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Innspill til varslingshøring

En bedre fungerende ytringsfrihet i offentlig forvalting

Jegviser til høringsbrev 20.6.2016 og lnnst. 205 S(2015-2016). Det er en viktig erkjennelse av
Stortinget og Arbeids- og sosialdepartementet at ytringsfriheten og varslingsreglene ikke gir så godt
varslervern som lovgiver har ønsket. Særligviktig er denne erkjennelsen i staten. Nylig ble en mann
dømt i Nord-Hordaland tingrett for drap på en 8 år gamme jente. Drapet ville ikke blitt oppklart om
ikke en polititjenestemann hadde talt imot sin egen ledelse gjennom to år og holdt fast på de forhold
som førte til oppkla ring.

Stortinget forsterket i 2004 ansattes ytringsfrihet ved endringen i Grunnloven § 100. Dagensregler
for varslingsvern i arbeidsmiljøloven ble iverksatt fra 2007. Når Stortinget i lnnst. 205 S(2015-2016)
og høringsnotatet påpeker at halvparten av de som er kjent med kritikkverdige forhold unnlater å
varsle av frykt for sanksjoner, bør årsaken til dette klargjøres nærmere.

Min arbeidserfaring etter snart 25 år som statsansatt tilsier at det de siste ti år har utviklet segen ny
type ledelse med økt administrativt styringsfokus og redusert forståelse for intern og ekstern
meningsbrytning og kritikk. Dette har svekket den fakta- og fornuftsbaserte styring i staten. Denne
utvikling må etter mitt skjønn snusfør man kan forvente at ytring og varsling fungerer bedre innad i
offentlig sektor. Før en slik holdningsendring er gjennomført vil ytterligere lovregler om varsling
sannsynligvis ha begrenset effekt, og kanskjevirke mot sin hensikt.

Jegviser også til at et bredt sammensatt dansk utvalg i 2015, i Betænkningom offentligansattes
ytringsfrihedog whistleblowerordninger(Betænkning nr 1553), kom til at ytterligere lovregler om
varsling ikke ville styrke varslervernet. Dette til tross for at dansk rett har en mindre uttrykkelig
lovregulering av ansattes ytringsfrihet og varslervernet, enn den som er vedtatt i Norge fra 2004.

Hovedproblem 1 —Personlojalitet erstatter systemlojalitet

Det er min erfaring at hovedproblemet med praktisering av ytring og varsling de senere år er knyttet
til en teknologisk og administrativ modernisering av offentlig sektor. Dette har skapt et ensidig fokus
pågjennomføring av reformer, og for lite fokus på kvaliteten i de reformer som gjennomføres.
Demokratiske grunnverdier som motforestillinger og kritikk er sett på som trusler mot endring og
fremskritt. Mange statlige lederes kunnskap om og respekt for motforestillingene som middel til å
skape kvalitet er svekket.

Dette er en hovedårsak til nedgangen i produktivitetsutviklingen i sentralforvaltningen, jf
Produktivitetskommisjonens andre rapport NOU2013:3, hvor det på side 169 blant annet heter:
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Antallansatte i departementeneutgjøren liten ondelavsamletoffentligsysselsetting.Det er
likevelpåfallendeat antall ansattefortsetter å vokse,selvom mangeforvaltningsoppgaver
erflyttet til direktoraterogandreunderliggendeinstitusjoner.økt produktivitet,bl.a.
gjennombedrebrukav IKT,burdegjøredetmuligå reduseresysselsettingen
departementene.

Samtidig har begeistringsbasert ledelse gitt et økende individfokus internt i offentlig sektor. Kritikk

innad blir sett på som illojalt mot den som utfører de oppgaver som kritikken berører. Igjen er den
nevnte Monica-saken en god illustrasjon, hvor den som kritiserte etterforskningen av Monicas død

ble nektet å mene noe om en sak som han ikke hadde ansvar for.

