BÆRUM KOMMUNE
POLITISK SEKRETARIAT

Dato:

TILLEGGSINNKALLING

08.10.2020

KOMMUNESTYRET
Onsdag 21.10.2020 kl. 18:00

Utvalgets faste medlemmer innkalles til møte 21.10.2020 kl. 18:00 i Microsoft Teams.
Medlemmer som ikke kan møte på grunn av lovlig forfall, skal straks melde fra om dette og oppgi
forfallsgrunn. Forfall meldes på telefon 917 45 011 eller epost
tone.halvorsen@baerum.kommune.no

På grunn av Covid 19-situasjonen behandles møtet som fjernmøte via Microsoft Teams i medhold
av § 3-16 i Bærum kommunes reglement for folkevalgte organers virksomhet, jf.kommuneloven §
11-7. Møtet blir streamet slik at allmennheten tilgang til møtet er ivaretatt, jf. også «Midlertidig
forskrift om gjennomføring av fjernmøter i folkevalgte organer i kommuner og fylkeskommuner
for å begrense spredning av Covid-19.»
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Interpellasjon fra Stein Stugu (R): Ytringsfrihet

Forslag til vedtak:
Administrasjonen bes løpende om å gjennomgå informasjon, avtaler, annet materiell og
administrativ praksis slik at reell ytringsfrihet sikres og ikke undergraves.

På Bærum kommunes hjemmeside heter det:
«Ytringsfriheten er nedfelt i Grunnloven, og regnes som en sentral menneskerettighet. Det er også
nedfelt i kommunens regler om varsling samt kommunikasjonsstrategien som ble vedtatt av
formannskapet i 2015.
Alle ansatte har derfor rett til, på egne vegne, å kunne kontakte - og uttale seg til media, også i
omstridte spørsmål innad i kommunen, selv om det skulle vise seg å være kritikk av kommunen.»
Dette etterleves ikke i praksis og begrenses på flere måter. To eksempler:
1. I et informasjonsbrev til alle ansatte på Vallerhjemmet heter det:
«Ingen på Valler skal uttale seg til presse eller andre, vi har egen avdeling i kommunen som
håndterer dette.» (Budstikka 30/9-20)
Dette pålegget er direkte i strid med den ytringsfriheten alle ansatte skal ha, også ifølge
kommunens egne opplysninger på nett.
2. I arbeidsreglementets §2 som brukes i Bærum kommune også i forbindelse med
ansettelser sies det:
«Kommunedirektør/direktør/kommunalsjef/seksjonsleder/enhetssjef/tjenesteleder kan på
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kommunens vegne gi opplysninger overfor media. Andre arbeidstakere må på forhånd
innhente fullmakt fra nærmeste overordnede»
At ansatte uten videre ikke kan uttale seg på vegne av kommunen er kurant. Men å innhente
fullmakt for å gi opplysninger er en svært trang bestemmelse som også er egnet til å forhindre
den allmenne ytringsfriheten slik den er beskrevet på Bærums nettside, noe som det også
oppleves som av mange ansatte.
På denne bakgrunn to spørsmål og et forslag til vedtak:
A. Vil det tas initiativ for å sikre at det ikke gis slike retningslinjer som nevnt i spørsmål 1 i
framtida?
B. Vil det tas initiativ for at ansettelseskontrakter medarbeidsreglement på en god måte
endres slik at de bedre skiller mellom hvem som kan uttale seg på vegne av Bærum
kommune og ansattes rett til ytringsfrihet slik det beskrives på kommunens hjemmeside?
Forslag til vedtak:
Administrasjonen bes løpende om å gjennomgå informasjon, avtaler, annet materiell og
administrativ praksis slik at reell ytringsfrihet sikres og ikke undergraves.

