom GK og Tl-Norge i avisen.» 

 
 
Fra rådmannens notat av 02.12.17, s.2:  
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«Rådmannen fikk brev fra Transparency International Norge romjulen 2016 med ønske om 
møte, og svarte bekreftende på dette med forslag til dato. Dette var en direkte henvendelse 
det var naturlig å svare på selv. 
 
Ragnar Holvik ble koplet på og ble bedt om å delta aktivt med oppsummering i møtet med 
Transparency International Norge, noe han mente ikke var hans oppgave.» 

 
 
 
3D-4 Har Holvik pga. varslingen blitt holdt utenfor månedlige ledersamlinger? 
 
Fra pkt. 3.4.5 i adv. Eriksens brev av 22.6.2017 siteres som eksempel på utstøtelseshandling: 
 

«d) Holvik inviteres ikke lenger til de månedlige ledersamlingene.» 
 
Rådmann Solheim har ved e-post av 19.9.17, som adv. Eriksen ved adv. Winters e-post av 
22.11.17 fikk kopi av, gitt følgende forklaring: 
 

«Jeg var sikker på at dette var i orden, og sjekket ut da jeg fikk mailen fra Ragnar Holvik. 
Jeg hadde blitt enige med næringssjefen og Ragnar Holvik om at de skulle være i e-
postgruppen for å være informert både om diverse møter og saker som lederne ble 
informert om. Jeg fikk følgende svar: 
 
De har i alle fall ikke falt ut om de er lagt inn... Men det er fullt mulig at jeg har fått beskjed 
om det, og glemt det igjen…. Men nå er de inne på lista 
 
Mvh Ann-Karin» 

 
Foranledningen for svaret fra Ann-Karin Jørgensen var en e-post av 31.5.17 fra rådmann Solheim 
hvor emneangivelsen er: «Ragnar og Bodil i enhetsledergruppen?» 
 
 
3D-5 Har Holvik av rådmannen blitt fratatt/holdt utenom relevante arbeidsoppgaver som 

en følge av varslingen? 
 
I Holviks november-notat gir har på side 12 omtales «Fratakelse av oppgaver og lite brukt - kort 
oppsummert». Kulepunkter som gjelder forhold som allerede er omtalt er markert med ….., og tas 
ikke med i det som siteres fra Holviks notat: 

 «...   
 Holvik fikk omtrent ikke oppgaver av rådmannen i perioden oktober-februar. 
 Rådmannen fortalte aldri Holvik hvilke planer hun hadde for ham, hvilket syn hun 

hadde på Holvik, om Holvik utgjorde en ressurs for rådmannen mv 
 … 
 Holvik opplevde at rådmannen forskjellsbehandlet sine ansatte til hans ugunst. 
 Holvik tas ut av rådmannens strategiske ledergruppe. 
 Holvik tas ut av oppgaven som rådmannens vikar i Østre Agder-møter, rådmannen 

gikk i gang med regionale oppgaver/arbeid uten å konsultere Holvik eller vise 
interesse for at dette er et ansvarsområde han har hatt i mange år. 

 … 
 Holvik ble ikke konsultert/brukt i Helsekjøpsaken som nesten daglig var i 

offentligheten. Han ble avvist både i forhold til råd og konkrete oppgaver i 
oppfølgingsarbeidet, 

 På tross av Holviks unike kompetanse på helsekjøpsaken mv., ble Holvik 
konsekvent holdt utenfor i alt arbeid med plan, utvikling og utarbeidelse av 
rådmannens Handlingsplanen for oppfølging og innkjøpssaken. Først midt i mars, 
da Holvik var sykemeldt, fikk Holvik informasjon og forespørsel om deltakelse i 
arbeidet, men da på et helt underordnet nivå. 

 Rådmannen valgte personer som var under gransking til arbeidet og holdt sin 
spesialrådgiver borte. 

 … 



 

Dokumentnr.: 17/8153-1  side 19 av 32 
 

 I perioden oktober - februar var Holvik kun to ganger i rådmannens ledergruppe.» 
 
 
Fra rådmannens notat av 2.12.17 siteres: 
 

«For meg var det viktig å møte i rådmannsutvalget og styremøtene i regionen. I mitt fravær 
var det naturlig at min stedfortreder møtte i mitt sted i slike interkommunale møter, og 
stedfortreder har i hele perioden vært Bjørn Kristian Pedersen da han hadde vært 
konstituert rådmann før jeg kom. 
 
For meg er det naturlig å diskutere strategiske saker i egen ledergruppe, da ansvar for 
beslutningene og gjennomføring vil ligge i linjeorganisasjonen. Det tok litt tid før jeg forstod 
at Ragnar Holvik oppfattet sin rolle annerledes enn meg, han så på sin rolle mer som en 
personlig rådgiver, mens jeg oppfattet at rollen mer som spesialrådgiver i min stab med 
hovedvekt på saksbehandling, utredning og analyse av mer strategisk, overordnet eller 
regional karakter i tråd med hans stillingsbeskrivelse. 
 
Forrige rådmann hadde etablert strategisk ledergruppe som en utvidet ledergruppe 
(rådmannens ledergruppe og fagsjefer). Denne skal ha vært utvidet med spesialrådgiver og 
næringssjef ved en samling. Meg bekjent har den strategiske ledergruppen hatt to 
samlinger på tre år og således vært av begrenset betydning. 
 
Jeg har ikke videreført denne strukturen både på grunn av store interne spenninger i den 
utvidede gruppen, og fordi den enkelte fagsjef og andre inviteres inn i rådmannens 
ledergruppe ved strategiske problemstillinger på vedkommendes fagfelt. Ragnar Holvik har 
vært invitert inn i møtet på samme måte som andre i lignende posisjoner. Han avslo siste 
innkalling for å presentere sitt arbeid med retningslinjer for habilitet den 27.02, da han ikke 
ønsket å møte ledergruppen.»   

 
Kommunalsjef Pedersen, som fungerte som rådmann i perioden vår-sommer 2016, dvs. frem til 
rådmann Solheim tiltrådte, har i et notat basert på en samtale adv. Winters hadde med Pedersen 
24.11.17, bekreftet følgende opplysninger: 
 

«…. 
4) RH har stilt spørsmål ved hvorfor du som fungerende rådmann 2016 ikke involverte RH 
som rådgiver i «helsekjøpsaken». 
Ditt svar: 
 
Det var ikke naturlig for BKP som konstituert rådmann å involvere RH, fordi saken gjaldt 
sektor helse og omsorg, hvor andre allerede var involvert i saken. Det gjaldt den/de som 
hadde ansvaret for støttefunksjonen virksomhetsstyring, som først tok kontakt med BKP. 
Det har aldri vært noen bevisst intensjon fra BKP side om å holde RH utenom et 
saksforhold. Det er grunner som BKP anser som saklige, som gjorde at BKP ikke 
involverte RH i innkjøpssaken. 
 
5) Tidligere rådmann Vareide v/daværende kommunalsjef i helse- og omsorgssektoren 
hadde informert kontrollutvalget i oktober 2015 om at ikke alt var formelt i orden mht. 
innkjøp av tjenester til enkeltbrukere på sektor helse og omsorg. Derfor ville det være 
naturlig for BKP å informere kontrollutvalget om nye opplysninger i saken etter at han 
ble informert om saken i slutten av mars 2016. Kontrollutvalget vedtok så i møte 27. april 
2016, på eget initiativ og med bakgrunn blant annet i kommunens årsmelding for 2015, å 
be revisjonen innhente en oversikt over de største leverandørene som leverte tjenester 
til helse- og omsorgssektoren.»  

