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Bystyrerepresentant og lærer Bjørn Revil (FNB) har i mange år engasjert seg i 
Ammerud-saken. Han er glad for utfallet av forhandlingene. 
– Jeg er først og fremst veldig glad på Presthus sine vegne i dag, sier Revil til Avisa 
Oslo.  

Torsdag ble det kjent at Siv Presthus inngikk forlik med Oslo kommune, og fikk 
full erstatning og oppreisning. 

Han har fulgt rettssaken fra start, og sier han er glad for at det endte på denne 
måten.  

– Det er bra de involverte slapp flere rettsdager for å komme til dette 
resultatet. Det har vært belastende for Presthus og det har vært 
belastende for vitnene i retten, sier Revil.  



– Betydning for mange 
Bystyrerepresentanten håper dette får konsekvenser for hvordan man 
behandler varslere i osloskolen.  

– Det er flere skoler med vanskelige arbeidsforhold i osloskolen. Nå håper jeg det 
skjer en forandring. Vi må rett og slett rydde opp for lærerne. Her er noen nødt 
til å ta tak, sier Revil.  

Han har selv tatt til orde for å bedre varslingsrutinene i kommunen.  

– Nå håper jeg vi får fart på det. Denne saken må få følger, og det første vi må 
gjøre er å bedre varslingsrutinene, sier han. 

Revil tror sakens utfall kan få betydning for mange.  

– Flere av personene i denne saken har fått helsen sin knekt for bestandig. 
De får jo ikke helsen sin tilbake, men for personer som vurderer å varsle i 
framtiden kan det få betydning, sier han.  

Revil viser til den mye omtalte Clemens Saers-saken, og ber kommunen i 
etterkant av denne saken frafalle økonomiske krav mot den tidligere læreren. 

– Jeg håper dette får følger også for Saers-saken, at kommunen kan se på saken 
på nytt. Dette er to ganske like saker, mener Revil. 

 


