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1. Innledning  
 

1.1 Hensikt 
Eigersund kommune ønsker å sikre forsvarlig og grundig saksgang for interne varslinger. Samtidig skal 

prosedyren være et virkemiddel for å bidra til et ytringsklima som er preget av åpenhet og god 

samhandling mellom alle parter i organisasjonen. 

Prosedyren beskriver de juridiske forhold i varslingssaker og vil redegjøre for varslingsmuligheter og 

forsvarlig behandling når varslinger mottas. 

1.2 Hva er varsling? 
Med varsling menes her at arbeidstaker sier fra om kritikkverdige forhold i kommunen, enten det 

skjer til nærmeste leder, verneombud eller andre. Varsling skal rettes til den som kan gjøre noe med 

forholdet. Bestemmelsen om varsling er hjemlet i arbeidsmiljøloven og gjelder forhold som kan være 

i strid med: 

 Lover og regler 

 Virksomhetens retningslinjer og instrukser 

 Alminnelig oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt 

Eksempler på kritikkverdige forhold som skal varsles er: 

 Straffbare forhold, herunder korrupsjon, bedrageri, underslag og annen økonomisk 

kriminalitet 

 Brudd på lov/forskrift om offentlige anskaffelser 

 Brudd på grunnleggende saksbehandlingsregler i forvaltningsloven, arkivloven m.v. 

 Vold og psykososiale forhold som mobbing, trakassering, diskriminering, utstøting fra 

arbeidslivet eller andre skadelige forhold 

 Mangelfull oppfølging av skader, avvik og yrkessykdom 

Varsling skal ikke erstatte melding om avvik(uønskede hendelser) som er en del av kvalitetssikrings-

/internkontrollarbeidet. Varsling skal heller ikke erstatte etablerte ordninger i kommunen for å ta 

opp forhold en ønsker å endre eller ikke er tilfreds med, som vernerunder, medarbeidersamtale eller 

medarbeiderundersøkelser. Varslingsrutinen er således et tillegg til annen avviksrapportering. 

Følgende forhold regnes ikke som varsling etter bestemmelsene i arbeidsmiljøloven: 

 Kritikk av forhold som ikke er ulovlig eller uetisk 

 Ytringer om forhold som en arbeidstaker mener er kritikkverdig ut fra sin personlige etiske 

overbevisning 

 Politiske og faglige ytringer regnes ikke som varsling etter bestemmelsen i arbeidsmiljøloven, 

men vil være regulert gjennom vernet i Grunnloven § 100 og begrensninger i ytringsfriheten 

som følge av den ulovfestede lojalitetsplikten. 
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2. Arbeidsmiljølovens bestemmelser  

2.1 Arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forhold  

Det følger av arbeidsmiljøloven § 2 A-1(1) at arbeidstaker har rett til å varsle, både internt og 

eksternt, om kritikkverdige forhold i virksomheten.  

 

Intern varsling omfatter de tilfeller hvor arbeidstaker går tjenestevei eller på andre måter sier i fra til 

noen i virksomheten som har påvirkningsmulighet, beslutningsmyndighet eller ansvar for de 

spørsmål eller personer det gjelder. 

 

Ekstern varsling omfatter varsling til tilsynsmyndighet eller media.  

2.2 Krav til forsvarlig fremgangsmåte 

Det følger av lovbestemmelsen at varsling skal skje på en forsvarlig måte. Med dette menes at det 

skal stilles visse krav til måten varslingen skjer på, men ikke begrense retten til å si i fra. Ved ekstern 

varsling skal det legges vekt på om arbeidstakeren har varslet internt først, og i samsvar med 

kommunens gjeldende rutiner. I vurderingen må det vektlegges om arbeidstaker har handlet i godt 

tro ved valg av varslingsvei. 

Når det gjelder straffbar, lovstridig, uetisk eller skadelig virksomhet, har arbeidstaker rett til å varsle 

helt uavhengig av kravet om forsvarlig framgangsmåte. Som eksempel kan nevnes varsel om 

korrupsjon eller mistanke om korrupsjon. Videre må det betraktes som uhensiktsmessig å varsle 

internt først hvis arbeidstakeren har grunn til å tro at varsling i seg selv kan medføre gjengjeldelser. 

Varsling til tilsynsmyndighet eller andre offentlige myndigheter vil alltid være forsvarlig 

fremgangsmåte. 

Det er arbeidsgiver som har bevisbyrden dersom det forekommer uenighet om en varsling har skjedd 

forsvarlig.  

2.3 Vern mot gjengjeldelse ved varsling 

Gjengjeldelse ved varsling er forbudt etter arbeidsmiljøloven § 2 A-2. Hensikten er at bestemmelsen 

skal verne varslere mot å bli behandlet på negativ måte som følge av at det blir sagt ifra om 

kritikkverdige forhold i virksomheten. 