 
 
I Holviks september-notat på side 22 – 25 omtales en henvendelse fra KS ved J.V. Erichsen av 
13.12.16 til rådmannen og Holvik med anmodning om å bidra på en samling om helhetlig styring 
og kvalitetsutvikling – Farris bad 15-16. februar 2017. 
 
Rådmannen gir følgende svar til Erichsen 13.12.16 kl. 1552: 
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«Hei- det var to krevende datoer for meg - Ragnar og jeg gir tilbakemelding når vi har 
Samsnakket.» 

 
Detter skriver Erichsen i e-post samme dag kl. 15.59:  
 
 «Takk. Håper det beste» 
 
  
Holvik gir ved e-post av 13.12.16 kl 23.28 blant annet følgende svar til Erichsen: 
 

Jeg har kjent etter hva jeg tenker om spørsmålet ditt og kommet til at jeg må si nei. Jeg kan 
ikke representer Grimstad kommune inn i din sammenheng med denne saken. Selv om jeg 
eksempelvis er kommunens kontaktperson til Transparency lnternational Norge hvor 
Grimstad kommune er medlem, har ledelsen så langt ikke spurt meg til råds i denne saken 
(kjøp av helsetjenester). Jeg har lite godt å si om hvordan saken har blitt håndtert og er 
bekymret med tanke på om alvoret i hva dette handler om, er forstått. Det er snakk om 
systematiske brudd over lang tid på lover og regler, ikke minst kommunens verdier og 
etiske retningslinjer. Sett fra min posisjon er jeg dypt fortvilet med en så stor avstand 
mellom liv og lære (verdier og etikk) i kommunens øverste ledelse som denne saken 
avspeiler.  
 
Det handler om en massiv moralsk ledersvikt. lkke bare fra enkeltpersoner, men i ledelsen 
som miljø/kultur. Jeg har sett disse tingene over lang tid og forsøkt å gi mine bidrag til å 
bedre forholdene. Den saken som pågår i Grimstad nå, er nok dessverre bare toppen av et 
isfjell. Det handler ikke om regler, rutiner og systemer, men om ledelse, ansvar, 
organisasjonskultur og etterlevelse, og herunder om ytrings- og varslingskultur. 
 
Jeg har stor respekt for at det er vanskelig å komme inn i dette som ny toppleder. Og jeg vil 
gjerne bidra til at Tone Marie lykkes, til at kommunens verdier og etiske retningslinjer er 
mer enn en pen fasade. 
 
Jeg kunne bidratt på samlingen din, Jarl, som ansatt i Grimstad kommune. Men jeg tror at 
februar blir litt for tidlig. Det handler om å bearbeide erfaringer og kunne få litt avstand før 
en deler dette i en større forsamling. Saken berører og tar krefter hver dag.» 

 
Fra rådmannens notat av 2.12.17 s. 2: 
 

Spørsmål fra KS om å dele erfaringer 
«Ragnar Holvik og jeg fikk den 13.12.16 en forespørsel om deltagelse på KS-konferanse 
15. og 16.02.17 med spørsmål om å dele Grimstads erfaringer og perspektiver omkring 
kvalitetsutvikling. KS pekte på at vi var i en prosess der systemer ble utfordret og mye 
skulle forbedres. 
 
Jeg responderte og svarte samme dag (med kopi til Ragnar Holvik) at jeg ville prate med 
Ragnar Holvik før vi kunne si om det passet eller ikke. Uten å konferere med meg svarte 
han sent samme kveld til KS med en svært negativ beskrivelse av organisasjonen, noe 
som etter min mening ikke var greit å sende ut til en ekstern forbindelse. Dette var for meg 
en svært overraskende handling fra spesialrådgiveren hos rådmannen (jeg hadde meldt 
tilbake at vi skulle diskutere forespørselen, han svarte på eget initiativ uten å konferere med 
rådmannen).» 

 
 
Fra rådmannens notat av 2.12.17 s. 2 [fra andre avsnitt]: 
 

«Varsling og kritikkverdige forhold 
Jeg som rådmann var ikke klar over at det var en varsler i saken før 25.01.17, og jeg 
erkjente først og fremst et stort ansvar for å rette opp i de forhold som var avdekket, og 
som BDO rapporten ytterligere pekte på. 
 
I rådmannens ledergruppe var rådende oppfatning at kommunalsjef hadde på vegne av 
tidligere rådmann gitt kontrollutvalget beskjed om at det var avvik fra innkjøpsregleverket 
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høsten 2015. Tidlig 2016 ble det klart for tidligere rådmann at sum av innkjøp av 
helsetjenester var betydelig større enn først antatt. Før rådmannen igjen gikk til 
kontrollutvalget, tok kontrollutvalget på eget initiativ opp saken. Konstituert rådmann hadde 
ansvar for å få på plass rammeavtaler, disse kom på plass sommeren 2016. 
BDO gjennomførte undersøkelser og hadde klare anbefalinger i sin rapport datert 07.12.16.  
 
Disse ble umiddelbart tatt tak i. Da jeg begynte som rådmann høsten 2016 var det viktig for 
meg at vi fikk ryddet opp i forholdene, og senere også de forhold som ble påpekt i 
rapporten. BDO-rapporten pekte i tillegg på andre forhold som har vært en del av 
Innkjøpsplanen. 
 
For å rette opp kritikkverdige forhold valgte rådmannen først og fremst å arbeide sammen 
med de som var ansvarlige for de angjeldende områdene; helse og omsorg, innkjøp, 
internkontroll og ledergruppen. Det ville være unaturlig for rådmannen å trekke andre fra 
organisasjonen i det arbeidet på det tidspunktet, heller ikke spesialrådgiver (som var ukjent 
for meg som varsler). Alle tiltak er i etterkant samlet i Innkjøpsplan for helsekjøp. 
 
Jeg opplevde at i samtaler med Ragnar Holvik at det var vanskelig å komme med 
alternative synspunkt eller annen tilnærming til problemstillingene. Han var svært kritisk til 
ledere og medarbeider[e], og kom med sterke beskyldninger.» 
 

 
Fra rådmannens notat av 2.12.17 s. 5: 
 

«Ragnar Holviks oppgaver 
Ragnar Holvik hadde hatt omfattende arbeid med kommune- og regionreform, dette var 
oppgaver som i hovedsak ble ferdig i 2016. 
 
Ragnar Holvik fikk flere nye oppgaver som evaluering av Østre-Agder-samarbeidet, 
faktagrunnlaget og medvirkning til Skolepakke 3, utredning av gratis SFO som en del av 
fattigdomsprosjektet han ledet, forslag til retningslinjer for habilitet, høring KVU for 
jernbaneutvikling og nærpolitireform mm. 
 
I tillegg ønsket rådmannen at han skulle bistå leder for barnevern med å utarbeide et 
kunnskapsgrunnlag for barnevernets arbeid med kvalitetsforbedring. Ragnar Holvik var 
også ønsket av rådmannen som koordinator for interkommunalt samarbeid på helse- og 
omsorgsområdet for Grimstad og muligens noe for hele regionen, i alle fall for en periode til 
lederkabalen var løst og på plass i sektoren. Ragnar Holvik var bekymret for å bli for 
involvert i denne type oppgaver da hans øvrige oppgaver var knyttet til strategisk og 
overordnet utredning og analyse, og dermed krevde en annen type oppmerksomhet. Han 
gikk ikke inn i disse oppgavene. 
 
Han hadde fremdeles sine mer faste oppgaver som analyse av data og rapporter til politisk 
nivå, og å være sparringspartner for SLT-koordinator. I tillegg kommer andre faste 
oppgaver som ligger i stillingsbeskrivelsen. 
 
