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Håkon Hubred var lærer ved Sentrum videregående skole i Kongsvinger. 15. september 2003 

varslet han om det han mente var kritikkverdige forhold ved arbeidsplassen sin. Varslersaken 

ble raskt omgjort til en personalsak, som endte i retten sommeren 2005. Hubred måtte gå fra 

jobben etter et i ettertid omstridt rettsforlik. 

 

Saken så ut til å være oppe og avgjort, uten at noe mer kunne gjøres, selv om den hadde endt 

med at Hubred sto uten jobb etter nesten 30 års ansettelse i Hedmark fylkeskommune. 

 

Alt tydet på at det var begått urett mot læreren, og 25. august 2006 fikk HA ut et u.off. brev 

sendt fra Arbeidstilsynet til Hedmark fylkeskommune. Brevet inneholdt skarp kritikk av 

fylkeskommunen for måten Hubred var behandlet på.  

 

HA valgte nå å følge opp saken politisk, siden den hadde møtt veggen både juridisk og 

administrativt. 

 

En del av politikerne grep saken, blant annet forlangte fylkestingsrepresentant Stein Frøysang 

(da Ap) at den skulle granskes.  

 

Fylkesrådet bestemte seg for å orientere fylkestinget om saken bak lukkede dører. Hubred 

stilte selv opp på fylkestinget 12. september 2006, bare for å bli møtt med stengt dør og 

unnvikende politikere. Han fikk ikke legge fram sin versjon av saken. 

 

Noen måneder senere, i februar 2007, gikk Frøysang ut av Ap og inn i Venstre, noe som 

forrykket maktbalansen i fylkestinget. Samtidig hadde gruppeleder Merete Furuberg (Sp) 

fattet interesse for saken. Hubred ba igjen om å få orientere fylkestinget om sitt syn, men fikk 

ikke lov. Han stilte i stedet til lunsjmøte på fylkeshuset i matpausen til fylkestinget 6. mars. 

 

29. mars 2007 avslører HA at advokat Christen S. Dahl på oppdrag fra fylkesrådet har 

utarbeidet en 19 siders advarsel (for sikkerhets skyld på rødt papir) mot Hubred. Dette for å 

unngå gransking. HA fikk tilgang på rapporten ved hjelp av anonyme kilder. 

 

10. mai 2007 vedtok fylkestinget gransking av saken mot stemmene fra Ap. Valla-gransker 

Jan Fougner ble satt på jobben sammen med to andre. Fougner-rapporten avslørte systemsvikt 

i fylkeskommunen.  

 

12. juli 2007 kunne HA fortelle at fylkesdirektør Hanne Varhaug Søberg hadde opphevet 

forbudet (som skulle gjelde for all framtid) mot at Hubred i det hele tatt kunne få vise seg på 

sin arbeidsplass gjennom nesten 30 år.  

 

Senere har fylkesrådet tilbudt Hubred jobb i form av vikariater, samt en dekning av 

advokatutgifter inntil 300.000 kroner. Hubred er p.t. tilbake i jobb i fylkeskommunen. 

 

HA, og Glåmdalen som har trykket flere av HAs artikler, var i hele fasen fra rettsforliket i 

2005 og fram til granskingsrapporten forelå i juli 2007, de eneste mediene som fulgte opp 

denne saken. 



 

Saken begynte altså så tidlig som i 2003, men det var først i løpet av 2007 at saken kom til et 

vendepunkt. Følgene av saken er at Hubred p.t. er tilbake i jobb i Hedmark fylkeskommune. 

Videre har fylkeskommunen tatt tak i det som i granskingsrapporten ble påpekt som 

systemfeil. Det er blant annet utarbeidet retningslinjer for hvordan varsling skal foregå.  

 

Hubred-saken vant Hedmark Journalistlags pris for 2007 med følgende begrunnelse:  

 

«Saken setter søkelyset på kritikkverdige forhold i forvaltningen. Journalisten trosset 

politikernes forsøk på å legge lokk på det som for dem framsto som en stadig mer pinlig og 

vanskelig sak. Journalisten skaffet seg åpne og anonyme kilder på innsiden av det politiske 

miljøet, og avdekket et spill, der mennesker i maktposisjoner forsøkte å redde sin egen 

troverdighet. Hubred-saken er et strålende eksempel på at det seige, langvarige, slitsomme 

arbeidet gir resultater. Den illustrerer også hva som er den aller viktigste oppgaven for 

pressen: Å stå vakt mot makta.» 

 


