Metoderapport til SKUP

Varslerne på Rådhuset

Fædrelandsvennen
Janne Birgitte Prestvold og Tarjei Leer-Salvesen

3. Metode:
Fortell hvordan arbeidet kom i gang og hvordan det ble utviklet og organisert. Redegjør
grundig for bruk av metoder, spesielle problemstillinger du/dere har støtt på, kildevalg og
kildekritikk (vi krever ikke at du røper eventuelle kilder som er lovet kildevern!)
Hva handler saken om?
Konfliktene på Søgne Rådhus har pågått i mange år. Men de toppet seg i 2017, med fokus
på hvordan varslerne på Rådhuset har blitt behandlet.
Kort fortalt handler saken om en arbeidsplass hvor ansatte har følt på en fryktkultur. Når de
har varslet om uakseptabel oppførsel fra ledere, har kommunens håndtering av sakene blitt
en del av problemet.
Saken har blitt så alvorlig at i administrasjonsavdelingen på rådhuset har gjennomtrekket av
ansatte på få år kommet opp i 100 prosent. Ordfører ble sykmeldt, det politiske flertallet i
kommunen ble forrykket og konfliktsakene holdt på å spenne bein på
kommunesammenslåingsprosessen med Kristiansand og Songdalen.
Hele den siste uken før jul gikk med til en sak i tingretten der de to varslerne Randi Fidje og
Live Tone Askildsen hadde saksøkt kommunen for ulovlig gjengjeldelse etter varsling.
Det er mer enn tyve varslingssaker. Mange av sakene har ikke blitt skikkelig behandlet. Tre
varslere har gått til sak mot kommunen. Den ene saken, der Anne Thomassen stevnet
kommunen for mobbing på arbeidsplassen, endte med forlik. Når det gjelder de to siste
sakene, ventes en dom innen en uke fra disse linjene skrives.
Gjennom behandlingen av varslerne, har andre problemer i kommunen kommet for en dag,
slik som rutinene ved arkivet og dype motsetninger mellom politikere og administrativ
ledelse.

Hvordan startet saken? Og hvordan organiserte vi arbeidet?
Denne saken har ikke ett tydelig startpunkt, og kommer heller ikke til å få én tydelig slutt, om
man ikke setter sluttpunktet til den datoen hvor Søgne kommune opphører å eksistere, den
1.1.2020. Men hvis vi spoler tilbake til oktober 2012, så skrev journalist Janne Prestvold en
artikkel i Fædrelandsvennen om at det nye rådhuset med bibliotek var ferdig, og det var
ingen som ville jobbe som biblioteksjef der.
Det tok et drøyt halvår, så var ny biblioteksjef på plass. Hun holdt ut i syv måneder, og sluttet
igjen. Da var hun den fjerde biblioteksjefen som hadde gått på kort tid og man måtte sette i
gang jakten på en femte.“Det er noe galt når du gruer deg til å gå på jobb.” Margrete Loland,
tidligere biblioteksjef i Søgne “Spørsmål blir oppfattet som illojalt og negativt, og det er
vanskelig å få svar.” sa Anne Wirsching, den hittil siste biblioteksjef som sa opp. Nå var det
2014. Norsk Bibliotekforening var bekymret.

Janne er Fædrelandsvennens reporter med ansvar for nabokommunene Søgne og
Songdalen, og hun hadde fra dette tidspunktet en ekstra interesse for konfliktene på
rådhuset.
Det viser seg at biblioteksjefene ikke er alene om å ha det vanskelig på jobb.
I august året etter, i 2015, overleverer Høyre-politiker Jack Andersen et varslingsbrev på
vegne av 16 ansatte til kommunens formannskap. «Undertegnede har nå 16 navngitte
personer som har varslet skriftlig. (...) Noe av det ordforrådet som går igjen (...) er: trusler,
trakassering, udefinerte arbeidsoppgaver, referatskriving uten av arbeidstaker er informert
om dette, utfrysing, forbigåelse i lønnsoppgjør, overgrep på personlig integritet, beskyldt for
å være illojale, inkompetent, ubetydelig, svak og dum. (...) Det er behov for omgående
handling og politisk lederskap!» sier Jack Andersen.
Formannskapet gir rådmannen i oppgave å sørge for at saken undersøkes. Han engasjerer
en advokat som får beskjed om å vurdere sakene. Ingen av de 16 varslerne blir kontaktet og
bedt om å utdype sin sak. Konklusjonen fra advokaten, basert på varslingsbrevet, samt
skriftlig informasjon fremskaffet av kommuneledelsen, blir at det ikke er brutt noen lover og
regler. Samtidig er det valg. Like før ny ordfører tiltrer i jobben, rekker det gamle
formannskapet å vedta at man ikke ser grunn til å foreta seg noe mer i varslingssaken til de
16.
Vinteren 2016 er problemene langt fra over. Og det skal vise seg vanskelig å få innsyn i
kommunens dokumenter om saken. Derfor tar Janne kontakt med Tarjei Leer-Salvesen og
ber om hjelp med innsynssakene. Tarjei er på dette tidspunktet frilanser, men han kommer
tilbake til redaksjonen som ansatt senere på året og jobbet fast i Fvn fra november 2016, og
innleid i perioden før det.
Janne er fortsatt hovedreporter på Søgne. Tarjei er med på dekningen av konfliktsakene
som omhandler varslene på Rådhuset og den som jobber mest med innsynsspørsmål på
huset.
Jonas Mjaaland, nyhetsredaktør, har vært reportasjeleder for arbeidet.
Fædrelandsvennen er en liten redaksjon der mange går i turnus, og i løpet av arbeidet med
de tallrike artiklene som her omtales, har de fleste vært involvert. Følgende andre reportere
også levert bidrag: Roald Ankersen, Tone Sandberg, Torbjørn Witzøe, Eivind Kristensen,
Jarle Martinsen, Torgeir Eikeland, Steinar Vindsland, Kjetil Reite, Christina Østtveit og
Richard Nodeland, foruten våre leder- og kommentarskribenter.

Offentleglova som verktøy
«Follow the money» er en sentral læresetning for alle journalister. Kunne vi bruke den her?
Vi forsøker. Vi ber for eksempel om innsyn i hva advokaten har fått i honorar, og hva
kommunen har brukt på konsulenter som skal hjelpe de ansatte å snakke bedre sammen.