Rådmannen oppfordret sine kommunalsjefer til å bruke Ragnar Holviks kompetanse og 
kapasitet, og han hadde saker for helse- og sosialsektoren som eksempelvis sak om 
Kirkens Bymisjon. Ragnar Holvik påvirket i stor grad selv hvilke oppgaver han skulle ha. 
Det var derfor vanskelig å finne nye oppgaver han opplevde som viktige eller relevante. 
 
Ragnar Holvik ble spurt om å gå inn i sekretariatet som arbeidet frem forslag til reviderte 
etikk- og varslingsrutiner til prosjektgruppen (som etter en «restart» bestod av 
administrasjonsutvalget), dette takket han nei til. Han fikk også spørsmål om å gå inn i 
Tillitsprosjektet, dette ønsket han ikke ut pga prosjektets deltagere og innretning. Begge 
disse prosjektene var oppfølging av innkjøpsplanen. 
 
Det er ellers mange eksempler på god dialog og hyggelig tone i hele perioden frem til sent 
på våren mellom rådmannen og Ragnar Holvik, her om ny oppgave: 
 
27.02.17: 
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Fra Tone Marie: 
Hei Ragnar, 
Kan vi snakkes om dette i morgen tidlig? Med siste ukes utspill om kommunestruktur, 
regionstruktur og Lillesands fremtid vil det være spennende og riktig tidspunkt å ta fatt på 
en «refleksjonssak» som du foreslår. Godt initiativ Ragnar J 
 
Fra Ragnar: 
Fint. 
Jeg elsker slike saker. 
 
Fra Tone Marie: 
Og jeg elsker at du er begeistret  
 

Det vises også til rådmann Solheims notat av 2.12.17 s.1 og s.2, sitert ovenfor under punkt A. 
 
 
3E Rådmannens forslag mht. endret plassering av Holvik i organisasjonen 
 
I brev av 31.7.17 kommenterer adv. Eriksen på side 7 rådmannens forslag i e-post av 9.7.17 mht 
ny organisasjonsstruktur blant annet slik: 
 

«Forslag til omorganisering av funksjonen «spesialrådgiver for rådmannen» fremstår som 
en fortsettelse av gjengjeldelsen mot varsler Ragnar Theis Holvik. Det fremkommer ingen 
saklig begrunnelse for endringsforslaget og forslaget er heller ikke drøftet med arbeidstaker 
og arbeidstakers tillitsvalgte. Formålet synes å være å undergrave Holviks posisjon i 
organisasjonen og uskadeliggjøre ham i forhold til tilgang til informasjon og mulig fremtidig 
varslingssituasjoner. Dette er kjente teknikker fra internasjonal forskning. 
…..» 

 
Rådmann Solheim har ved e-post av 19.9.17, som adv. Eriksen ved adv. Winters e-post av 
22.11.17 fikk kopi av, gitt følgende forklaring: 
 

«Jeg hadde sagt både i oppfølgingsmøte vedr sykemelding og i høringsutkastet tydeliggjort 
at det var to valgmuligheter og at det ville bli avgjort i dialog med «enkeltansatte». 

 
Prosjektgruppen hadde foreslått en ny avdeling for utredning og analyse, og Ragnar 
Holviks oppgaver kunne plasseres i enten rådmannens stab eller i denne nye avdelingen 
da han i stor grad utreder og utarbeider analyser for andre på tvers av organisasjonen. I 
forbindelse med at han ikke trodde han kunne jobbe på rådhuset 
(sykefraværsoppfølgingen), sa jeg at det ville sannsynligvis bli endringer i organisasjonen. 
Han responderte umiddelbart at endringer ville ikke berøre han da han ikke var involvert. 
Jeg viste til at ingen hadde sett noen forslag enda, men at det hadde vært omfattende 
involvering med innspillsmøter, allmøter og informasjon på intranettet, og mulighet for alle 
til å komme med innspill. Jeg presiserte at han var den første som fikk informasjon 
om mulige forslag, og jeg skisserte alternativene med utredning og analyse men presiserte 
at han kunne fremdeles være i rådmannens stab. 

 
Da brevet fra Birte Eriksen kom ble muligheten til utredning og analyse beskrevet som et 
«bøttekott» og jeg ville ha en skriftlig bekreftelse på at han ønsket nåværende organisering, 
dette fordi vi av erfaring kan sitte igjen med ulik virkelighetsoppfatning. Det ble vesentlig 
politisk og medieoppmerksomhet rundt at "varslerne" ble plassert i (bøttekott)), og 
prosjektgruppen og drøftingsmøte besluttet sammen med rådmann at vi ikke ville gjøre noe 
med hans organisering.» 
..... 

 
Fra høringsforslaget til organisasjonsendring: 
1.1.1 Stab rådmannen 
 
Næringssjef forblir i stab til rådmann. 
 
Sektorovergripende rådgiverfunksjon. 
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Begrunnelse: 
 
Næringssjefens rolle ligger i skjæringspunktet mellom næringsliv, kommunens 
administrative og politiske ledelse og bør ha god tilgang til sine medspillere i kommunens 
øverste ledelse. 
 
Rådgiverfunksjoner som er sektorovergripende legges inn i Utredning og 
analyseavdelingen i Organisasjon eller i rådmonnens stab. Det avklares i dialog med 
enkeltansatte. 
 
Tidsperspektiv: 
 
Eventuell endring av organisering kan gjennomføres samtidig med endring av andre 
støttefunksjoner, 
... 
.......Den faglige vurderingen var at en del av hans 
oppgaver kunne naturlig være en del av avdeling Utredning og analyse." 

 
I sitt notat av 2.12.2017 har rådmannen omtalt organisasjonsprosjektet slik: 
 

«Organiseringsprosjektet var et politisk oppdrag og rådmannen valgte en bred tilnærming 
og stor involvering. Ulike innspill ble vurdert og forslag sendt ut på høring sommeren 2017. 
Holvik er den første av de ansatte som ble orientert om forslaget til struktur i ny 
organisasjonsendring. Ragnar Holvik har hatt mulighet gjennom innspillsmail og allmøter til 
å komme med innspill i tidlig fase. 
 
Det ble i høringsutkastet foreslått å opprette en analyse- og utredningsavdeling. Flere av 
Ragnar Holviks oppgaver kunne passe inn der, og han fikk valget mellom dagens 
organisering eller inn i analyse- og utredningsavdelingen. Han hadde selv vært inne på 
tanken om å ha en annen leder å forholde seg til og muligens arbeid utenfor rådhuset. 
Analyse- og utredningsavdelingen var organisert et nivå lenger ut i organisasjonen. 
 
I høringsdokumentet ble spesialrådgiverstillingen beskrevet som sektorovergripende 
rådgiverfunksjon i rådmannens stab med mulighet for å være i analyse- og utredning eller i 
rådmannens stab. Det ble også presisert i sykefraværsoppfølgingsmøte 15.06 at han kunne 
fortsatte i dagens rolle om han ønsket det. Ragnar Holvik gav ikke tilbakemelding om hvor 
han ønsker å være organisert, rådmannen har derfor forholdt seg til utspill i media og 
forstått at han ønsker å være organisert i rådmannens stab. Beslutning om at Ragnar 
Holvik forblir i rådmannens stab ble derfor gjort 14.08.17 i drøftingsmøte med tillitsvalgte, 
dette før høringsfristen var gått ut. 
 
