
Til Rådmann Erik Kjeldstadli      14.12.2018 

 

Sterk bekymring rundt kommunalsjefens håndtering av prosesser i HESO  

Organisasjonene ser seg på nytt nødt til å rette en sterk bekymring rundt de prosessene som 

foregår i HESO nå. Vi viser også til tidligere bekymringsmelding til kommunaldirektør, og det 

virker på oss som om dette ikke har blitt tatt på alvor. 

Sent 13. desember ble hovedtillitsvalgte gjort oppmerksom på at rektor ved 

voksenopplæringen har blitt konstituert inn som midlertidig seksjonsleder i en ny seksjon i 

HESO. Rektor orienterte sine ansatte om dette etter arbeidstid 12.desember, og de 

hovedtillitsvalgte fikk altså informasjon om dette fra plasstillitsvagt torsdag kveld. De 

hovedtillitsvalgte har ikke blitt orientert om verken splitting av seksjon Helse eller 

konstituering av seksjonsleder på noen annen måte enn dette. 

I medbestemmelsesmøtene i HESO har det vært enighet om at seksjon Helse skulle 

evalueres for å finne en best mulig organisering for tjenestene i seksjonen. Det var også 

enighet om at ingen hastevedtak skulle fattes fordi det vil forstyrre evalueringsprosessen. 

Det ble derfor satt ned en hurtigarbeidende arbeidsgruppe som har satt en innspillsfrist til 

11.01.19.  

Det har ikke kommet opp noe rundt denne beslutningen i noen av møtepunktene med 

kommunalsjefen i den senere tiden. 

Organisasjonene kan nå ikke ha tillit til at det vi har blitt enige om i medbestemmelse og 

område AMU blir fulgt opp. Vi ser oss derfor nødt til å vurdere samarbeidet med 

kommunalsjefen. 

 

Organisasjonene ber om et snarlig møte med rådmannen 

 

Vedlagt er kopi av rektors orientering av de ansatte. 
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Vedlegg 

Kopi av epost sendt ansatte i Voksenopplæringen: 

«Fra: Gro Sværen Skansen  

Sendt: 12. desember 2018 16:55 

Emne: Konstituering 

  

Hei alle sammen, 

  

Høsten 17 ble Voksenopplæringssenteret og Botiltak for enslige mindreårige flyttet til Helse og sosial. 

Det ble den gangen vurdert en deling av seksjonen Helse, som VOKS tilhører, imidlertid ble dette ikke 

iverksatt. 

  

Da Grete Syrdal ble ansatt som kommunalsjef for Helse og sosial ble det nødvendig å først 

konstituere og deretter ansette en ny seksjonsleder, som hennes etterfølger. Stian Rugsveen Engen 

har fungert som konstituert seksjonsleder for Helse siden vinteren -18. Stillingen ble lyst ut i sommer, 

men i løpet av ansettelsesperioden kom det frem at seksjon «Helse» var en altfor kompleks og 

krevende seksjon.  

  

Med bakgrunn i dette ber kommunalsjefen nå om innspill fra hovedtillitsvalgte, fra ledere i seksjonen 

og de lokale mbm om en deling av seksjonen er å anbefale. Det vil bli bedt om innspill senest innen 

11.1.19. Mer informasjon følger. 

  

På tross av at det inviteres til innspill på en eventuell deling, ønsker Grete Syrdal strakstiltak knyttet 

til følgende enheter: Voksenopplæringssenteret, Botiltak for enslige mindreårige, Flyktningkontoret 

og Arbeid og aktivitet. Strakstiltak betyr at hun ønsker en konstituert seksjonsleder for  følgende 

seksjon: Arbeid og inkludering (tittelen på seksjonen kan bli noe endret). Hun har bedt meg om å 

påta meg denne oppgaven fom 1.1.19 og en periode fremover, trolig frem til ca 1. mai.  

  

Voksenopplæringssenteret trenger derfor en konstituert rektor og jeg har konstituert Linn til denne 

midlertidige rollen. Hun er en sterk kandidat av følgende årsaker: hun har vært fast stedfortreder for 

meg i en lengre periode og overtar derfor de ulike oppgavene på en enkel måte. I tillegg har hun 

gjennom jobben som avdelingsleder for Fagadministrasjonen vært nødt til å ha et blikk på hele 

organisasjonen. Hun har også en sterk CV med bakgrunn innen språk, sosialantropologi og ledelse. 



  

Jeg vil fortsette å ha et blikk på skolens omorganiseringsarbeid, både gjennom møter med 

ledergruppen/mbm og gjennom samtaler med Linn. Jeg fortsetter jo tross alt som hennes leder. I 

tillegg vil jeg fortsette mitt engasjement i styringsgruppene til de ulike prosjektene ved skolen. 

  

Det er med glede og ydmykhet jeg ser frem til nye og spennende oppgaver i en periode og håper 

samtidig at dere alle er med på å skape et fortsatt godt samarbeidsklima ved 

Voksenopplæringssenteret.  

  

Med vennlig hilsen 

Gro Sværen Skansen 

rektor 

Bærum kommune, Voksenopplæringssenteret 

mobil +47 922 53 414 

telefon +47 6750 6614 

www.bkvo.no 

Besøksadresse: 

Kunnskapssenteret 

Otto Sverdrupsplass 4  

1304 Sandvika» 

  

http://www.bkvo.no/