 

3. Interne varslingsmuligheter 
 

3.1 Varsling i linjen 
Som hovedregel skal kritikkverdige forhold søkes løst på lavest mulig organisasjonsnivå i kommunen, 

fortrinnsvis på det nivå saken gjelder. Varsler skal derfor som utgangspunkt ta saken opp med 

nærmeste leder. Verneombud kan involveres der varsleren finner dette hensiktsmessig. 

 

Berører varslingen nærmeste leder, eller saken ikke blir behandlet av leder, bør overordnet leder 

varsles. Gjelder forholdende øverste ledelse i kommunen, kan det være aktuelt å varsle ordfører eller 

kontrollutvalget. 



Varsling av kritikkverdige forhold 

 

Side 4  

3.2 Varsling til andre 
Dersom varsling i linjen ikke antas å være tilstrekkelig, eller man ikke ønsker å ta opp forholdene på 

egen arbeidsplass, kan varsleren henvende seg til andre instanser i kommunen som verneombud, 

tillitsvalgt, representant for arbeidsmiljøutvalg, HMS rådgiver og personalsjef for assistanse. 

Det påpekes imidlertid at representanter for ansatte ikke er varslingsmottakere på vegne av 

arbeidsgiver. De kan motta varsel, men bringer det videre til varslingsmottaker/arbeidsgiver uten å 

saksbehandle det. De er verken part i eller saksbehandler for et mottatt varsel. 

3.3 Varsling til varslingssekretariat 
Kommunens varslingssekretariat skal ivareta ansatte som vil varsle om kritikkverdige forhold på 

arbeidsplassen. Før varslingssekretariatet kontaktes, forutsettes det at varsling beskrevet i punkt 3.1 

og 3.2 er forsøkt uten tilfredsstillende resultat, eller vurderes som uegnet av den som varsler. 

 

4. Fremgangsmåte og saksgang ved varsling 

Varsleren velger selv om varslingen skal skje ved personlig oppmøte, telefon, e-post eller ordinær 

post. Ved personlig oppmøte kan arbeidstaker ha med seg tillitsvalgt. Ved skriftlig varsling bør 

«Skjema for varsling av kritikkverdige forhold» benyttes(se vedlegg 1). For å sikre god saksgang og 

dokumentasjon på forholdene skal innmeldt varsling skriftliggjøres uavhengig av hvilken 

kommunikasjonskanal som benyttes. Skriftlig varsel skal bygge på faktiske opplysninger, vurderinger 

og konklusjoner som arbeidstaker gir uttrykk for. 

Det oppfordres til å varsle med fullt navn. Det vil sikre bedre saksgang og resultat for alle involverte 

dersom varsleren er kjent for den som blir varslet. Den som varsler skal bli ivaretatt i samsvar med 

lovverket beskrevet i kapittel 2 A i arbeidsmiljøloven. 

Det er mulig å varsle anonymt. Man kan velge ikke å oppgi navn eller be om anonymitet ved 

behandling av saken og der ved sikres en fortrolig behandling av egen identitet. Dersom det som 

følge av varsling oppstår vitneplikt i retten, vil imidlertid vitneplikten gå foran hensynet til fortrolig 

anonymitet. 

Når det gjelder arbeidsgivers egen utredning av varslingssaker har arbeidstaker medvirkningsplikt, jfr. 

arbeidsmiljøloven § 2-3(1). 

 

Den som det blir varslet om skal få gjøre seg kjent med hvilke opplysninger som er gitt om forholdet, 

og få anledning til å gi sin versjon. Konsekvensene ved at vedkommende blir gjort kjent med 

forholdene i saken må vurderes, særlig når det gjelder fare for negative reaksjoner. Når saken er 

ferdigbehandlet skal vedkommende få orientering om utfallet i saken. Dette gjelder også om det ikke 

er funnet kritikkverdige forhold. 

 

Varsleren skal umiddelbart få tilbakemelding om at saken er mottatt. Snarest mulig og innen to uker 

skal det opplyses om saksgang og når resultat kan forventes å foreligge. Overstiger saksgang 

forventet behandlingstid, må varsleren få melding om dette. Varsleren skal også bli orientert dersom 

det viser seg at det ikke er funnet å være noe kritikkverdig forhold. 
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Konfidensialitet gjelder også i varslingssaker. Saksopplysninger skal kun være kjent for de med et 

tjenestlig behov og varsler skal være kjent med hvem opplysningene deles med. 

 

I alvorlige saker kan bevisforspillelsesfaren medføre at forholdet må politianmeldes straks. I slike 

tilfeller skal arbeidsgiver vurdere interne tiltak i påvente av at saken behandles. 

 

5. Retningslinjer for leders behandling av varslingssaker 

Leder med personalansvar har plikt til å handle når vedkommende får kjennskap til kritikkverdige 

forhold som involverer ansatte i egen enhet. Dersom varslingen mottas muntlig er det leders plikt å 

sørge for skriftliggjøring av varselet. Vedkommende leder må ta kontakt med involverte parter for å 

gjøre seg kjent med sakens innhold og få utdypet/konkretisert. 