Prosjektgruppen hadde i høringsutkastet lagt vekt på å tydeliggjøre valget og å forsikre om 
at det ville være dialog med den enkelte som kunne være aktuell for analyse- og 
utredningsavdelingen. Dette primært for å ikke skape utrygghet eller ubehagelig opplevelse 
for Ragnar Holvik som varsler. Reaksjonen som kom var derfor helt uventet. 
 
Etter høringsrunden og innspill fra kommunalsjefene ble avdelingen flyttet til rådmannens 
stab.» 

 
3F Andre forhold som Holvik anser som eksempler på gjengjeldelser 
 
I sitt november-notat har Holvik i punkt 6 omtalt andre forhold som han mener gir eksempler på 
gjengjeldelse. Manglende risikovurdering av Holviks situasjon er omtalt under punkt 3A, og 
påstander knyttet til omorganisering er omtalt i punkt 3E. Omtale på Facebook mv. er omtalt i 
punkt 3C-3. Der er også hovedverneombud A. Rugstads uttalelser til avisen, samt rådmannens 
kommentarer til dette omtalt. For øvrig gjelder dette følgende forhold: 
 
 
3F-1 Påstanden om at rådmannen er inhabil i relasjon til Holvik 
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Fra Holviks november-notat s.59 siteres: 
 
«I alle brev fra Holviks advokat Birthe Eriksen til Grimstad kommune - brev av 22.06,30.05, 
31.07,11.08, 21.08, 05.09, 27.09, 22.10 og 06.11 - har denne part påpekt og krevd at 
rådmannen erklæres inhabil. Det vises til begrunnelser gitt for hennes inhabil i nevnte brev. 
... 
 
Rådmannens handlinger og de folkevalgtes 
unnlatelse i forhold til å reise sak/spørsmål om rådmannens inhabilitet oppleves som en 
gjengjeldelseshandling overfor Holvik. Det skaper usikkerhet, oppleves respektløst og 
er på ingen måte ikke helsebringende. Det virker utmattende, og det er kanskje det som 
også er hensikten?» 
 

 
3F-2 Påstanden om at rådmannen har avvist tiltak som kan sikre varsler mot 

gjengjeldelser 
 
Videre siteres fra Holviks november-notat s.60: 

 
«Både nåværende og fungerende rådmann 2015 har avvist Holviks anmodninger om tiltak i 
forhold til sentrale aktører i helsekjøpsaken og som opplagt er i granskernes søkelys, Dette 
gjelder de to lederne på rådhuset som har nære familiære relasjoner til eier av Farm in 
Action (bror assisterende helse- og omsorgsleder og tidligere kommunalsjef for helse- og 
omsorg. Holvik har fremholdt, allerede i mai 2016, at rådmannen burde vurdere tiltak som 
markerte alvoret i situasjonen overfor disse og tiltak som begrenser muligheten til at 
dokumentasjon kan gå tapt. Det mest radikale tiltaket kunne vært å suspendere. 
Rådmennene har imidlertid ikke vært imøtekommende på temaet, derfor 
har ikke ulike konkrete tiltak blitt drøftet. 
 
……» 

 
 
3F-3  Påstanden om at rådmannen har feilinformert folkevalgte om Holviks funksjon 
 
 
Videre siteres fra Holviks november-notat s.62:  
 

«I lukket møte i Kontrollutvalget i februar eller mars sa rådmannen: "Holvik sier at han er 
rådmannens spesialrådgiver. Det er han ikke. Det er noe han tror". Rådmannen ga med 
andre ord folkevalgte uriktige opplysninger om varslers /spesialrådgiverens funksjon - bak 
lukkede dører. Rådmannen sier disse tingene til folkevalgte, men tar det ikke opp med 
Holvik. 
 
Denne hendelsen bekrefter Holviks opplevelse av å ikke bli brukt som rådgiver, men at han 
skvises i rollen som spesialrådgiver.» 

 
Fra rådmannens notat av 02.12.17 s.1: 
 

 «…..Det tok litt tid før jeg forstod at Ragnar Holvik oppfattet sin rolle annerledes enn 
meg, han så på sin rolle mer som en personlig rådgiver, mens jeg oppfattet at rollen mer 
oppfattet at rollen mer som spesialrådgiver i min stab med hovedvekt på saksbehandling, 
utredning og analyse av mer strategisk, overordnet eller regional karakter i tråd med hans 
stillingsbeskrivelse.» 
 
 

 
3F-4 Tilbudet om bedriftshelsetjeneste o.a. 
 
Videre siteres fra Holviks november-notat s.65: 
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«Rådmannen tilbød Holvik bedriftshelsetjenesten og «personal og psykolog» i februar/mars 
for å få hjelp/snakke om varslererfaringer. Disse tilbudene var overhode ikke relevante for 
Holvik. Dette er dessuten tilbud hvor kommunens kontaktpersoner til disse, er noen Holvik 
har varslet på og/eller som var med i FB-mobbekoret mot Holvik, Det er tette relasjoner og 
betydelig kontakt mellom bedriftshelsetjenesten og disse. Å gå til disse er for Holvik som å 
gå «i løvens hule». At rådmannen tilbyr bedriftshelsetjenesten fremstår som uvennlig og 
manipulerende - dobbeltkommuniserende. Rådmannen er klar over relasjonene. Se også 
hovedkapitlene 4 og 5.» 

 
…» 

 
 
3F-5 Rådmannen lukker møter i folkevalgte organ og informerer om varsler 
 
Videre siteres fra Holviks november-notat s.65: 
 

«Det har vært ubehagelig for Holvik å stadig oppleve at møter i folkevalgte utvalg lukkes 
hvor han og hans sak drøftes. Det har blitt gjort uten at Holvik hverken før eller etter 
møtene får vite noe om grunnen for lukkingen eller hva det snakkes om' slik lukking av 
folkevalgte møter hvor temaet er varsler/varslerne har forekommet fra februar til dd. 
 
Dette oppleves som gjengjeldelser, at rådmannen som har stått for mye av 
utfrysingen/gjengjeldelsene Holvik har opplevd, kan prosedere sin sak overfor en rekke 
folkevalgte/lokalsamfunnet. At møter lukkes, bidrar til å skape inntrykk av at varslings-
saken er en personalsak. Det sprer negative forestillinger omkring Holvik.» 
 
 

4  Setterådmannens vurderinger: 
 
4.1 Den aktuelle rettslige problemstillingen 
 
Den påståtte gjengjeldelsen i form av ulike hendelser synes i hovedsak å ha funnet sted før 
1.7.2017, slik at aml. § 2-5 er relevant.  
 
Aml § 2-5. Vern mot gjengjeldelse ved varsling, lyder: 
 

«(1) Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med § 2-4 er forbudt. Dersom 
arbeidstaker fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted 
gjengjeldelse i strid med første punktum, skal det legges til grunn at slik gjengjeldelse har 
funnet sted hvis ikke arbeidsgiveren sannsynliggjør noe annet.» 
 
(2) Første ledd gjelder tilsvarende ved gjengjeldelse mot arbeidstaker som gir til kjenne at 
retten til å varsle etter § 2-4 vil bli brukt, for eksempel ved å fremskaffe opplysninger. 

 
(3) Den som er blitt utsatt for gjengjeldelse i strid med første eller andre ledd, kan kreve 
oppreisning uten hensyn til arbeidsgivers skyld. Oppreisningen fastsettes til det beløp som 
retten finner rimelig under hensyn til partenes forhold og omstendighetene for øvrig. 
Erstatning for økonomisk tap kan kreves etter alminnelige regler. 
 
 

Aml. § 2-4, «Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten», har følgende ordlyd: 
 

(1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. 
 
(2) Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. Arbeidstaker har 
uansett rett til å varsle i samsvar med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for varsling. 
Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige myndigheter. 
 