Men det finnes to andre veier å gå. «Følg personene» er sentralt når man skal finne gode
kilder. Hvem har jobbet hvor før? Hvor er de nå? Ofte kan det være nyttig å bruke LinkedIn
for å finne kilder ved å undersøke hvem som tidligere har vært på en arbeidsplass, men som
nå har byttet jobb og har lite å frykte ved å snakke med en journalist.
Det var ett av triksene Tarjei brukte for å komme i gang med arbeidet, med en kommune
som han aldri hadde jobbet med før. Janne stilte med flere kilder. Hun er erfaren
lokalreporter og oppvokst i kommunen.
En annen metode for skriftlig kildearbeid bør nevnes her. Penger er ikke den viktigste
ingrediensen i denne historien. «Følg den formelle saksgangen» er en alternativ
inngangsport. Det skulle vise seg å bli meget viktig i arbeidet med å forstå hvordan spesielt
rådmannen har håndtert konfliktsakene.
Tarjeis første artikkel i saken handlet om hvordan vi forsøkte å be om innsyn i dokumentene
rundt innkjøpet av tjenester fra advokaten som i praksis forsøkte å legge de 16
varslingssakene døde, og innkjøpene av tjenester fra firmaet som solgte gruppeprosesser
for å bedre arbeidsmiljøet. Men innkjøpene var ikke dokumentert i arkivet, verken beløp eller
mandat. Rådmannen hadde tatt det hele muntlig, og det ble også saken. Den ble publisert
på Fædrelandsvennens nettsted Innsyn.no.
Å be om saksomslag
Inngående kjennskap til offentleglova, arkivlova og rutinene ved et kommunalt arkiv er en
fordel. Vi kunne mye om dette fra før, men lærte mer underveis i denne saken, blant annet
takket være kilder med arkivkunnskap som hadde et genuint ønske om å hjelpe avisen med
saken.
Eksempel på interessant sak fra arkivet i Søgne:

Hvem som hjalp oss, hører til kildevernet. Men vi kan røpe at det var flere arkivarer som fikk
kaffen i vrangstrupen da de leste om rådmannens arkivrutiner på Innsyn.no. Tarjei holdt et

par foredrag det året for kommunearkivarer og fylkesarkivarer om hvordan journalister jobber
med innsyn, og det kom en del gode innspill ut av de rundene. Det er en gammel men lite
publisert konfliktlinje som går mellom saksbehandlere og arkivarer. Arkivarene blir ofte
meget frustrerte når det mangler ting i arkivet.
En annen som ble oppmerksom på saken var Kjetil Reithaug, avdelingsdirektøren i
Arkivverket som har ansvar for tilsyn med arkivføring i kommunene. Han dro på tilsynsbesøk
til Søgne kommune og satte skapet på plass. All saksbehandling og dokumentasjon rundt
pengebruk og beslutninger skal dokumenteres i arkivet. (Og for vår del er det nyttig, for
hovedregelen i offentleglova er at vi har innsyn i alt som finnes i arkivet, hvis ikke kommunen
finner en gyldig unntakshjemmel.)
Dekningen av konflikten i Søgne er ikke preget av mye dokumentlekkasjer. Vi fikk riktignok
ett og annet dokument tilsendt fra ulike steder, men først fremst er det skriftlige arbeidet vårt
i denne saken preget av at man følger ekstra godt med på både hva som står i arkivet og
den offentlige journalen, og på hva som burde være der og likevel mangler.
Ett triks bør deles her, siden det er lite kjent. Finner man et interessant saksnummer, så ikke
bare be om det dokumentet du ser i journalen. Be om «innsyn i fullstendig saksomslag» i
stedet. Det du skal få da, er en fullstendig innholdsfortegnelse på absolutt alle dokumenter
som inngår i en sak, den er mer omfattende enn hva man vanligvis kan finne i postjournalen
og er hentet rett ut av sak- arkivsystemet.
Eksempel på saksomslag. Legg merke til dokumentkodene som inkluderer X-notater:

Man kan også med fordel lære seg begrepet «tilgangskode» hvis man skal følge en offentlig
institusjon over tid. I Søgne kommune betyr «Tilgangskode V» på et dokument i arkivet at

man har å gjøre med en varslingssak. Hvis det er varslet på rådmannen, er det gjerne
sladdet i tittelfeltet i postjournalen. Men hvis ordføreren står som saksbehandler, kan man
likevel være ganske sikker på at varslet gjelder rådmannen. Hvis det gjelder andre
kommuneansatte, er nemlig rådmannen den naturlige saksbehandleren.
Hvis man lærer seg regler og rutiner, kan man lese veldig mye ut av en journaloppføring i
postjournalen, selv om selve dokumentet skulle vise seg å være unntatt offentlighet.

Klagesaker
Når man møter motstand i innsynsprosesser, har man flere muligheter, blant annet kan man
klage. Også vi gir oss av og til, om vi møter gode argumenter fra motparten. Men Søgne
kommune møtte oss sjelden med gode argumenter. Vi spurte etter dokumenter som viste
seg å mangle helt i arkivet, og vi spurte etter dokumenter vi visste vi hadde krav på innsyn i,
og ble møtt med trenering og paragrafer som ikke ble anvendt riktig.
Når man klager på avslag på innsyn hos en kommune, er det fylkesmannen som er
klageinstans. Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder hørte på oss gjentatte ganger, og tvang
Søgne kommune til å gi oss dokumenter de forsøkte svært hardt å holde tilbake.
Når dokumenter mangler helt i arkivet, er Arkivverket en utmerket vei å gå. Arkivverket kan
pålegge kommunene å endre sine ruiner. Og mens det ikke finnes straffesanksjoner for
brudd på offentleglova, så kan faktisk Arkivverket truet med bøter for ulovlig kassasjon av
arkivverdig materiale. Journalister kan med fordel bruke Arkivverket mer i slike saker.

Ordførerens «huskelapp»

Blant de tallrike dokumentene vi jaktet på for å trenge til bunns i hva denne konflikten
egentlig handler om, må vi trekke frem ett spesielt notat.
På formannskapsmøte den 16. november 2016 forsøkte ordfører Astrid Hilde å få flertall for
å tilby rådmann Kim Høyer Holum en sluttpakke. Hun hadde mistet tilliten til ham.
Begrunnelsen for dette hadde hun skrevet ned i et notat som ble delt ut i møtet, og som
dermed var et saksdokument i lovens forstand.
Dokumentet viste en kritikk som var alvorlig og omfattende, og hvor flere av punktene var
knyttet til en drapssak høsten 2015 (hvor et barn drepte et annet barn). En revisjonsrapport
som viste manglende tverrfaglig samarbeid om barn og unge, samt en tilsynsrapport som
påviste alvorlige mangler ved barnevernstjenesten i den aktuelle saken, ble trukket fram.
Fylkesmannen slo fast at mye kunne og burde vært gjort bedre i den saken, forut for drapet.
Barnevernstjenesten var underfinansiert, og skolen gutten gikk på fikk ikke ekstra midler til
tross for varsler gjennom flere år. Ordføreren viste også til brudd på arkivloven, mangler ved
avviksrapporteringen, mangler ved oppfølging fra sykemeldte, et søksmål fra en ansatt, samt

