
Dramatisk utvikling i kulissene: Derfor 
snudde Oslo kommune i Ammerud-saken 

 
Ammerud-saken har fått mye oppmerksomhet i media de siste månedene. Nå har saken fått en 
avslutning for varsler Siv Presthus. Det skjedde på et noe spesielt vis. Foto: Emilie Rydning / 
Avisa Oslo  
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Denne uka startet den seks dager lange rettssaken mot Oslo kommune. 
Saksøker var Siv Presthus, lærer og spesialpedagog på Ammerud skole gjennom 
19 år.  

Hun saksøkte sin egen arbeidsgiver blant annet på grunn av manglende 
lovpålagt tilrettelegging, brudd på taushetsplikten, mobbing og trakassering.  

På rettsdag fire skjedde det noe svært uventet.  

Dørene til sal 257 i Oslo tingrett ble aldri åpnet.  

Rettsdagen ble avlyst.  



Samme ettermiddag kunne Avisa Oslo fortelle at det ble inngått et forlik, og 
at Presthus fikk full oppreisning og erstatning.  

Dette er den dramatiske historien om hva som skjedde i kulissene.  

Snudde på dagen 
På rettssakenes tre første dager ble det tydelig hvor langt kommunen og 
saksøker sto fra hverandre.  

– Her er det to ganske diametralt forskjellige syn, sa kommuneadvokat Ane 
Grimelid i retten.  

Samtidig avviste hun fullstendig at det ikke ble tilrettelagt for Siv Presthus.  

Grimelid viste blant annet til utsagn og dokumenter signert flere i ledelsen på 
Ammerud skole. Hun viste til at disse skulle komme å forklare seg i retten 
seinere i uka.  

 
Det var satt av seks dager til rettsforhandlinger i sal 257 i Oslo tingrett. Det ble 
bare tre. Foto: Emilie Rydning  
Men dit kom de aldri.  



For klokka 21.30 onsdag kveld, tok kommunen initiativ til forhandlinger med 
Presthus og hennes advokat.  

Det endte med full seier til Presthus.  

Rettssaken ble avlyst.  

Hvorfor i all verden snudde kommunen slik?  

Forsøkte å påvirke vitner 
Avisa Oslo kan nå avsløre at kommunen onsdag fikk nye opplysninger som 
snudde saken på hodet.  

Tidlig på dagen gikk det ut en e-post fra kommuneadvokaten.  

Der orienterte hun om at rektor på Ammerud skole, Kiet Dang, hadde sendt 
ut kommentarer fra rettsforhandlingene i en felleschat for ledelsen på 
Ammerud skole.  

Kommentarene skal ha dreid seg om hovedforhandlingene på andre rettsdag, 
samt merknader til Siv Presthus' partsforklaring.  

– Dang har nå fått klart opplyst at han ikke kan sende denne typen kommentarer 
til hovedforhandlingen til kommunenes vitner, og han har forsikret dette, skrev 
kommuneadvokat Grimelid i en e-post Avisa Oslo har lest.  

Likevel fortsatte rettssaken på onsdag som normalt.  

Men sent på kvelden skjedde det som gjorde at kommunene foreslo å prøve å 
finne en såkalt minnelig løsning – altså å forhandle seg fram til et forlik.  

Initiativet kom klokken 21.30. 



 
Kommuneadvokat Ane Grimelid argumenterte i tre dager for kommunens syn på 
saken. Så snudde hun. Foto: Emilie Rydning  
En SMS ble sendt fra rektor Dang sin telefon til et av kommunens vitner.  

I tekstmeldingen understreket rektoren hva han mente det var viktig at 
vedkommende fikk fram i sin forklaring.  

Samtidig la rektoren føringer for hvilke episoder han ønsket at personen 
skulle nevne.  

Denne informasjonen gjorde at det ble igangsatt et omfattende arbeid i 
kommunen.  

Sent på kvelden tok kommuneadvokat Grimelid initiativ til å involverte partene i 
saken. 

– Denne opplysningen gjør at kommunen ser noe annerledes på saken, og 
ønsker å forsøke å komme frem til en minnelig løsning med Siv Presthus, 
skrev kommuneadvokaten i en e-post Avisa Oslo har sett. 

Advokat Susanne Stirø, som representerte Presthus, sier at hun ikke ønsker å gå inn 
på de konkrete omstendighetene som førte til at kommunen ønsket å gå inn i 
forhandlinger. 



Avisa Oslo har gjentatte ganger forsøkt å få en kommentar fra kommuneadvokat 
Grimelid. Hun har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.  

Rektor Kiet Dang har ikke besvart henvendelser pr. mail, telefon og SMS, men har blitt 
forelagt påstandene i denne saken. 

 
Advokat Susanne Stirø fra Raugland Advokatene representerte Presthus under 
rettssaken. - Hun har gjort en fantastisk jobb, sier Presthus. Foto: Emilie Rydning  

– Umenneskelig tøft 
Etter relativt korte forhandlinger, kom partene til en løsning.  

Det endte som kjent med full oppreisning og erstatning til Siv Presthus.  

– For meg har det vært helt umenneskelig tøft å stå i dette gjennom så 
mange år. Jeg er veldig glad og lettet for at jeg nå har blitt hørt og fått 
erstatning, men det kommer jo altfor sent, sier Presthus.  

Hun har vært hundre prosent arbeidsufør siden 2019. I årene før og etter har 
hun varslet gjentatte ganger til ulike instanser. 