Hvisledereogansattespersonlige interesser og frykt for kritikk på denne måten settes foran

organisasjonensfunksjon og fellesskapet behov for kvalitet og effektivitet, svekkesstatlig
forvaltning. Dette påpeker ogsåden anerkjente statsviteren FrancisFukuyamai boka Politicalorder
andpoliticaldecay(2014). Han mener de administrative reformer som er gjennomført i USAog

Storbritannia de siste 30 år (og som er kommet til Norge de siste 10-15 år) har gitt et demokratisk

forfall i statens sentrale institusjoner og i måten politikk utøves på. I kapittelet GoodGovernment,
bad Governmentskriver han blantannet:

Personlojalledelsekan værevonskeligå endre,fordi denbyggerpå godtorganiserte
nettverk.(...) Personlojalstyringliggeri vårnatur, og vilgjenoppståpå nyheletiden.Et
moderne,personuavhengigstatsstyrerisikererolltidtilbakefall.

3. Hovedproblem 2 —Evnen til å erkjenne feil

Store deler av de ansatte i sentralforvaltningen har det siste tiår sett med undring på ukritisk
ressursbruk,stillingsvekst og dårlig kvalitetssikret digitalisering og administrasjon. Mange har

samtidig forstått at det ikke er ønskelig med intern kritikk mot kvaliteten på de mange reformene.

Som produksjonsrettet fagperson har jeg gjennom flere år påpekt at regelvedlikehold og utadrettet

produktiviteter blitt skadelidende på grunn av forfall i den interne grunnkompetanse og effektivitet.

Dette har gjort at viktige samfunnsverdier ikke blir oppdatert og vedlikeholdt, og individuelle

rettigheter for borgeren forsvinner fordi lowerket ikke tilpassessamfunnsutviklingen og ny
teknologi. Samtidig går kunnskapen om og respekten for grensene for lovlig maktbruk i staten ned.
Dette gir økt bevisst og ubevisstmisbruk av statlig makt.

Jeghar brukt min ytringsfrihet i offentlighet for å illustrere nedgangeni produktivitet og kompetanse

med eksempler fra egen arbeidsplass. Bakgrunnen for dette er nettopp at interne ytringer om slike
spørsmål forties internt, med den følge at kritiske ytringer forstummer. Fårå få en opplyst offentlige

debatt om disse spørsmålene trengs konkrete eksempler fra det virkelige liv.

I 2015 utga jeg debattboka Departementet,med kritisk blikk på utviklingen i
sentraladministrasjonen. RegjeringsadvokatSvenOle Fagernæsforklarte i et møte knyttet til
bokutgivelsen, at kritikk mot ledere i staten i liten grad nytter, fordi man ikke kan forvente at ledere i
staten erkjenner feil. Uttalelsen er etter mitt skjønn oppsiktsvekkende. For hvem vil fremføre kritiske
ytringer eller varsle hvis man vet at sjefen uansett ikke vil innrømme feil eller skifte mening? Jegtok
derfor uttalelsen opp i en kronikk i VG 10.2.2015, sevedlegg 1.

Det å kunne skifte mening og erkjenne feil når sunn fornuft og de faktiske forhold tilsier det, er et

kvalitetsmerket for en demokratiskleder. Dette må statens ledere lære, dersom varslingsinstituttet

skalfungere slik Stortinget har forutsatt.
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4, Eksempler fra Kulturdepartementet

Kvalitet og effektivitet har gått ned i sentralforvaltningen de senere år, ifølge

Produktivitetskommisjonen. Påmin arbeidsplass mangler en lang rekke teknologitunge lovverk
oppdatering, og innvandringsrelevante regler om tro- og livssyn har vært utdatert og uendret i over
ti år. Statsråd Torhild Widvey beordret i august 2015 en full omorganisering av departementet, for å
bidra til økt handlekraft. Da det nyorganiserte departementet i januar 2016 skulle sette sin nye
handlekraft ut i livet presenterte den administrative ledelsen følgende hovedmål i 2016 for

departementets ansatte:

Kulturdepartementetevnerå sette de ulikepolitikkfeltenei et helhetligperspektivog ivaretar
rollensompolitikkgjennomførergjennomivaretakelseavforvoltningsmessigeoppgaverog
etatsstyring/eierstyringi tråd med gjeldendelover,reglerogpolitiskeretningslinjerog
deportementets mål og prioriteringer.