25 personer som hadde varslet om at de var blitt syke eller presset ut av jobben i kommunen
som følge av dårlig arbeidsmiljø.
Ordføreren hadde fått nok. Hun trodde hun hadde flertall bak seg i formannskapet og lukket
møtet for behandling av personalsaken. Men hun tok feil om flertallet. Jack Andersen i
Høyre, han som opprinnelig hadde overlevert de første 16 varslingssakene, hadde snudd.
Ordføreren ble skjelt ut, spesielt av varaordføreren. Møtet endte med at hun fikk en akutt
stressreaksjon og forlot salen. Deretter ble hun sykmeldt.
Når Fædrelandsvennen etterpå ber om innsyn i møteprotokollen, får vi først avslag fordi
protokollen ikke er ferdig før den er godkjent av neste formannskapsmøte.
På neste formannskapsmøte kom punktet om godkjenning av forrige møtes protokoll opp
slik det alltid gjør. Men denne gangen ble det ingen enighet om møteprotokollen, og dermed
mente Søgne kommune at man fortsatt kunne nekte innsyn. Ukene gikk. På et
ekstraordinært møte før jul, når ordføreren var tilbake i jobb, fant man ut at man skulle bli
ferdig med saken om notatet en gang for alle. Kommunen hadde bestilt en juridisk vurdering
for å se om man kunne unngå å legge notatet med mistilliten mot rådmannen i arkivet.
Svaret var nei. Da bestilte kommunen en juridisk vurdering til. Svaret var fortsatt nei. Til slutt
tok man saken politisk i stedet. Formannskapet vedtok rett og slett at notatet fra ordføreren
med begrunnelsen for hvorfor rådmannen burde slutte i jobben, var å anse som «en
huskelapp», og derfor ikke hadde noe i protokollen å gjøre. Da vi fikk innsyn i protokollen,
var det uten notatet.
Politikerne diskuterte åpent å la være å legge notatet i arkivet over hodet. Det provoserte
frem en reaksjon fra Arkivverket, som slo fast at notatet er arkivverdig og hører hjemme i
arkivet. Dermed måtte vi søke om innsyn på nytt, for nå hadde det fått nytt saks- og
dokumentnummer. Så fikk vi avslag, og til slutt kunne vi klage til fylkesmannen for andre
gang. Fylkesmannen konkluderte slik vi ønsket, og den 8. mars 2017 kunne vi endelig
presentere innholdet i avisen.

Muntlige kilder
«Look for the grumpy guy» lyder et av rådene til journalister som er på jakt etter flere kilder
enn de offisielle representantene for ledelsen.
I Søgne kommune er det mange å ta av, i så henseende. Og de som ikke er sure på
rådmannen og kommunalsjefene, men tvert imot trives med ledelsen, de er gjerne sure
likevel, på den andre siden. «Den andre siden» i konflikten er en størrelse som varierer etter
hvem man snakker med, men omfatter gjerne både misfornøyde kolleger og de politikerne
som støttet mistillit mot rådmannen.
Parallelt med utviklingen i selve konfliktsaken på rådhuset, har det pågått en politisk prosess
om kommunereformen. I all hovedsak har kommunens politikere delt seg i saken på
følgende måte: De fleste som mener kommunen har opptrådt riktig i møte med varslerne og
som støtter rådmannens håndtering av saken, ønsker også å fortsette som egen kommune.
De fleste som mener det har skjedd alvorlige feil i saken, ønsker å bli en del av en ny
storkommune med Kristiansand og Songdalen.
I dette feltet kan det være vanskelig å manøvrere som lokalavis og regionavis. Det er mye
følelser og sterke synspunkter, og vi må skrive det vi mener er riktig, samtidig som vi
forsøker å opprettholde dialog og kildetilgang på begge sider i det splittede lokalmiljøet.
Noen av dem vi snakker med, står etter hvert frem med egne navn i spaltene våre, som
juryen vil se av de vedlagte artiklene. Andre forblir anonyme.
En av de som lenge ikke ville snakke om hvordan hun hadde det og hva hun opplevde på
jobb, var ordfører Astrid Hilde. Hun var ny i politikken, jurist, og veldig opptatt av å opptre
helt saklig og korrekt. En stund bidro også hun til det unødvendige hemmeligholdet rundt
konfliktsakene i Søgne.
Man må skille mellom dokumenter man har krav på innsyn i, og dokumenter man bare kan
spørre pent om, vel vitende om at her gjelder ikke loven. Dagbøker er et eksempel på
sistnevnte. Tarjei ble før jul 2016 oppmerksom på at ordføreren skriver dagbok fra
konfliktene på rådhuset.
Gjennom 2017 spurte han innimellom om tiden snart var moden for å fortelle om hvordan
jobben egentlig oppleves. Til slutt fikk vi lese hele dagboka, og fikk lov til å bruke den fritt
som grunnlag for artikler og et stort intervju, som ga en egen ekstra dimensjon til å forstå
saken. Spesielt var det interessant å lese om hvordan relasjonen mellom ordfører og
rådmann endret seg da nettopp håndteringen av varslersakene kom opp som tema.

Vi valgte å vente med å trykke den sterke beretningen fra ordføreren til etter at både hun og
rådmannen, som skulle vitne samme dag i retten, var ferdig med sine vitnemål. Dette er
forsiden av FVN 21.12.17, dagen etter at ordføreren vitnet i retten.

Kildevern
Utgangspunktet vårt i denne saken, er en arbeidsplass som er preget av fryktkultur, og der
en rekke ansatte forteller oss at de føler de blir kikket i kortene av både ledere og kolleger
hele tiden. De er redde, og Søgne kommune er en liten plass der mange kjenner hverandre.
Dermed ble det en viktig oppgave for avisen å forsøke å nå ut til eksisterende og potensielle
nye kilder og lære bort gode knep som kan sikre kontakten mellom kilder og journalister. For
dem vi allerede hadde kontakt med, satte vi opp telefoner med Signal-app som muliggjøre
kryptert telefoni og sms, og som gjør at nummere det kommuniseres med ikke blir synlige på
telefonregningen som betales av arbeidsgiver.
Vi lærte også bort hvordan man krypterer epost med doble nøkkelsett, men mange mener
dette er for komplisert i hverdagen. En mer brukervennlig tjeneste for kryptert epost som
heter Protonmail ble raskt populær som alternativ. Eposter som sendes mellom
Protonmail-adresser er kryptert.
Tarjei skrev dessuten en tekst i Fædrelandsvennen om hvordan vi jobber med
kildebeskyttelse mens dette pågikk, og ga noen mer direkte tips der. Dette ga uttelling både
for Søgne-dekningen og dessuten til helt andre saker vi jobber med.
Man må tilpasse slike tiltak til trusselbildet for kilden. Vi ville kanskje ikke brukt Protonmail til
arbeid med internasjonale høysikkerhets-saker. På kurs på globale journalistkonferanser
anbefaler man alltid åpen kildekode-programmer da. Men til Søgne kommune vurderer vi
dette som mer enn bra nok.