(3) Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med denne 
bestemmelsen. 
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Kommunen har ikke bestridt at Holviks fremgangsmåte ved varslingen var forsvarlig, da han i april 
2014 tok kontakt med kontrollutvalgets leder G. Topland. Om denne varslingen har for øvrig 
rådmann Solheim, iht. Holviks notat av november 2017, uttalt følgende på et allmøte 1.3.17 : 
 

«Vi har fått varsling på kritikkverdige forhold, varsling er viktig og riktig og varsling skal 
behandles etter egenrutiner. Og varslere har et eget vern mot gjengjeldelse. Slik skal det 
være også i Grimstad". 

 
Setterådmannen legger etter dette til grunn at Holvik har varslet på en forsvarlig måte, slik at 
advokat Eriksens anførsler knyttet til hvordan varslingen foregitt ikke er nødvendig å kommentere 
ytterligere. Setterådmannen anser heller ikke den kritikk som er fremsatt mot kommunens 
håndtering av innkjøpssaken for å være relevant i en sak som utelukkende dreier seg om Holvik 
har blitt utsatt for gjengjeldelse fordi han varsler om kritikkverdige forhold. 
 
Standpunkt/vurderinger/avgjørelser som rådmannen/folkevalgte har tatt, som Holvik er uenig i, er 
relativt omfattende kommentert i brev med vedlegg fra advokat Eriksen. Så lenge slike standpunkt 
/vurderinger/avgjørelser ikke retter seg mot varsler Holvik, anser setterådmannen slike forhold som 
irrelevante for det erstatningskrav som er til behandling. De vil derfor ikke bli kommentert. 
 
Fra 1.7.2017 trådte ny aml. § 2 A-2 i kraft, men den gir det samme vernet for Holvik som aml. §2-5 
gav før 1.7.2017. Lovendringen gjelder f.eks. innleide arbeidstakere. I det Holvik kan oppfattes dit 
hen at han også anser seg utsatt for gjengjeldelse etter 1.7.2017, siteres også aml. § 2 A-2: 
 
 

«(1) Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i samsvar med § 2 A-1 er forbudt. Overfor 
innleid arbeidstaker gjelder forbudet både for arbeidsgiver og innleier. Dersom arbeidstaker 
fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted gjengjeldelse i strid 
med første eller andre punktum, skal det legges til grunn at slik gjengjeldelse har funnet 
sted hvis ikke arbeidsgiveren eller innleieren sannsynliggjør noe annet. 
 
(2) Første ledd gjelder tilsvarende ved gjengjeldelse mot arbeidstaker som gir til kjenne at 
retten til å varsle etter § 2 A-1 vil bli brukt, for eksempel ved å fremskaffe opplysninger. 
 
(3) Den som er blitt utsatt for gjengjeldelse i strid med første eller andre ledd, kan kreve 
oppreisning uten hensyn til skyld hos arbeidsgiver eller innleier. Oppreisningen fastsettes til 
det beløp som retten finner rimelig under hensyn til partenes forhold og omstendighetene 
for øvrig. Erstatning for økonomisk tap kan kreves etter alminnelige regler. 

 
 
Gjengjeldelse er i lovforarbeidene (Ot. prp. nr. 84 (2005-2006)) til aml. § 2-5, som aml. § 2A-2 
viderefører, omtalt slik på side 52: 
 

     «Begrepet gjengjeldelse skal forstås vidt. Enhver ugunstig behandling som kan ses som 
en følge av og en reaksjon på varsling, skal i utgangspunktet regnes som gjengjeldelse. 
Forbudet gjelder formelle sanksjoner som oppsigelse, suspensjon og avskjed samt 
ordensstraff hjemlet i tjenestemannsloven. Forbudet gjelder også mer uformelle sanksjoner 
som for eksempel endringer i arbeidsoppgaver, interne overføringer og såkalt tjenestlig 
tilrettevisning overfor offentlig ansatte. Forbudet skal imidlertid ikke utelukke at arbeidsgiver 
kommer med motytringer. Det må likevel trekkes en grense mot motargumenter og 
reaksjoner som har karakter av gjengjeldelse, for eksempel hvis arbeidstaker «kalles inn på 
teppet» og får instrukser eller advarsler. Arbeidsgivers reaksjoner må uansett ikke ha 
karakter av trakassering. 
      Gjengjeldelsesforbudet vil sette krav til arbeidsgivers utøvelse av styringsretten. 
Forbudet vil i tillegg til arbeidsgivers egne handlinger, inkludere handlinger til den som 
utøver styringsretten i arbeidsgivers sted, jf. arbeidsmiljøloven § 1-8 andre ledd andre 
punktum, og handlinger til arbeidstakere som handler etter instruks fra arbeidsgiver…» 

 
Første ledd i aml § 2-5 og aml § 2A-2 har regler om såkalt delt bevisbyrde. Denne regelen omtales 
slik i Ot. prp. nr. 84 (2005-2006) på side 53: 
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«Delt bevisbyrde betyr at arbeidstaker først må fremlegge opplysninger som gir grunn til å 
tro at det har funnet sted ulovlig gjengjeldelse i strid med § 2-5 første ledd første punktum. 
Det skal ikke stilles for strenge beviskrav. For eksempel vil det normalt være nok at 
arbeidstaker kan vise at varslingen har skjedd og at oppsigelse eller annen handling kom 
tett på varslingen i tid. 
 
Deretter må arbeidsgiver sannsynliggjøre at det ikke er tale om gjengjeldelse i strid med 
loven. Arbeidsgiver må sannsynliggjøre at handlingen var begrunnet i andre forhold enn 
varslingen, dvs. at det er sannsynlighetsovervekt for manglende årsakssammenheng.» 

 
 
LO-advokatene Johansen/Stueland har i sin bok «Arbeidsmiljøloven; Kommentarer og praksis», 2. 
utg., 2015, s.128, beskrevet hva de anser som gjengjeldelse iht. aml. 2-5: 
 

«Alle mulige negative handlinger, som å frata den ansatte goder, ikke gi den ansatte goder 
som han ellers ville fått, formelle sanksjoner som advarsler, oppsigelse og avskjed, er 
gjengjeldelse i lovens forstand. Ikke å gi en ansatt lønnspålegg, eller å frata den ansatte 
arbeidsoppgaver er andre eksempler på handlinger som kan være gjengjeldelse. 
Forbudet mot gjengjeldelse utelukker ikke at en arbeidsgiver kan komme med motytringer. 
Dersom arbeidsgiveren er uenig i de påstandene som er framsatt, kan arbeidsgiveren si fra 
om det. Arbeidsgiverens motytringer må selvsagt holde seg innenfor ytringsfrihetens og 
lojalitetspliktens grenser. Det innebærer at arbeidsgiverens motytring ikke må gå lenger 
enn det som er nødvendig for å tilbakevise arbeidstakerens påstander. Ytringen må ikke ta 
form av personangrep eller trakassering. 
 
Arbeidsgiveren skal også hindre at kolleger utsetter varsleren for gjengjeldelse 
 
Det er arbeidsgiverens gjengjeldelse man reagerer mot. Det omfatter også den som utøver 
styringsretten i arbeidsgiverens sted, eller arbeidstakere som handler etter instruks fra 
arbeidsgiveren. Varslingen kan også føre til reaksjoner fra andre enn arbeidsgiveren, for 
eksempel fra arbeidskolleger. Arbeidsgiverens plikter etter § 2-5 innebærer også at 
arbeidsgiveren skal hindre at kolleger utsetter varsleren for gjengjeldelse. På den måten 
stiller forbudet mot gjengjeldelse også krav til arbeidsgiverens utøvelse av styringsretten og 
reaksjoner overfor andre enn varsleren. 
 