De fleste medarbeidere forstår at mål som ikke handler om noe som helst, er dårlige mål.
Innholdsløs ordkunst skaper handlingslammelse og vantro. Det relevante i forbindelse med en
varslingshøring er imidlertid å peke på at ingen ansatte turte å ta dette opp med departementets
ledelse, selv om formuleringen ble omtalt som uforståelig og latterlig i møte etter møte. Førstetter
at formuleringen var tatt med som et eksempel på problematisk ledelse i en sivil stevning til Oslo
tingrett, ble formuleringen korrigert. Slik ledelse svekker offentlig sektor.

Offentlig sektor har en rekke viktige og interessante oppgaver. Svekket kvalitet i styring og
administrasjon gjør at de medarbeidere som ser forfallet, lettere gir opp. Mange slutter eller tier.

Når jeg i samtale med den administrative lederen av departementet peker det at flinke folk, ogsåpå
øverste ledernivå, slutter på grunn av den ledelse som utøves, er svaret ikke; Takkfor at dusierfra.
Dette må vigjøre noemed. I stedet er svaret: Berdsdetl Slik ledelse svekkeroffentlig sektor.

Mitt inntrykk er at slik svekket demokratisk grunnkompetanse og ryggmargsrefleks, ikke bare gjelder
min arbeidsplass.Jegtror slik ledelse er den viktigste årsakentil at varslingsreglene er til debatt
Stortinget bare ti år etter at vi fikk et sterkere varslingsvern enn de fleste andre land. Personlojal
styring og ledere som sanksjonerer varsling og ytring for å beskytte segselv, er blitt et økende
problem. Slik ledelse må korrigeres fra toppen før det blir bedre rom for ytringer nedover i de
statlige virksomhetene. Slik korrigering må skje gjennom bedre opplæring og kvalitetssikring av
statlige ledere.

Jeghar høsten 2016 pekt på disse utfordringene i samta er med departementsråden I
Kulturdepartementet. Min oppsummering av samtalene 18.8. og 27.9. fremgår av vedlegg 2 og 3.

5. lnnspill til høringen

Jegutelukker ikke at de foreslåtte endringer vil styrke varslervernet i visse tilfeller. Blant annet
omfatter varslingsinstituttet ogsåvarsling om straffbare forhold. Slik varsling er særskilt krevende,
fordi regler om vern mot selvinkriminering gjør at den som varsler ikke kan forvente at den
varslingen gjelder erkjenner de faktiske forhold. Jegantar at noen varslere i slike situasjoner vil

kunne være tjent med de foreslåtte regler om taushetsplikt i § 2A-4. Kanskjevil også noen ha nytte
av at flere arbeidsplasser får plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling, som foreslått i § 2A-3.

Men ytringsfrihet og varsling bør sesunder ett. Mange og stadig nye regler om håndtering av
varsling kan stigmatisere varslingsinstituttet og svekke lysten til å varsle. Forstort fokus påvarsling
kan ogsåskade lysten til kritisk meningsbrytning. Og stadig nye regler kan bli en unnskyldning for
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ikkeå gripegodt nokfatt i det somer det underliggendehovedproblemet;manglendekunnskapog
respektfor de demokratiskeprinsipperoggrenserfor statligledelse.

DendanskeBetænkning1553 sermekanismeneytringogvarslingi sammenheng.Utredningen

inneholdermangegodevurderingerav faren for misbrukavvarslingsinstituttet,faren for økt

byråkratisering,ogfaren for uheldigstigmatiseringavvarslerenogden varslingengjelder.Øktfokus
påvarsling,kansvekkelystentil alminneligsunn,kritiskeytring,av frykt for å bliviklet inn i en

uønsketvarslingsprosess.

Forstandsbasertmeningsbrytningforutsetterat ansatteserat ytringerogvarslingblimøtt med

bekreftelse,ogeventueltsaklige,forstandsbasertekorrigeringer.Hvisytringermøtesmedfortielse
eller sanksjonerstopperde forstandsbaserteytringeneopp. Dette giren ovenfraogned-styringuten

de motforestillingersomskalskapekvaliteti virksomhetenogdemokratiet.

Vi kanikkeha ledere påadministrativteller politisknivåi statensomfaserut av bevissthetende

deleravvirkelighetensomde ikkeliker.Statligstyringmå skjepågrunnlagav faktaogforstand.