Noen kilder ville møtes på ettermiddags- og kveldstid og gjerne i andre kommuner enn der
de jobber. Slike hensyn er vanlige for alle redaksjoner, men det ble aktuelt også i denne
saken.
Etter et par års arbeid, kan vi slå fast at vi har lykkes bra med akkurat dette. De skjulte
kildene våre har ikke blitt avslørt, til tross for ganske intens kildejakt til tider.

Hva er nytt hos oss?
Flere medier har dekket konfliktene i Søgne, særlig det siste året. De to lokalavisene
N247.no og Søgne & Songdalen Budstikke har tatt veldig tydelig stilling i konflikten. Mens
N247.no har hatt en dekning som sett fra vårt ståsted gir en klar støtte til rådmannens
håndtering av sakene, har Søgne & Songdalen Budstikke på lederplass gjentatte ganger tatt
til orde for at rådmannen må gå av før det er mulig å løse sakene. Også Kommunal Rapport,
NRK Sørlandet og Dagbladet har viet saken oppmerksomhet. I sosiale medier har mange
forsøkt å fremstille saken som en konflikt mellom rådmann og ordfører.
Fædrelandsvennens dekning av saken har primært hatt som utgangspunkt at dette er en sak
som handler om varslerne på rådhuset, og hvordan kommunen jobber med å håndtere dem
som varsler. Det er en sak som håndteres både administrativt og politisk, og nå til slutt i
retten. Vi forsøker å være nyhetsledende på dette, og på kommentarplass har våre
redaktører beskrevet konflikten med mye kritikk av handlemåten til administrativ ledelse,
men uten å slå fast at problemene løses hvis én person slutter i jobben.
Blant de nyhetene vi var først med i saken er:
-
-
-
-
-
-
-

Seks

av de 16 varslerne (fra august 2015-varselet) er sto fram med navn og
bilde i Fædrelandsvennen og fortalte om problemene
Innholdet i ordførerens «huskelapp» med den formelle kritikken av rådmannen
At det kom en rekke nye varslinger etter at de opprinnelige 16 var lagt bort
At varslingsbrevene aldri hadde havnet i arkivet
At prosessene med å bedre arbeidsmiljøet, med innleide konsulenter, ikke var
dokumentert i arkivet
At ordfører ikke lyktes med å få flertall for sluttpakke til rådmannen (og ble
sykemeldt)
At rådmannen blåste varsleres identitet internt
At ordfører fant en ukjent mappe om seg selv i arkivet, med rådmannen som
saksbehandler
At varaordfører stoppet dokumenter fra Kontrollutvalget om saken, som
Kontrollutvalget ville legge frem for kommunestyret
At Søgne kommune har hatt en praksis med en rekke møter som er ulovlige, der
saker behandles uten formell innkalling og referat.
At høyrepolitikeren som snudde på det avgjørende møtet, hadde omstridt
byggesak til behandling samtidig.

-

-
-

At saksfremlegget om kommunereformen ble trukket tilbake fra
kommunestyreinnkallingen bak ordførerens rygg, og at kritikken mot
administrasjonsledelsen som gjorde dette ble ulovlig slettet fra arkivet
At arkivlederen var en av varslerne
Og til slutt at det kom enda et varsel den 2. januar 2018, mens alle nå venter på
dommen i saken fra de to varslerne som saksøkte kommunen. Dette er en helt ny
sak fra en ny person

Etiske avveininger
Når man skriver gjentatte artikler om navngitte mennesker som beskyldes for å ha opptrådt
kritikkverdig, må man vurdere hvordan vi tror den samlede belastningen oppleves. Både
rådmannen og ordføreren har hatt det tøft. Og ordføreren ble på et tidspunkt sykmeldt, ikke
på grunn av pressedekningen, men på grunn av konflikten vi dekket.
De som har hatt det aller vanskeligst, er varslerne. Her er det flere som har vært
langtidssykemeldte, og mange som har sluttet i jobben fordi de ikke orker mer. Vår
hovedoppgave er å informere leserne, og det er mange i denne kommunen som lurer på
hvordan kommunen styres, som har et sterkt ønske om å bli informert.
Vi har valgt en linje hvor vi forsøker å skrive nøkternt og saklig om hva som foregår, og ikke
forsterke dekningen med sterke personkarakteristikker verken i intervju-form eller på
kommentarplass. Vi har ikke invadert privatsfæren til aktørene i saken, og vi har tilstrebet å
velge bilder som står i stil til den nokså nøkterne linjen.
Mange har tilbudt seg å være anonyme kilder i vår dekning av denne saken. Anonyme kilder
kan være viktige informanter. Samtidig er vi meget bevisst på at anonyme intervjuobjekter
som kommer med sterke påstander mot andre mennesker, kan bidra til et forvirrende
debattklima og gjøre situasjonen vanskelig å forholde seg til for dem som utsettes for
anklage. Janne var tydelig fra starten, om at de som vil kritisere den ene eller andre siden i
saken i våre spalter, skal vise ansiktet.
Vi gjerne snakker med anonyme kilder som vil gi oss informasjon vi kan forsøke å få
bekreftet fra andre hold. Når det gjelder anonyme intervjuer, har vi takket nei med unntak av
én gruppe. Vi har latt noen av dem som er i en formell varslersituasjon få snakke litt om
sakene sine uten at deres identitet har blitt røpet.

Konsekvenser
Dekningen vår av problemene i Søgne kommune har fått flere konsekvenser. Arkivrutinene
har blitt bedre, og dermed rettighetsdokumentasjonen til ansatte som er sårbare fordi de
befinner seg i en konflikt med arbeidsgiver.