Gjengjeldelse som reaksjon på andre ytringer enn varsling om kritikkverdige forhold, faller 
utenfor bestemmelsen. Om det for eksempel er lov for en arbeidsgiver å si opp en 
arbeidstaker, eller komme med en annen reaksjon på en ytring, må blant annet vurderes 
etter alminnelige arbeidsrettslige regler og saklighetskravet i § 15-7.» 

 
 
Det er brevene/e-postene fra advokat Eriksen og i notater fra R. Holvik fremsatt og gjentatt 
beskyldninger om gjengjeldelse mot flere personer, men særlig mot rådmann Solheim. 
Setterådmannen har iht. til det som fremgår av forrige punkt undersøkt hva som konkret ligger i 
beskyldningene, samt hvilke bevis beskyldningene bygger på.  
 
Erstatningskravet fordrer at det foreligger en gjengjeldelse mot Holvik som varsler. Det er de 
faktiske forhold som må anses som tilstrekkelig bevist/sannsynliggjort vurdert opp mot det som må 
antas å ligge i lovens ordlyd: «gjengjeldelse», setterådmannen anser relevant å vurdere. Advokat 
Eriksen har i noen grad knyttet sin argumentasjon til andre saker, f.eks. Monicasaken. Det er de 
konkrete forhold som gjelder Holvik, setterådmannen anser som relevant for denne saken. For det 
tilfellet at det må anses å foreligge en «gjengjeldelse» mot varsler, som arbeidsgiver kan bli holdt 
ansvarlig for, vil dette bli vurdert opp mot reglene om «delt bevisbyrde». 
 
 
4.2  Setterådmannens vurdering av Holviks ulike anførsler om gjengjeldelse 
 
På grunnlag av den nærmere rettslige beskrivelsen i punkt 4.1. av hva som ligger i 
gjengjeldelsesbegrepet, samt det som er skrevet i punkt 3 om faktum, hvor også den 
utfyllende informasjonen som følger vedlagt som vedlegg er en relevant del av bildet, gir 
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setterådmannen sin vurdering av den enkelte forhold som Holvik har oppfattet som 
gjengjeldelse: 
 
 
4A Har Holvik pga. varslingen blitt ignorert/avvist av sin arbeidsgiver?  
 
Det fremgår tydelig av blant annet Holviks notat av november 2017 at hans forventninger til 
rådmann Solheim ikke ble innfridd. Rådmannen tiltrådte sin stilling 3. oktober 2016. Hun var da 
ikke kjent med at Holvik i april 2016 hadde varslet kontrollutvalgets leder (og to andre) om 
kritikkverdige forhold knyttet til kommunens innkjøp av tjenester fra firmaet Farm in Action. 
Rådmannen ble den 25.2.17 av Holvik informert om at han hadde varslet. 
 
Etter setterådmannens vurdering har rådmannen som leder forholdt seg på en saklig måte til 
Holvik, både før og etter at hun ble kjent med hans varsel. Det vises til rådmannens forklaringer gitt 
under punkt 3A.  Den situasjonen som Holvik har pekt på, og vært misfornøyd med, før rådmannen 
25.2.17 ble kjent med hans varsel, kan uansett ikke anses som en følge av Holviks varsel.  
 
Rådmann Solheims oppfatning av Holviks rolle i organisasjonen oppfatter setterådmannen som 
saklig, hensett til Holviks stillingsbeskrivelse. 
 
Setterådmannen kan ikke se at Holvik har blitt ugunstig behandlet av Solheim, som var nytiltrådt 
rådmann ca. fire og en halv måned før Holvik stod offentlig frem som varsler. To uker etter at 
Holvik hadde stått offentlig frem som varsler gikk han ut i sykemelding. Deretter har Holvik ikke 
vært tilbake i jobb på sin arbeidsplass. 
 
Det er også en del av bevisbildet at rådmann Solheim aldri har vært rådmann i den perioden som 
Holviks varsel gjelder for.  
 
En rådmann skal ta hensyn til alle ansatte. Det at rådmannen ikke gikk inn i saker som var 
avsluttet, og som lå en del tilbake i tid, fremstår som rimelig. Hensett til kort funksjonstid samt 
BDO-undersøkelsene mv. hadde rådmannen god grunn for å prioritere å bruke tid på aktuelle 
saker. Setterådmannen kan ikke se at det er noe grunnlag for å kritisere rådmannen for dette. 
 
Arbeidsgiver har en omsorgsplikt for alle sine ansatte, herunder sikre at en varsler ikke blir utsatt 
for gjengjeldelse. Dersom det er sannsynlig at en ansatt kan bli utsatt for en gjengjeldelse, antas 
arbeidsgiver å være forpliktet til – innenfor rimelige grenser – å forebygge at den ansatte kan bli 
utsatt for en gjengjeldelse/-er. I dette tilfellet har ikke Holvik pekt på noen reell/konkretisert fare for 
gjengjeldelse som skulle tilsi at arbeidsgiver burde foreta en form for risikovurderinger. Det er etter 
setterådmannens oppfatning ingen holdepunkter i aml. §§ 4-4 og 4-5/§§ 2 A-1 og 2 A-2 for at en 
arbeidsgiver er forpliktet til å foreta en hypotetisk risikovurdering. Etter det setterådmannen kan se 
har det ikke foreligget noen konkret/sannsynlig risiko for at Holvik kunne bli ugunstig behandlet om 
han ble friskmeldt, og gjenopptok sitt arbeid. 
 
 
4B Har arbeidsgiver omtalt Holvik på en kritikkverdig måte?  
 
Setterådmannen har vurdert alle ytringene som er omtalt i punkt 3B. Samtlige uttalelser fra hhv. 
rådmann og ordfører anser setterådmannen som saklig, og de fremstår ikke som 
krenkende/unødig negative mot Holvik som varsler.  
 
 
4C Har Holvik pga. varslingen blitt «direkte sanksjonert» av sin arbeidsgiver? 
Settrådmannens inntrykk er at de forhold som Holvik har reagert på er tolket mer negativt enn det 
synes å være saklig grunn for. Ingen av de følgende hendelsene har etter setterådmannens 
oppfatning hatt som hensikt å gi Holvik en ugunstig behandling fordi han varslet. 
 
 
4C-1 Er Holvik som varsler gitt et løfte om konfidensialitet, som senere er brutt? 
Holvik har selv vist til at han ba kontrollutvalgets leder om å få være anonym som varsler, da han 
henvendte seg til kontrollutvalgets leder. På dette punktet har Holviks anmodning etter 
setterådmannens vurderinger blitt respektert hensett til de forklaringer som er innhentet, og gjengitt 
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under punkt 3C-1. Holvik har ikke fremlagt bevis for at løftet om anonymitet er brutt. Etter 
setterådmannens vurdering har de som var til stede i møtet med Holvik da han i april 2016 varslet 
også behandlet den informasjon de mottok konfidensielt. 
 
Varaordfører, som deltok i kontrollutvalgets møte i april 2016 har bestridt at han har fortalt en 
ansatt om at det var en varsler i innkjøpssaken. Hovedrevisor har bekreftet at han antok at Holvik 
kunne ha varslet, men han har bestridt at da han tok opp dette med Holvik, var det en 
uvedkommende som kunne få det inntrykk at Holvik var varsler. Holvik har ikke fremlagt bevis som 
kan tilsi at varaordfører eller «hovedrevisor» har forklart seg uriktig. 
 