Arbeids-ogsosialdepartementetbørta initiativtil omfattende bevisstgjøringogholdningsendring.
Dette krevertydeligbedringi opplæringog kvalitetssikringav lederfunksjonenei staten.Førstnår
holdningsendringener reellogsynligfor de ansattevil kritiskmeningsbrytningogvarslingigjen

kunnevirkesomforutsatt.

Monika-sakenhandleti utgangspunktetikkeom maktmisbruk,men om for dårligkvalitetpåstatens

tjenester(dvspolitietsetterforskning).Måten den kritiskeytringenble håndtertpå av politiledelsen

gjordesakentil en sakom maktmisbrukogpolititjenestemannentil en varsler.

Dette illustrerersammenhengenmellomytringogvarsling.Målet i statenmå væreat kvaliteten
innadopprettholdesgjennomkritiskytring,ogat varslingikkeer nødvendigannetenn i særskilte
unntakstilfeller.Forå nådit, bør kritiskytringogvarslingutredesi sammenhengfør det vedtasnye
lovgrepi varslingsinstituttet.

Dennehøringsuttalelsenstårfor minegenregning,oger ikkeinnsendtpåvegneav

Kulturdepartementet.Uttalelsener forelagtfor mindepartementsråd.Departementsrådens
merknadfremgåravvedlegg4.

Med hilsen

ivindT sa er
Avdelingsdirektør
Kulturdepartementet

4 vedlegg
Kopi:Kulturdepartementet
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Kronikk: torstatligeledere e kjemie
feil?

HYSJ,KULTUlt—den ckelenav stetenhvorsteifgeansafkteueyiertkinester hvetenckevokserstecit.Inneti I ernokden»NekedebattIckeiikegod.Mange
slederrådertaushetomdetSOM ikkeekker,skilverevind Teseker.
Feto:FRODEHANSEN,VG

(VG)10.02.2015 10:33 - oppcieted 10.0220151034

I statengårantallansatteoppog effektivItetenned.Regjeringenhar
nedsatten produkfivitetskommisjon,blantannetforå finneårsakertil
at statligeeffektiviseringsreformerikkeharvirketsomforventet.
Samtidigmenermangeat manikkekanforventeat statligeledere
erkjennerfeiLOgsåregjeringensegenadvokatmenerdette,hvisjeg
forstårhamrett

Eivind Tesaker, Avdelingsdirektør,Kulturdepartementetog aktuell VGfølger
medbokenDepartementet.

Solberg-regjefingen

Nylig varNew PublicManagementsfar i Norge.Professor

ChristopherHoodfraOxfordUniversitysynesi dagdeter pinligå bli
omtaltsom fartil verdensmestkjenteadministrativereform.Hansa
påen konferanseforstatligeledereat detvartristå se bvordanen
akademiskteorible gjortom til et evangelium.Enhverteorikrever
motforestillingerog praktiskeerkjennelser,og måalltidtestesmed
kritialcblikk

Hva betyr det for yffingsklimaet i offentlig sektorbvis statlige

DELTAIDEBATrEN?

SenddliiInnieggIII
debatt@vg.no

eller

SMSmedkodecrdsidet
til2200

ledere ikke erkjenner hva som virker og ikkevirker, etter to tiår ir med offentlige
styringsreformerog nytt digitalt byråkratff

http://www.vg.no/nyheter/meninger/so1berg-regjeringen/kronikk-boer-statlige-1edere-...04.02.2016



20 år med retormer

1Englandtokdet 11årog 150milliarderkronerfør
detnasjonalehelsevesenetsstørste1T-skandaleble

stanset TheTitanicof all IT-disasterser skandalen

kalt.1 11 årville ingenledereerkjennehvasomfidce
virketi britiskehelsearbeideresnyedetabverdag.

I offentfigadministrasjoner det akt fokos på
hvordan manskal lede, og hvordanmanskal bli

ledet.Det er akt fokos på bvordanman skal
arbeide og hvordan 111211skal samarbeide.
Manuelle rut1nerblir antwnetisert, og papir blir
erstattet av digital saksbehandling.

Noen stedergårarbeidetraskere.Andrestedertrengs
detstadigftereansatteennfør,forå avhjelpenye
intemsystemer,kontrollordningerog uforutsette

tekniskeproblemer.
814.1dTøseker.