Mange av dokumentene vi skrev om, og som manglet, har blitt gjenfunnet og siden arkivert.
Dette gjelder alle de opprinnelige varslingsbrevene, og mye dokumenter som omhandler
kommunens relasjon til Advokat Bahus og firmaet Agenda Kaupang.
Arbeidstilsynet gikk inn og foretok tilsyn. Deres funn ble viktige i saken, og de skriver at
mediedekningen var en medvirkende årsak.
I kommunen har det blitt et helt annet fokus på håndteringen av varslere og økt bevissthet
om varslingssaker etter oppmerksomheten disse sakene har fått. Det arbeides med en
revisjon av revisjon av varslingsrutinene. Noe av dekningen har fokusert på at søgne
mangler et regelverk som egner seg når det er rådmannen det varsles på.
En rekke av varslerne forteller at de er glade for å bli hørt, og at de føler deres stemmer blir
tatt på alvor gjennom mediedekningen.
Men hvordan rettssaken ender og om vår dekning av saken har hatt en innvirkning på den,
det vites ikke i skrivende stund. Det vi vet, er at en rekke av artiklene våre ble lagt frem i
retten som dokumentasjon av varslernes advokat.
Dommen er ventet den 19. januar. Utfallet er altså ikke klart før denne metoderapporten må
leveres.

Kristiansand 14. januar 2018

Janne Birgitte Prestvold og Tarjei Leer-Salvesen
(janne.b.prestvold@fvn.no) (tarjei.leer-salvesen@fvn.no)

4. Vedlegg:
Fullstendig liste over samlet publisering med tittel, dato og medium skal være vedlagt.
Øvrige valgfrie vedlegg skal være relevant for, men ikke en avgjørende del av
metoderapporten.
Dette dreier seg totalt om 145 artikler. Et lesetips for å komme lettere gjennom, er å starte
med de to sakene datert 15. desember 2017. Det ene er en oppsummering av saken frem til
rettsaken før jul. Det andre er en digital tidslinje med lenker til alle sakene, samt en del
saksdokumenter. Den gjør det lettere å manøvrere i stoffet.
Fædrelandsvennens artikler om konflikten i Søgne
30. oktober 2012
Søgne får ikke tak i biblioteksjef
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Far-ikke-tak-i-biblioteksjef-335212b.html
11. april 2013 Anne Wirsching ny biblioteksjef
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/NRK-journalist-ny-biblioteksjef-i-Sogne-419897b.html
29. mars 2014 Fem biblioteksjefer på fire år
https://www.fvn.no/kultur/i/g1pzq/Fem-biblioteksjefer-pa-fire-ar
14. mai 2014 Fire biblioteksjefer har sluttet på fire år
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Fire-biblioteksjefer-har-sluttet-pa-fire-ar-509491b.html
26. august 2015
Personalsak til formannskapet
http://www.fvn.no/lokalt/sogne/Personalsak-til-formannskapet-2876010.html
11. oktober 2015
Ingen av varslerne ble kontaktet i gransking
http://www.fvn.no/lokalt/sogne/Ingen-av-varslerne-ble-kontaktet-2900960.html
21. oktober 2015
Fagforbundet bekymret - varsler Arbeidstilsynet
http://www.fvn.no/lokalt/sogne/Fagforbundet-bekymret---varsler-Arbeidstilsynet-2906675.htm
l
26. oktober 2015
Ansatte slår ring om lederen
http://www.fvn.no/lokalt/sogne/Ansatte-slar-ring-om-lederen-2909432.html
15. september 2015 «Astrid-effekten» ga Arbeiderpartiet rekordoppslutning
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/P2XG0/Astrid-effekten-ga-Arbeiderpartiet-rekordoppslutni
ng
24. november 2015 Plasserer ansvaret hos kommuneledelsen
http://www.fvn.no/lokalt/sogne/Plasserer-ansvaret-hos-kommuneledelsen-2925485.html
25. november 2015 "Det blir påstand mot påstand"
http://www.fvn.no/lokalt/sogne/--Det-blir-pastand-mot-pastand-2926018.html

25. november 2015 Arbeidstilsynet oppretter tilsynssak mot Søgne kommune
http://www.fvn.no/lokalt/sogne/Arbeidstilsynet-oppretter-tilsynssak-mot-Sogne-kommune-292
6079.html
25. november 2015 Anne ble loggført av ledelsen uten å vite det
http://www.fvn.no/lokalt/sogne/Anne-ble-loggfort-av-ledelsen-uten-a-vite-det-2926200.html
26. november 2015 Den bitre striden i Søgne (leder i fvn)
http://www.fvn.no/mening/leder/Den-bitre-striden-i-Sogne-2926731.html
27. november 2015 "Her er det folk som har sluttet på en måte vi ikke kan være
komfortable med"
http://www.fvn.no/lokalt/sogne/--Her-er-det-folk-som-har-sluttet-pa-en-mate-vi-ikke-kan-varekomfortable-med-2927472.html
3. desember 2015
"Behov for å snu noen steiner"
http://www.fvn.no/lokalt/sogne/--Behov-for-a-snu-noen-steiner-2930562.html
25. januar 2016
Arbeidstilsynet gir kommunen pålegg for konflikthåndtering
http://www.fvn.no/lokalt/sogne/Arbeidstilsynet-gir-kommunen-palegg-for-konflikthandtering-2
957123.html
25. januar 2016
Flytter bibliotek og servicetorg etter pålegg
http://www.fvn.no/lokalt/sogne/Flytter-bibliotek-og-servicetorg-etter-palegg-2957225.html
27. januar 2016
Alvorlig om Søgne (leder)
http://www.fvn.no/mening/leder/Alvorlig-om-Sogne-2957886.html
27. januar 2016
Vil ha rådmannens stilling opp til vurdering
http://www.fvn.no/lokalt/sogne/Vil-ha-radmannens-stilling-opp-til-vurdering-2957790.html
28. januar 2016
"Skremmende at folk har vært så redde"
http://www.fvn.no/lokalt/sogne/--Skremmende-at-folk-har-vart-sa-redde-2958259.html
11. februar 2016
Omfattende kritikk mot barnevernet etter Søgne-drap
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Omfattende-kritikk-mot-barnevernet-etter-Sogne-drap-46129
0b.html
23. februar 2016
Kontrollutvalget kaller inn rådmannen
http://www.fvn.no/lokalt/sogne/Kontrollutvalget-kaller-inn-radmannen-2971660.html
1. mars 2016 Rådmannen måtte svare for kontrollutvalget
http://www.fvn.no/lokalt/sogne/Radmannen-matte-svare-for-kontrollutvalget-2975078.html