Det er også setterådmannens inntrykk at det neppe kan ha vært kjent blant mange ansatte at det 
var en varsler i innkjøpssaken, før Holvik selv stod frem. Det vises til forklaringer fra Haugsmoen, 
Udjus, Byrkjeland og Pedersen, inntatt under pkt. 3C-1. 
 
 
4C-2 Har arbeidsgiver nektet for / fraskrevet seg kjennskap til Holviks tidligere 

varslingssaker?  
 
Det vises til rådmannens forklaringer inntatt under 3C-2. 
 
All den tid rådmannen på et saklig grunnlag valgte å ikke uttale seg i avsluttede saker, som fortsatt 
var av betydning for Holvik, kan ikke setterådmannen se at det er grunnlag for å oppfatte 
rådmannens valg her som en form for «gjengjeldelse». Holvik har ikke noe krav på at rådmannen 
skal sette seg inn i saker som for kommunen er avsluttet. 
 
 
4C-3 Hva har Holvik som varsler blitt utsatt for i media/sosiale medier og hvordan har 

arbeidsgiver forholdt seg til dette?  
 
Det vises til de ytringer som er gjengitt under punkt 3C-3. Ytringene der ligger etter 
setterådmannens oppfatning godt innenfor ytringsfrihetens og lojalitetspliktens grenser. 
 
En av uttalelsene fra hovedverneombud Rugstad fremstår som flåsete, og den er således ikke 
akseptabel, hensett til at et verneombud skal ivareta alle ansatte. Det siktes her til følgende 
uttalelse: «Hvis jeg skal spissformulere meg litt vil jeg si at Ragnar Holvik er betydelig flinkere enn 
meg til å være opptatt av Ragnar Holvik, for å si det slik sier Rugstad.» Denne ytringen fremstår 
ikke som et personangrep eller trakasserende mot Holvik slik setterådmannens oppfatter den. Det 
fremgår for øvrig av en annen uttalelse fra verneombudet i samme avisoppslag:  «- Ragnar Holvik 
har selvfølgelig full rett til å fremme sine synspunkter, og det er bra at han gjør det, men han skal 
ikke få stå uimotsagt når folk mener noe annet enn han…..»  
 
I forhold til gjengjeldelsesspørsmålet vektlegger setterådmannen at uttalelsen fra verneombudet 
fremstår som en reaksjon på at Holvik gikk ut i avisen 14.2.17 med sine synpunkter, og ikke som 
en reaksjon på at Holvik varslet om kritikkverdige forhold i innkjøpssaken. 
 
 
4D Hvorvidt arbeidsgiver pga. varslingen har skjøvet Holvik ut av organisasjonen, 

utstøtelseshandlinger? 
 
Setterådmannen har, hensett til de forklaringer som er gitt, måten problemstillinger er tatt tak i når 
Holvik har tatt dem opp med rådmannen, ingen holdepunkter for at Holvik er forsøkt skjøvet ut av 
organisasjonen, dvs. det som av adv. Eriksen/Holvik er betegnet som utstøtelseshandlinger. 
 
 
4D-1 Spørsmål om fjerning av Holvik fra organisasjonskart/arkivplan/ulike offentlige 

dokument 
 
Det vises til rådmann Solheims forklaring i punkt 3D-1, som underbygges av forklaringer fra I. 
Lyngstad og M. Hålønd ved eposter de har sendt til rådmannen. Holvik er etter setterådmannens 
vurdering ikke bevisst forsøkt fjernet fra organisasjonskartet, men det skyldes et organisasjonskart 
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som var feil i 2016, dvs. før det ble offentlig kjent at Holvik var varsler. Da Holvik gjorde rådmannen 
oppmerksom på at han ikke stod på organisasjonskartet, ble feilen rettet umiddelbart. 
 
 
4D-2 Har Holvik pga. av varslingen blitt utelatt fra den «årlige stor-samlingen» på Abra 

Havn i mai 2017? 
 
Det fremgår av forklaringene inntatt i pkt. 3D-2 fra Janne Haugsmoen at det var Helge Moen som i 
årene forut for 2017 hadde innkalt til den «årlige stor-samlingen» på Abra Havn. Haugsmoen har 
på et saklig grunnlag forklart hvorfor det for henne ikke var nærliggende at Holvik skulle innkalles til 
dette seminaret. Holviks varslerrolle er således ikke grunnen til at han ikke ble invitert til nevnte 
samling. Setterådmannen betviler ikke Haugsmoens forklaring. 
 
 
4D-3 Har Holvik pga. varslingen blitt utelukket fra arbeid med etikk- og varslingsrutiner 

m.v.? 
 
Det fremgår av forklaringen fra rådmannen inntatt i pkt. 3D-3 at ansvaret for etiske retningslinjer 
var lagt over på Virksomhetsstyring i 2014, og primært på HR-sjefen. Dette skjedde før Holvik 
varslet, slik at det er ikke varslingen som er årsaken til at ansvaret for etikk- og varslingsrutinene 
ble lagt til HR-sjefen. Det antas for øvrig å være vanlig at dette ansvaret kan ligge hos en HR-
leder. I tillegg fremgår det av rådmannens forklaring at Holvik ble invitert til i den arbeidsgruppen 
(sekretariatet) som arbeidet med en gjennomgang av retningslinjer for etikk og varsling.   
 
 
4D-4 Har Holvik pga varslingen blitt holdt utenfor månedlige ledersamlinger? 
 
Det vises til rådmann Solheims forklaring i punkt 3 D-4, hvor det fremgår at Holvik skulle være i e-
postgruppen som fikk info om de månedlige ledersamlingene. Det fremgår av forklaringen fra A.-K. 
Jørgensen at hun kunne ha glemt både å legge inn Holvik og en annen ansatt med fornavn Bodil i 
e-post-gruppen, selv om hun hadde fått beskjed om det. Det er således etter disse forklaringene 
ikke sannsynlig at det var ment som en negativ behandling av Holvik at han for en periode ikke var 
en del av nevnte e-post-gruppen. 
 
 
4D-5 Har Holvik av rådmannen blitt fratatt/holdt utenom relevante arbeidsoppgaver som 

en følge av varslingen 
 
Rådmann Solheim har i pkt. 3D-5 gitt forklaring på hvilke arbeidsoppgaver Holvik ble tilbudt, og 
som han avslo. Holviks e-post den 13.12.16 til Erichsen i KS er bemerkelsesverdig negativ, og den 
ble sendt uten at Holvik konfererte med rådmann Solheim. På det angjeldende tidspunktet hadde 
rådmann Solheim kun arbeidet to og en halv måned i Grimstad kommune. Hun var på dette 
tidspunktet ikke kjent med at Holvik var varsler. Holviks avslag på en henvendelse som fremstår 
som faglig relevant for Holvik, fremstår som urimelig mot rådmannen. Holvik har selv i sitt notat 
betegnet at e-posten kunne bli oppfattet som illojal. Rådmann Solheim har etter det 
setterådmannen kan se ikke brukt hendelsen mot Holvik. Det fremgår av rådmann Solheims notat 
at Holvik også ble tilbudt å være koordinator for interkommunalt samarbeid på helse- og 
omsorgsområdet for Grimstad og muligens noe for hele regionen, men at Holvik ikke ønsket denne 
oppgaven. For øvrig vises det til hvilke arbeidsoppgaver Holvik hadde i perioden oktober 16 (fra da 
rådmannen tiltrådte) og ut februar 17 (hvoretter Holvik ble sykemeldt). Setterådmannen kan ikke se 
at de oppgavene som der er nevnt ikke er relevant for Holvik ut fra den stillingsbeskrivelsen hans 
stilling har. 
 