Jakten på sannbeten
FotaDR&ER.

Pi min arbeidsplasshar vi de siste ti år blittotadigfiere ansatte,mens antallproduaerte
saker er gått ned. I ti år bar vi offisieltdrevetelektronisksaksbehandling,mens

papirforbrakethar gått opp.

Gapetmellomteoriog vitkelighetskaperftustntsjonerog forsinkelser.Menen reelldebattom
hvasomvirkerog bvasomfickevitkererofte ikkeønskelig.Påtiår erjeg aldrispurtom hva

somvirkergodtellerdårligmedelektronisksaksbehandling.I 2013 svaritnestenhalvpartenav
minekollegeratdeelektroniskebjelpemidkneDtkeViikethertsiktsmessig.Menhvasomergalt
er de ilckespurtom. Samtidigvardetkun16,7proseatavminekollegersomvarheltenig i at

mantrygtkunnevarslefraom kritikkverdigtforholdi departementet

Den del av staten som yter tjenestertil brokeresttei samfunnetblir ofte kritisert

offentlighet.Reformerog IT-problemeri NAV,belsevesenet,politiet, blir kjentog
debattert. Og kanskjeforbedret.

Mendendelenav statenhvorstatligeansattebareytertjenestertil hverandrevokserstadig.

Innadi stateaer nokdenInitiskedebattildcelikegod.Mangestederrådertaushetomdetsom
fickevirker.Kritildtmotreformerermangestederblitttabu.Offentligevbksomheterbedretil å

tilsløreog unnvile ubehageligerealiteter.Ogalternativesynspunktertil denrettehere,blir

besvartmedfortielseog sanksjoner.

Hvordan skal Produktivitetskommisjonenvite hvasom virker og ikke virkeri staten, hvis
stailige ledere ikke vil erkjennehva somfungerergodt og hva som fungerer Hvem

skal prodaktiviteiskommisjonensporre7

De statsansattes rolie

En statsrådtrengerikkeå crkjennefeil forandteam Stortinget.Statsrådencr valgttil å lede,og
stårbaretil ansvarforfolketgjennomstortingsvalg,og gjennomStortingetsbeSlutninger.En
departementsansatt,somikkeerpolitficer,skalvierelojalmotsinstatsråd,og ake kritisere
regjeringenspolitikkoffentlig.Menendepartementsansattskalogså vserelojalmot
konstitusjonen,og bidratil atstatensoppgaverivaretaseffektivt,i trådmedprinsippene
Grunnlovenog de vedtakStortingetfatter.

2004 endret StortingetGrunnlovenfer å styrkeytringsfribeten,blant annet for ansatte
offentligevhicsombeter.Ti kretter var altsi bare16,7 proseat av de ansatte

Kultordepartementethelt enig i at mantrygt kunnevarsle fra om krifikkverdigeforhold
på jobben. 69 prosent av de ansattevar ikkesikrepi at man kan si fra når noeer galt.

http://www.vg.no/nyheter/rneninger/solberg-regjeringen/kamikk-boer-statlige-ledere-...04.02.2016



Kritiskdebattogsåinterut
Jeg har etterlyst bedre systemforståelseog rolleforståelsepå min egen arbeidsplass.Lederei

statenmå eskjennenår noe går galt, og jakte på stadignye sannhetersammenmed storsamfunnet

og egne ansatte. Dette krever kritiskdebatt innadi staten. Men hvis statlige ledereog

regjeringensadvokat menerman ikke kan forventeat statlige ledereerkjennerfeil, forsvinner

gruntliagetfor ytringsfrleten hmad i staten.

Vtringsfribetpå arbeldsplassenskal sikre dernokra11,sonnhel og individet,frie

meningsdannelse,stir det ni IGrunnloveo. Stortingetvil ba meningsbryting,ikkefortlelse

og sankajoner.Vet vi om ytringsfrlbetsreformentil Stortingetvirker som denskal i staten?

Eller er det antidemokratiskeboldningerpi vel buai offentligsektor?

http://www.vg.no/nyheter/meninger/so1berg-regjeringenikronikk-boer-statlige-1cdere-...04.02.2016
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