16. mars 2016 Sier opp på grunn av dårlig arbeidsmiljø
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/LLgaP/Sier-opp-pa-grunn-av-darlig-arbeidsmiljo
20. april 2016 Arbeidstilsynet varsler bot til Søgne kommune
http://www.fvn.no/lokalt/sogne/Arbeidstilsynet-varsler-bot-til-Sogne-kommune-2997135.html
20. april 2016 Rådmannen vil ha mer ledelse i splittet avdeling
http://www.fvn.no/lokalt/sogne/Radmannen-vil-ha-mer-ledelse-i-splittet-avdeling-2998033.ht
ml
22. april 2016 Når rådmannen tar sakene muntlig http://innsyn.no/?post=209
22. april 2016 Søgne-rådmannen vil til Grimstad
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/dQMQX/Sogne-radmannen-vil-til-Grimstad
2. mai 2016 Ansatte blir syke av arbeidsmiljøet i administrasjonsavdelingen
http://www.fvn.no/lokalt/sogne/Ansatte-blir-syke-av-arbeidsmiljoet-i-administrasjonsavdelinge
n-3003731.html
4. mai 2016 Tillitsvalgt om konflikten i Søgne-administrasjonen: - Det gjenstår å løse noen
floker som er veldig hardt knyttet
http://www.fvn.no/lokalt/sogne/Tillitsvalgt-om-konflikten-i-Sogne-administrasjonen---Det-gjen
star-a-lose-noen-floker-som-er-veldig-hardt-knyttet-3005123.html
6. mai 2016

Det fantes noen brev http://innsyn.no/?post=219

22. mai 2016 Statsarkivet krever svar fra rådmannen
http://www.fvn.no/lokalt/sogne/Statsarkivet-krever-svar-fra-radmannen-3012226.html
17. juni 2016 Avslutter sak om arkivrutinene i Søgne
http://www.fvn.no/lokalt/sogne/Avslutter-sak-om-arkivrutinene-i-Sogne-3024809.html
19. august 2016
Leder går fra konfliktfylt avdeling
http://www.fvn.no/lokalt/sogne/Leder-gar-fra-konfliktfylt-avdeling-3053100.html
5. september 2016 Ordfører kritisk til ansettelse av ny organisasjonssjef
http://www.fvn.no/lokalt/sogne/Kritisk-til-ansettelse-av-ny-organisasjonssjef-3060745.html
12. september 2016 Kontrollutvalget vil granske ansettelse
http://www.fvn.no/lokalt/sogne/Kontrollutvalget-vil-granske-ansettelse-3063869.html
16. september 2016 Ferdig med tilsyn i konfliktfylt avdeling
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/z3VBK/Ferdig-med-tilsyn-i-konfliktfylt-avdeling

29. september 2016 Grillet rådmannen om sykemeldinger
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Grillet-radmannen-om-sykemeldinger-602130b.html
30. september 2016 Varslerbrevene som forsvant http://innsyn.no/?post=314
11. oktober 2016
11 søkere til kommunalsjef-stilling
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/11-sokere-til-kommunalsjef-stilling-643929b.html
18. oktober 2016
Stevner Søgne kommune for mobbing på arbeidsplassen
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Stevner-Sogne-kommune-for-mobbing-pa-arbeidsplassen-6
92367b.html
25. oktober 2016
Rekordmange krav om innsyn
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Rekordmange-krav-om-innsyn-692578b.html
27. oktober 2016
Revisjonen frikjenner rådmannen
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/JAlpm/Revisjonen-frikjenner-Sogne-radmannen
1. november 2016
"Mobbesak burde vært løst ved forlik"
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/-Mobbesak-burde-vart-lost-ved-forlik-692909b.html
2. november 2016
Orienterte Søgne-politikere om mobbesak
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Orienterte-Sogne-politikere-om-mobbesak-693005b.html
4. november 2016
Søgne får kritikk i gransking
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Sogne-far-kritikk-i-gransking-693135b.html
5. november 2016
Parat sentralt griper inn i Søgne-konflikten: Kritiserer rådmannens
adferd overfor ansatt
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Parat-sentralt-griper-inn-i-Sogne-konflikten-Kritiserer-radma
nnens-adferd-overfor-ansatt-693115b.html
6. november 2016
Søgne kommune lærer ansatte om taushetsplikt
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Sogne-kommune-larer-ansatte-om-taushetsplikt-693143b.ht
ml
10. november 2016 Ble arbeidsufør: Har inngått forlik etter å ha stevnet Søgne
kommunehttp://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Ble-arbeidsufor-Har-inngatt-forlik-etter-a-ha-stevne
t-Sogne-kommune-693399b.html
16. november 2016 Søgne-ordfører kritisk til egen rådmann
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Sogne-ordforer-kritisk-til-egen-radmann-693647b.html
16. november 2016 Søgne-ordføreren sykemeldt
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Sogne-ordforeren-sykemeldt-693668b.html

17. november 2016 Sykemeldt på grunn av konflikt med rådmannen
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Sykemeldt-pa-grunn-av-konflikt-med-radmannen-693698b.ht
ml
18. november 2016 Ville tilby rådmannen sluttpakke
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Ville-tilby-radmannen-sluttpakke-693766b.html
20. november 2016 Situasjonen i Søgne: - Fryktelig trist for kommunen
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Situasjonen-i-Sogne---Fryktelig-trist-for-kommunen-693778b
.html
20. november 2016 Redaktør ber Søgne-rådmann gå
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/4wBB9/Redaktor-ber-Sogne-radmann-ga
22. november 2016 Uholdbart i Søgne (Leder i Fædrelandsvennen)
http://www.fvn.no/mening/Leder-Uholdbart-i-Sogne-693850b.html
24. november 2016 Avviser krise i Søgne kommune
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Avviser-krise-i-Sogne-kommune-694488b.html
25. november 2016 Søgne-ordfører tilbake mandag
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/L7P11/Sogne-ordforer-tilbake-mandag
26. november 2016 "Jeg må forholde meg til at flertallet har tillit til rådmannen"
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/--Jeg-ma-forholde-meg-til-at-flertallet-har-tillit-til-radmannen694547b.html
5. desember 2016
Flere varslingssaker i Søgne: - Vi blir ikke hørt
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Flere-varslingssaker-i-Sogne---Vi-blir-ikke-hort-694695b.html
8. desember 2016
Blåste varslere i kaffepausen
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Blaste-varslere-i-kaffepausen-694992b.html
14. desember 2016 Må offentliggjøre protokollen
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Ma-offentliggjore-protokollen-695318b.html
16. desember 2016 Å tviholde på ubehagelige hemmeligheter
http://innsyn.no/?post=375
17. desember 2016 "Jeg fremmer det ikke selv, det blir for inhabilt"
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/--Jeg-fremmer-det-ikke-selv_-det-blir-for-inhabilt-695059b.ht
ml
19. desember 2016