– Det eneste valget jeg har hatt er å gå ut i mediene og blottlegge meg, samt å 
stevne arbeidsgivere min. Begge deler satt langt inne. Dette er noe en varsler 
burde slippe. Man er nødt til å få hjelp. Slik kan det bare ikke være, sier 
Presthus.  

På rettsdag to forklarte hun i sin partsforklaring at saken også har hatt stor 
innvirkning på de rundt henne.  

– Dette har vært tøft for min nærmeste familie, sa Presthus.  

Ved hennes side under rettsforhandlingene, samt gjennom alle årene hun har 
kjempet mot Utdanningsetaten, har hennes sønn stått.  

 
Chris Presthus og Siv Presthus på vei inn i retten mandag. Foto: Emilie Rydning  

Slik svarer Utdanningsetaten 
Siv Presthus har fortalt at da partene møttes onsdag, var det første 
Utdanningsetaten (UDE) og kommunen gjorde å beklage til henne. 

Utdanningsetaten har, etter gjentatte forespørsler og oppfordringer,nektet 
å stille til intervju i denne saken.  



De har likevel svart på noen av Avisa Oslos spørsmål skriftlig.  

Utdanningsetaten ved divisjonsdirektør for grunnskolen, Brynhild Farbrot, 
ønsker ikke å bekrefte Avisa Oslos opplysninger om Dangs kommunikasjon med 
vitnene. Hun skriver:  

– Det kom nye opplysninger underveis som gjorde at vi ønsket 
forliksforhandlinger. 

– Presthus er ikke den eneste som har varslet om arbeidsmiljøet på Ammerud, blant 
annet har vi hørt sterke vitnebeskrivelser i retten. Vil dere ta kontakt med de andre 
varslerne?  

– Alle varsler til oss blir undersøkt og fulgt opp. Når det gjelder varsler mottatt i 
2021 har de vært vurdert av sentralt varslingsråd for Oslo kommune og vi fikk i 
midten av denne uken tilbake saken fra dem. Den vil nå bli fulgt opp, skriver 
Farbrot. 

– Jeg lurer også hvilke signaler dere tenker dette gir for andre som har problemer på 
sitt arbeidssted hos dere. Er det sånn at man må gå til rettssak for å bli hørt?  

– Nei. Generelt løses utfordringer i samarbeid mellom de ansatte og skolens 
ledere. Ansatte som har utfordringer på sitt arbeidssted har flere muligheter til å 
ta dette opp med arbeidsgiver, for eksempel med sin personalleder, med 
tillitsvalgte/verneombud eller gjennom varslingsinstituttet. Uansett hvilken vei 
man velger å ta dette opp, er det viktig med god dialog, skriver Farbrot.  

Og legger til: 

– Det gjøres mye godt arbeid på Ammerud skole i dag, og dette er en krevende 
sak for skolen. Vi jobber tett med skolens ledelse for å ivareta elever og ansatte, 
og sørge for en best mulig skolehverdag der elevene lærer og trives. 

– Når saken endte slik den gjorde, hva tenker dere om deres behandling av Presthus – 
og de andre varslerne på Ammerud skole? 

– Vi har utredet og fulgt opp de varslene vi har fått. Det er beklagelig at ikke alle 
har opplevd at varslene har blitt håndtert på en god måte. Det tar vi på alvor og 
vi bruker tilbakemeldingene i vårt forbedringsarbeid. 



 
Utdanningsetaten holder til i disse lokalene på Helsfyr i Oslo. Foto: Eirik 
Løkkemoen Bjerklund / Avisa Oslo 

Sterke reaksjoner 
Bystyrerepresentant Bjørn Revil (FNB) reagerer sterkt på de nye opplysningene i 
saken.  

– Slik jeg har fått fremstilt saken er dette en veldig uryddig måte å opptre 
på fra rektors side. Han burde respektere vitnets frie rett til å forklare seg. 
Her har han ikke respektert rettens arbeid, sier Revil. 

Samtidig tror Revil, som fulgte rettssaken i Oslo tingrett, at kommunen valgte å få 
til forhandlinger fordi de skjønte at de hadde en dårlig sak.  

– Jeg tror at når kommunen frafalt saken var det fordi de skjønte at de hadde en 
dårlig sak. Grimelid (kommuneadvokaten, journ.anm.) må ha skjønt dette under 
partsforklaringen til Presthus og det som kom fram i retten. Jeg syns kommunen 
skal innrømme at Siv Presthus hadde rett, sier Revil.  

Lærer Eva-Pia Åberg sto onsdag fram i Avisa Oslo som en av varslerne i 
Ammerud-saken. Dagen før vitnet hun i rettssaken om hvordan det var å jobbe 
som spesialpedagog og verneombud på Ammerud skole.  



Hun forteller at da hun hørte at rettsdagen torsdag ble avlyst, fikk hun med en 
gang en følelse av at noe merkelig hadde skjedd.  

– Men at han har gjort dette, å prøvd å påvirke vitnene, det hadde jeg ikke 
trodd, sier Åberg.  

 
Eva-Pia Åberg vitnet i retten onsdag. Foto: Emilie Rydning  
 

Likevel er hun ikke sjokkert.  

– Jeg er ikke forbauset over dette, da jeg sett og hørt hvordan ting har blitt gjort 
på Ammerud skole under Kiet Dangs ledelse. 

Åberg sluttet på Ammerud i 2018, og jobber nå som lærer og spesialpedagog på 
en annen skole i Oslo.  

 
 


