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Formål: 
Formålet er å legge forholdene til rette for at arbeidstakerne kan si ifra om kritikkverdige forhold på 

arbeidsplassen, samtidig som det tas et visst hensyn til at arbeidsgiver, arbeidsmiljø og kollegaer ikke 

belastes unødvendig.  

 

Kommunen er avhengig av tillit fra innbyggerne og samarbeidspartnere.  Det er derfor ønskelig å ha 

stor åpenhet i organisasjonen, også når det gjeld kritikkverdige forhold. 

 

Lover:  
Viser til i Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern o.a. 

(arbeidsmiljøloven) av 17.6.2005, § 2-4, § 2-5 og § 3-6 

Klikk her for: Lovtekst 

 

Avgrensning: 
Gjelder for alle arbeidstakere i Bø, Nome og Sauherad kommune. 

 

Definisjon: 
Varsling er å si ifra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Med kritikkverdige forhold menes 

forhold som er i strid med lover og regler, bedriftens retningslinjer og alminnelig oppfatning av hva 

som er forsvarlig eller etiske akseptabelt. 

 

Eksempler på kritikkverdige forhold: 

 Forhold som kan medføre fare for liv og helse 

 Mobbing og trakassering 

 Korrupsjon 

 Maktmisbruk 

 Underslag, tyveri og økonomisk mislighet 

 Brudd på taushetsplikten 

 Diskriminering 

 

Prinsipper ved intern varsling: 

 Det skal være lett å varsle. 

 Den som varsler skal ivaretas på en god måte. 

 Det skal være mulig å varsle anonymt dersom den som varsler ønsker det.  Det er viktigere at 

kritikkverdige forhold kommer fram, enn at den som varsler står fram med fullt navn. 

 Varsel skal registreres, og behandles på en forsvarlig måte. 

 Arbeidstakers framgangsmåte må ikke gi unødvendig belastning for arbeidsmiljøet. 

 Ved varsling skal arbeidstaker være i god tro om at kritikkverdige forhold har skjedd. 

 All varsling er unntatt offentlighet og underlagt taushetsplikt. 

 

Hvem skal det varsles til: 

 Som hovedregel tas kritikkverdige forhold opp på egen arbeidsplass.  

 Om nødvendig varsles næreste leder. 

http://www.lovdata.no/all/nl-20050617-062.html
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 Dersom varslingen gjelder nærmeste leder, eller leder ikke gjør noe med forholdet, kan det 

varsles til verneombud, tillitsvalgt eller varslingsgruppen i kommunen som består av rådmann, 

personalsjef og hovedverneombud. 

 Det er også mulig å ta kontakt med bedriftshelsetjenesten (BHT) hvis varsling ikke når fram, 

slik at de kan gi meldingen videre til varslingsgruppen.  

                    

Henvisning til: Skjema for intern varsling 

  Varslingsplakaten 

   

 

Arbeidstaker har plikt til å varsle: 
Arbeidstaker har plikt til å varsle om feil eller mangler som kan medføre fare for liv og helse, 

trakassering og mobbing på arbeidsplassen og sykdom relatert til arbeid eller forholdene på 

arbeidsplassen. Viser til Arbeidsmiljøloven § 2.3 pkt. 2 bokstav b, d og e, videre § 6.2 (3) om 

verneombudets varslingsplikt og Helsepersonelloven § 17 om plikt til å melde fra til tilsyns- 

myndigheten om forhold som kan medføre fare for pasienters sikkerhet. 

 

Framgangsmåte for varsling: 
Hovedregelen er at varsling skal skje tjenestevei.  Dersom varsling gjennom tjenestelinjen ikke er 

mulig eller at den som varsler ikke ønsker å ta opp forholdene på egen arbeidsplass, kan 

vedkommende ta kontakt med BHT eller varslingsgruppen. Varsler bør helst kunne fremstå med fullt 

navn. For å sikre at det blir varslet om kritikkverdige forhold vil anonym varsling også aksepteres. 

 

Vern mot gjengjeldelse ved varsling: 
Alle varsler skal behandles med varsomhet slik at arbeidsmiljøet, og den det eventuelt blir varslet om 

blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Varslerens identitet bør, så langt som mulig, behandles som 

en fortrolig opplysning. Dette innebærer at varslerens identitet ikke avsløres for den det varsles om, 

dersom dette ikke er nødvendig for sakens opplysning. Varsleren må likevel tåle saklige 

motargumenter eller motbevis knyttet til de kritikkverdige forholdene. 

 

Dersom varslingen ikke er saklig begrunnet er den ikke forsvarlig. Dersom den ansatte har handlet i 

god tro i forhold til at den var forsvarlig, har den som varsler krav på vern. 

 

Oppfølging av varsling: 
Linjeledelsen har ansvaret for å håndtere varsling fra ansatte og sørge for at prosessen håndteres 

hensiktsmessig. Varsler skal få tilbakemelding på behandling av saken innen rimelig tid. Oppfølgingen 

skal kunne dokumenteres i ettertid. Kopi sendes til personalavdelingen, som legger dette inn i Websak 

og gir varslingsgruppa kopi og tilgang til mappen. Skjema for intern varsling og oppfølging skal 

benyttes. 

 

 

Lovhenvisning 

Arbeidsmiljøloven § 2-4, § 2-5 og § 3-6 

 

§ 2-4: Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten 

 

(1)  Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. 
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(2)  Arbeidstakers fremgangsmåte ved varsling skal være forsvarlig. Arbeidstaker har uansett rett 

 til å varsle i overensstemmelse med varslingsplikt eller virksomhetens rutiner for 

 varsling. 

  Det samme gjelder varsling til tilsynsmyndigheter eller andre offentlige  myndigheter. 

(3) Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i strid med denne bestemmelsen. 

 

§ 2 –5. Vern mot gjengjeldelse ved varsling 

 

(1) Gjengjeldelse mot arbeidstaker som varsler i overensstemmelse med § 2 – 4 er forbudt. 

 Dersom arbeidstaker fremlegger opplysninger som gir grunn til å tro at det har funnet sted 

 gjengjeldelse i strid med første punktum, skal det legges til grunn at slik gjengjeldelse har 

 funnet sted hvis ikke arbeidsgiveren sannsynliggjør noe annet. 

(2) Første ledd gjelder tilsvarende ved gjengjeldelse mot arbeidstaker som gir til kjenne at retten 

 til å varsle etter § 2 – 4 vil bli brukt, for eksempel ved å fremskaffe opplysninger. 

(3) Den som er blitt utsatt for gjengjeldelse i strid med første eller andre ledd, kan kreve 

 oppreisning uten hensyn til arbeidsgivers skyld. Oppreisningen fastsettes til det beløp som 

 retten finner rimelig under hensyn til partenes forhold og omstendigheter for øvrig. Erstatning 

 for økonomisk tap kan kreves etter alminnelige regler. 

 

§ 3 –6: Plikt til å legge forholdene til rette for varsling 
 

Arbeidsgiver skal, i tilknytning til det systematiske helse -, miljø – og sikkerhetsarbeidet, utarbeide 

rutiner for intern varsling eller sette i verk andre tiltak som legger forholdene til rette for intern 

varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten i overensstemmelse med § 2 – 4, dersom forholdene 

i virksomheten tilsier det. 
 