Ordfører fant ukjent mappe om seg selv i Søgne-arkivet

http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Ordforer-fant-ukjent-mappe-om-seg-selv-i-Sogne-arkivet-69
5523b.html
20. desember 2016 Ba om hastemøte etter avisoppslag
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Ba-om-hastemote-etter-avisoppslag-695613b.html
21. desember 2016 "Vi sitter og skyter giftpiler på hverandre"
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/-Vi-sitter-og-skyter-giftpiler-pa-hverandre-695623b.html
21. desember 2016 Vedtok åpenhet, med unntak for hemmelighetene
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Vedtok-apenhet_-med-unntak-for-hemmelighetene-695644b
.html
21. desember 2016 Fortsatt manglende åpenhet i Søgne
http://www.fvn.no/mening/Fortsatt-manglende-apenhet-i-Sogne-695659b.html
6. januar 2017 Søgne: Har ikke svart på nytt varslingsbrev
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Sogne-Har-ikke-svart-pa-nytt-varslingsbrev-696164b.html
10. januar 2017
Lukket møte etter spørsmål om varslingssak
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Lukket-mote-etter-sporsmal-om-varslingssak-696349b.html
17. januar 2017
Utsatte behandling av varslingssak
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Utsatte-behandling-av-varslingssak-696642b.html
18. januar 2017
Busset til fredssamtaler i Lyngdal
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/Ery42/Busset-til-fredssamtaler-i-Lyngdal
20. januar 2017
Både ordfører og rådmann erklært inhabile i varslingssaken
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Ordforer-og-radmann-erklart-inhabile-i-varslingssak-696783
b.html
23. januar 2017
Vil ha setterådmann i varslingssak
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Vil-ha-setteradmann-i-varslingssak-696858b.html
24. januar 2017
Kontrollutvalget etterlyste mer åpenhet
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Kontrollutvalget-etterlyste-mer-apenhet-696933b.html
26. januar 2017
Varslingssaken løftes til kommunestyret
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Varslingssak-til-kommunestyret-696981b.html
26. januar 2017
Ekstern juridisk rådgiver skal utrede varslingssaken
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Ekstern-juridisk-radgiver-skal-utrede-varslingssaken-697069
b.html
29. januar 2017

Ble bedt om å signere avtale som truer med eksklusjon

https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/O5dww/Ble-bedt-om-a-signere-avtale-som-truer-med-eksk
lusjon
30. januar 2017
Jusprofessor: – Søgne bryter kommuneloven
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Jusprofessor--Sogne-bryter-kommuneloven-697854b.html
30. januar 2017
Stoppet dokumenter til kommunestyret
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Stoppet-dokumenter-til-kommunestyret-697208b.html
16. februar 2017
Oslo-firma skal granske varslingssak
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Oslo-firma-skal-granske-varslingssak-697920b.html
25. februar 2017
Kretsmesterskap i åpenhet (lørdagskommentar i Fædrelandsvennen)
http://www.fvn.no/mening/Kretsmesterskap-i-apenhet-698158b.html
2. mars 2017 Ap ønsker ikke uformelle Søgne-møter
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Ap-onsker-ikke-uformelle-Sogne-moter-698555b.html
8. mars 2017 Her er Søgne-ordførerens «huskelapp» i rådmann-saken
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Her-er-Sogne-ordforerens-huskelapp-i-radmann-saken-6987
41b.html
8. mars 2017 Ingen rutiner for varsling på rådmannen
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Ingen-rutiner-for-varsling-pa-radmannen-698795b.html
27. mars 2017 Hemmeligholder rapport for varslernes advokat
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Hemmeligholder-rapport-for-varslernes-advokat-699516b.ht
ml
30. mars 2017 Advokat: Ordføreren er ikke inhabil i behandling av varslersak
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Advokat-Ordforeren-er-ikke-inhabil-i-behandling-av-varslersa
k-699802b.html
31. mars 2017 – Enten må han gå, eller så må han be om unnskyldning
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/-Enten-ma-han-ga_-eller-sa-ma-han-be-om-unnskyldning-69
9804b.html
31. mars 2017 Varsler ble straffet for varsling – men saken legges død
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Varsler-ble-straffet-for-varsling--men-saken-legges-dod-699
834b.html
6. april 2017 Parat tar varslingssaken i Søgne til retten
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Parat-tar-varslingssaken-i-Sogne-til-retten-700079b.html
7. april 2017

Medarbeiderundersøkelse i Søgne: Tvil om de ansattes anonymitet

http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Medarbeiderundersokelse-i-Sogne-Tvil-om-de-ansattes-ano
nymitet-700076b.html
8. april 2017 Såpeoperaen i Søgne (lørdagskommentar i Fædrelandsvennen)
http://www.fvn.no/mening/Sapeoperaen-i-Sogne-700115b.html
19. april 2017 Kritisk til «rådmannsfilter» på nytt varslingsmottak
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Kritisk-til-radmannsfilter-pa-nytt-varslingsmottak-700453b.ht
ml
28. april 2017 Forkastet rådmannens varslingsrutiner
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Forkastet-radmannens-varslingsrutiner-700863b.html
4. mai 2017 Enda flere nye varslingssaker i Søgne
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Enda-flere-nye-varslingssaker-i-Sogne-701013b.html
8. mai 2017 Vil sende alle topplederne i Søgne på fire dagers kurs for å lære bedre
ledelse. AP setter ned foten
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Vil-sende-alle-topplederne-i-Sogne-pa-fire-dagers-kurs-for-a
-lare-bedre-ledelse-AP-setter-ned-foten-701229b.html
9. mai 2017 Søgne kommune avviser grunnlag for rettssak
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Sogne-kommune-avviser-grunnlag-for-rettssak-701201b.htm
l
10. mai 2017 Harde ord i formannskapet i Søgne
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Harde-ord-i-formannskapet-i-Sogne-701304b.html
17. mai 2017 Søgne: Kontrollutvalget refser ulovlige møter
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Sogne-Kontrollutvalget-refser-ulovlige-moter-701575b.html
23. mai 2017 Parat stevner Søgne kommune for retten
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Parat-stevner-Sogne-kommune-for-retten-701832b.html
24. mai 2017 Trekker Søgne-varsling
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Trekker-Sogne-varsling-701842b.html
25. mai 2017 "Jeg er satt i en kattepine"
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/-Jeg-er-satt-i-en-kattepine-701910b.html
28. mai 2017 Ber ordføreren søke permisjon
http://www.fvn.no/nyheter/lokalt/Ber-ordforeren-soke-permisjon-702016b.html
7. juni 2017 Orienterte om varslingssak i lukket møte
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/knA1X/Orienterte-om-varslingssak-i-lukket-mote