Dersom saken ligger utenfor leders myndighet til å fatte beslutning eller lederen selv er part i saken, 

må varslingen bringes videre til kommunalsjef for aktuell avdeling. 

 

Leder må foreta en konkret vurdering av hvem som skal involveres i den videre behandlingen av 

saken og hvilke tiltak som skal iverksettes, alt etter hvilken type sak og hvem varslingen er rettet mot. 

Personkretsen bør begrenses til en så snever gruppe som mulig. 

Ved saker hvor det kan stilles spørsmål om habilitet internt i kommunen, må det vurderes hvorvidt 

eksterne bør involveres i behandlingen. 

 

En leder eller andre som mottar henvendelsen må i alle tilfeller avgjøre hvordan saken kan følges opp 

på en hensiktsmessig måte.  Alle mottatte varslinger, uavhengig om de anses som kritikkverdige eller 

ikke, skal journalføres i kommunes elektroniske arkiv. Det samme skal dokumentert saksgang i 

oppfølgingen av en varslingssak. 

 

De personer saken angår vil som konsekvens av at det opprettes egen sak, få rett til innsyn i sakens 

dokumenter i tråd med forvaltningsloven § 18. 

Av unntaksbestemmelsene i forvaltningsloven § 19, 2. ledd fremgår at en part ikke har krav på å få 

gjøre seg kjent med opplysninger i et dokument «som av særlige grunner ikke bør meddeles videre 

med mindre det er av vesentlig betydning for parten». Dersom kjennskap til varlers identitet er uten 

betydning for å kunne redegjøre for varslingsgrunnlaget, skal ikke varslers identitet utleveres til den 

det varsles om etter krav om innsyn jfr. § 19 i forvaltningsloven. 

 

6. Råd i håndtering av varsler 

 Vær bevisst at du ikke er forutinntatt i saken. Dette vil påvirke deg slik at du underbygger det 

du allerede tror før du tar fatt på saken 

 Opptre nøytralt i håndteringen og samtaler med partene i saken 

 Ivareta omsorgsplikten både for varsler og den det varsles om 

 Sørg for god kommunikasjon 

 Behandle alle varsler seriøst og undersøk saken grundig 
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7. Varslingssekretariatet 

Varslingssekretariatet er det øverste organet for behandling av varsling i Eigersund kommune, og har 

følgende oppgaver: 

 Holde møte senest 14 dager etter at sak er meldt for å utrede om kritikkverdige forhold har 

funnet sted. Dette kan gjøres med bistand fra eksterne ressurser utenfor sekretariatet 

 Komme med forslag til tiltak og kontrollere at disse blir gjennomført 

 Etter melding undersøke om arbeidstakere som varsler om kritikkverdige forhold blir utsatt 

for gjengjeldelse fra arbeidsgiver 

 Fortløpende evaluere at prosedyren for varsling ivaretar det til en hver tid gjeldende lovverk 

 Holde et fast møte i året for å drøfte om rutiner og system fungerer etter intensjonen 

 Leder for sekreteriatet har ansvar  for å kalle inn til møter, samt har ansvar for at rutinene 

revideres/oppdateres ved behov 
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Vedlegg 1 

 

Skjema for varsling av kritikkverdige forhold 
- Eigersund kommune -  

Opplysningene som gis i dette dokument behandles konfidensielt og vil kunne leses av de som skal behandle saken. Avhengig av saksforhold 
vil opplysningene også kunne gjøres kjent for den/de varselet retter seg mot 

Hvilke forhold varsles det om? 
 Arbeidsmiljø 
 Mobbing/trakassering 
 Diskriminering 
 Sikkerhet 

 
 Økonomiske forhold 
 Bestikkelser 
 Brudd på anskaffelsesreglement 
 Annet: 

 

Beskrivelse av saken 
For å sikre god oppfølging og sakbehandling trenger vi en mest mulig relevant informasjon. Legg ved dokumentasjon som vedlegg hvis 
behov. Under skriver du hva varsler du om, hvor skjedde dette, i hvilket tidsrom og hvem er involvert. Bruk gjerne eget ark ved behov. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er det andre som er informert om saken? Hvis ja, hvem? 
 
 
 

Har du forslag til tiltak? 
 
 
 
 
 
 

Kontaktinformasjon 
Vi ber deg om å fylle ut så vi kan kontakte deg videre. Er det flere som kjenner til forholdet kan dere levere felles varsel. Det er også mulig å 
varsle anonymt, men det kan gjør oppfølging av saken mer krevende.  

Navn: 
 

Telefon: 

E-post: 
 

Varslet dato: 

For varslingsmottaker 
Kapittel 3 i gjeldende rutine er veiledende når det gjelder hvem som er definert som varslingsmottaker 

Varsel mottatt dato: Navn: 
 

 