Det fremgår også av rådmannens forklaring at noen omfattende arbeidsoppgaver for Holvik hadde 
blitt avsluttet like før rådmannen tiltrådte. De som fikk oppgaven med å følge opp angående 
«innkjøpssaken» fikk det på et tidspunkt det ikke var kjent for rådmannen at Holvik var varsler. For 
øvrig vises det til rådmannens forklaring.  
 
 
4E Rådmannens forslag mht. endret plassering av Holvik i organisasjonen 
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Det vises til rådmannens redegjørelser omtalt i punkt 3E. Der fremgår det at Holvik ble gitt en 
valgrett mht. om han ønsket å fortsette i den stillingen han hadde, eller om han heller kunne tenke 
seg å gå inn i en ny avdeling for utredning og analyse. Ut fra ordlyden i fremlagt høringsforslag til 
organisasjonsendring, det avklares i dialog med enkeltansatte, dvs. Holvik, fremstår Holviks 
valgrett som reell.  
 
Oppgavene som Holvik kunne ha fått i en ny avdeling for utredning og analyse, fremstår som 
relevante hensett til Holviks erfaring. I tillegg hadde rådmannen også sett hen til at Holvik hadde 
vært inne på tanken om å ha en annen leder å forholde seg til enn rådmannen.  
 
Etter setterådmannens oppfatning fremstod det således ikke som en ugunstig behandling av Holvik 
å lufte muligheten for at han kunne få en annen posisjon i organisasjonen. Så lenge Holvik ble gitt 
en reell valgrett, noe det endelige resultatet viser, kan ikke setterådmannen se at forespørselen 
kan anses som en gjengjeldelse mot Holvik som varsler.  
 
 
4F Andre forhold som Holvik anser som eksempler på gjengjeldelser 
 
Ved en nøye gjennomgang av det rådmannen har skrevet eller beviselig har uttalt, kan ikke 
setterådmannen se at rådmann Solheim har opptrådt usaklig/kritikkverdig mot Holvik. En 
rådmannen har mange hensyn å ta, både til folkevalgte og andre ansatte. Rådmann Solheim har 
ment at Holvik har vært for krass og generaliserende i enkelte utsagn inntatt i Holviks brev av 
12.2.17 til kommunestyret, som den 14.2.17 ble publisert i avisen. Rådmann Solheim har også hatt 
en annen oppfatning enn Holvik i enkelte faglige spørsmål. Dette ligger innenfor det som er en 
leders normale rett.  
 
Etter setterådmannens oppfatning må de gjengjeldelser som rammes av aml § 4-5/§ 2A-2 skilles 
fra arbeidsgivers rettmessige bruk av sin styrings- og instruksjonsrett. Dette fremgår bl.a. i 
Ot.prp.nr.84 (2005-2006) i punkt 9 på side 52 der det står: «Arbeidstaker vil likevel ikke være 
vernet mot oppsigelser eller andre reaksjoner som er saklige/lovlige av andre grunner enn 
ytringen.» 
 
 
4F-1 Påstanden om at rådmannen er inhabil i relasjon til Holvik 
 
Hvorvidt rådmannen kan være inhabil, beror på om vilkårene i fvl.§ 6 er oppfylt. Ved behandlingen 
av Holviks erstatningskrav har rådmann Solheim selv valgt å overlate ansvaret til undertegnede 
som setterådmann. Hvorvidt rådmann Solheim i andre relasjoner til Holvik kan være inhabil beror 
på om lovens vilkår er oppfylt. Ut fra ordlyden i fvl § 6 annet ledd må det foreligge «særegne 
forhold» for at inhabilitet skal kunne inntre. Det at rådmannen har en annen oppfatning av en 
sak/et spørsmål enn Holvik, innebærer ikke i seg selv at rådmann Solheim blir inhabil. Det er 
rådmannen selv som etter fvl. § 8 avgjør om hun er inhabil. Formodentlig kan kommunestyret som 
kommunes øverste organ overprøve rådmannens egen vurdering av egen habilitet. At rådmann 
Solheim anser seg habil til å behandle andre spørsmål enn det aktuelle erstatningskravet kan ikke 
setterådmannen se kan betraktes som noen gjengjeldelse mot Holvik, idet fvl. § 8 gir rådmannen 
denne retten. 
 
 
4F-2 Påstanden om at rådmannen har avvist tiltak som kan sikre varsler mot gjengjeldelser 
  
Det vises til Holviks anførsler gjengitt under punkt 3F-2. Etter setterådmannens oppfatning har ikke 
Holvik noe rettmessig krav på at rådmannen f.eks. skal suspendere en nærmere angitt person. En 
slik avgjørelse krever at lovens vilkår er oppfylt, og det foreligger det fra Holviks side ingen 
opplysninger om. Rådmannen skal heller ikke gripe inn mot andre ansatte uten at det rettslig sett 
er hjemmel for det. Som nevnt kan ikke beslutninger/vurderinger som knytter seg til en saklig 
ledelse etter setterådmannens syn betraktes som gjengjeldelse etter arbeidsmiljølovens regler.   
  
 
 
4F-3 Påstanden om at rådmannen har feilinformert folkevalgte om Holviks funksjon 
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Det vises til punkt 3F-3, hvor det fremgår at rådmann Solheim og Holvik har ulik oppfatning av 
Holviks rolle. Setterådmannen kan ikke se at det ligger noe usaklig/negativt mot Holvik i 
rådmannens oppfatning av hans rolle, som kan ha med Holviks varsling å gjøre. For øvrig er det 
for uklart opplyst hva rådmannen eventuelt skal ha feilinformert de folkevalgte om, til at dette kan 
bli tillagt betydning.   
 
 
4F-4 Tilbudet om bedriftshelsetjeneste o.a. 
 
Både for en varsler, og for andre ansatte som har opplevd helsemessige belastninger i sitt 
arbeidsforhold, vil tilbud om bistand fra bedriftshelsetjenesten være relevant. De utvalg som 
vedkommende i bedriftshelsetjenesten satt i, vil det være vanlig for en bedriftshelsetjeneste å være 
representert i. Setterådmannen kan ikke se at tilbudet til Holvik om bistand fra en person i 
bedriftshelsetjenesten kan anses som en form for gjengjeldelse. 
 
 
4F-5 Rådmannen lukker møter i folkevalgte organ og informerer om varsler 
Det er flere grunner til at et folkevalgt organ kan lukke et møte, enn bare det at en personalsak skal 
behandles. Det følger av kommuneloven § 31 at også hensynet til personvern kan tilsi at et møte 
lukkes. I det rådmannen etter kommunelovens regler har en rolle i folkevalgte organ, er det naturlig 
at hun både møter og redegjør for sakene der. Setterådmannen kan ikke se at en rådmanns 
oppfølging av saker iht. kommunelovens regler kan anses som en form for gjengjeldelse etter 
arbeidsmiljølovens regler. 
 
Konklusjon 
 
Setterådmannen anbefaler at kommunestyret ikke tar Ragnar Holviks erstatningskrav til følge. 
  
Kommunestyret bes dekke inntil kr 10 000 av Holviks utgifter knyttet til poliklinikken JobbFast. 
Videre anbefales det at kommunestyret gir setterådmannen en betinget fullmakt for det tilfelle at 
det skulle bli aktuelt å inngå en eventuell avtale om en minnelig løsning med Holvik. Fullmakten 
gjelder at kommunen kan dekke Holviks utgifter til advokat innenfor et beløp setterådmannen 
anser som passende, forutsatt at formannskapet godkjenner dette. 
 
 