14. juni 2017 Frp-er vil ikke kalle ordfører Astrid Hilde (Ap) ordfører
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/lqALM/Frp-er-vil-ikke-kalle-ordforer-Astrid-Hilde-Ap-ordfor
er
22. juni 2017 Jusprofessor: Rådmannen bør ikke stille i retten
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/Bpx0v/Jusprofessor-Radmannen-bor-ikke-stille-i-retten
22. juni 2017 Vraket rådmannen som kommunens representant i retten
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/gqkpa/Vraket-radmannen-som-kommunens-representant-i
-retten

13. juli 2017 Arbeidsrettssaken i Søgne er berammet
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/3nQqP/Arbeidsrettssaken-i-Sogne-er-berammet
31. august 2017
Søgne tar selvkritikk på ureglementerte møter
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/aAK7a/Sogne-tar-selvkritikk-pa-ureglementerte-moter
6. september 2017 Ny arkivleder ansatt uten utlysning
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/kk0Gv/Ny-arkivleder-ansatt-uten-utlysning
14. september 2017 Reagerer på fri flyt av alkohol på kommunal fest
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/QGOyx/Reagerer-pa-fri-flyt-av-alkohol-pa-kommunal-fest
25. september 2017 Dokumenter med rådmannkritikk forsvant fra arkivet
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/O4Mmb/Dokumenter-med-radmannkritikk-forsvant-fra-arki
vet
26. september 2017 Forsvarer ansettelse uten utlysning
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/am5P2/Forsvarer-ansettelse-uten-utlysning
26. september 2017 Arkivet i Søgne skal under lupen
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/mAX54/Arkivet-i-Sogne-skal-under-lupen
26. september 2017 Noen visste mer enn andre i kommunestyret
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/519vW/Noen-visste-mer-enn-andre-i-kommunestyret
28. september 2017 Mister flertallet i kommunestyret
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/k2x79/Mister-flertallet-i-kommunestyret
29. september 2017 Politisk drama i Søgne: – Får ingen konsekvenser for meg som
ordfører
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/KdK85/Politisk-drama-i-Sogne---Far-ingen-konsekvenser-f
or-meg-som-ordforer

29. september 2017 Kaoset i Søgne (Leder i Fædrelandsvennen)
https://www.fvn.no/mening/i/Rvn7J/Leder-Kaoset-i-Sogne
18. oktober 2017
Foreslo å kutte i ordførerens sykelønn
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/aXrK7/Foreslo-a-kutte-i-ordforerens-sykelonn
22. november 2017 Søgne kommune nektet å gi ut dokumentasjon til rettssak
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/4djvLE/Sogne-kommune-nektet-a-gi-ut-dokumentasjon-tilrettssak
23. november 2017 Rører ikke ordførers sykelønn
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/L0pbvx/Rorer-ikke-ordforers-sykelonn
5. desember 2017
Krever erstatning av Søgne kommune: Mener de ble straffet for å
varsle
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/7l0Bew/Krever-erstatning-av-Sogne-kommune-Mener-deble-straffet-for-a-varsle
6. desember 2017
22 skal forklare seg i rettssaken: Ordføreren vitner mot kommunen
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/yv3Vm2/22-skal-forklare-seg-i-rettssaken-Ordforeren-vitne
r-mot-kommunen
15. desember 2017 Fryktkulturen på rådhuset skal opp til doms
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/BPlyw/Fryktkulturen-pa-radhuset-skal-opp-til-doms
15. desember 2017
saksdokumenter)

Søgne-konflikten fra 2012 til i dag (digital tidslinje med artikler og
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/yv3XRx/Sogne-konflikten-fra-A-til-A

18. desember 2017 Dramaet i tingretten (redaksjonell kommentar)
https://www.fvn.no/mening/i/vmAoGj/Dramaet-i-tingretten
18. desember 2017 Stor avstand mellom partene i Søgne-saken
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/1kBA5W/Stor-avstand-mellom-partene-i-Sogne-saken

19. desember 2017 Satte ord på fryktkulturen på rådhuset
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/a2Pzld/Satte-ord-pa-fryktkulturen-pa-radhuset19. desember 2017 To verdener i lille Søgne (redaksjonell kommentar)
https://www.fvn.no/mening/i/p6Ayqo/To-verdener-i-lille-Sogne
20. desember 2017 Arkivkleder sto frem som varsler
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/4d1pGR/Arkivleder-sto-fram-som-varsler

20. desember 2017 "Det vanskeligste i mitt liv"
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/a2PVy7/-Det-vanskeligste-i-mitt-liv
20. desember 2017 Ordføreren: – Har selv opplevd å bli redd
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/zLgq1b/Ordforeren---Har-selv-opplevd-a-bli-redd
20. desember 2017 Brutale oppgjør for åpen scene
https://www.fvn.no/mening/i/rLgQW8/Brutale-oppgjor-for-apen-scene
20. desember 2017 Vurderte å rømme fra bygda
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/P3RbPz/Vurderte-a-romme-fra-bygda
21. desember 2017 Varsler ble trakassert under lønningspils
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/3j9nav/Varsler-ble-trakassert-under-lonningspils
21. desember 2017 Mellomledere med umulige jobber (redaksjonell kommentar)
https://www.fvn.no/mening/i/Mg3Ko0/Mellomledere-med-umulige-jobber
22. desember 2017 Advokat om de ansatte: – Ble straffet for ikke å gå i takt
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/8w6g32/Advokat-om-de-ansatte---Ble-straffet-for-ikke-a-g
a-i-takt
22. desember 2017 Kommunens advokat: – Grunnløse og skadelige påstander fra
ansattehttps://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/J1Jj67/Kommunens-advokat--Grunnlose-og-skadel
ige-pastander-fra-ansatte
22. desember 2017 Etter en uke i retten: Hva nå, Søgne ? (redaksjonell kommentar)
https://www.fvn.no/mening/i/xR3a3G/Etter-en-uke-i-retten-Hva-na_-Sogne
28. desember 2017 "Noe har sviktet i Søgne kommune"
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/8w6reQ/-Noe-har-sviktet-i-Sogne-kommune
8. januar 2018 Høyre-politiker anker eksklusjonsvedtak
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/VR1zxd/Hoyre-politiker-anker-eksklusjonsvedtak
9. januar 2018 Ny varslingssak i Søgne
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/P3ypv7/Ny-varslingssak-i-Sogne
12. januar 2018
Vil sette bort behandling av ny varslingssak
https://www.fvn.no/nyheter/lokalt/i/6nkoa3/Vil-sette-bort-behandling-av-ny-varslingssak

