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RUTINER FOR VARSLING 
 
Arbeidsmiljøloven § 2-4, § 2-5 og § 3-6 regulerer varsling (se bak). 
 

1. Varsling om kritikkverdige forhold 
 
Alle ansatte i virksomheten har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i 
virksomheten. Det er viktig at ledelsen signaliserer en kultur der det er 
åpenhet for å ta opp kritikkverdige forhold samt diskutere og løse disse. 
 
Varsling kan være positivt da hensikten skal være å rette opp 
kritikkverdige forhold. 
 
Det er viktig at virksomheten har gode rutiner for oppfølging av avvik og på 
denne måten senker terskelen for å si i fra når noe er galt. 
 
2. Hva er kritikk verdige forhold. 
 
Med kritikkverdige forhold menes brudd på lover og forskrifter eller interne 
retningslinjer. 
 
Forhold som en arbeidstaker mener er kritikkverdig utelukkende ut fra 
egen politisk eller etisk overbevisning er ikke omfattet av 
varslingsbestemmelsen i Arbeidsmiljøloven. 
 
Eksempler på kritikkverdige forhold kan være: 
 

 Brudd på lover og forskrifter 

 Brudd på interne reglement, retningslinjer og skriftlige rutiner 

 Forhold knyttet til forurensning av miljøet 

 Korrupsjon, økonomisk utroskap, underslag 

 Mobbing og utfrysing av medarbeidere 

 Handlinger som kan medføre fare for liv og helse 
 

3. Hvordan skal kritikkverdige forhold varsles 

 Varsling skal skje via elektronisk varslingskanal, som er lett 
tilgjengelig i kommunens IKT systemer. 

 Varselet går til varslingsmottaket. AMU har vedtatt at det er 
hovedverneombudet og personalsjefen som sitter i mottaket.  

 Varslingsmottaket har myndighet til å avgjøre saksbehandlingen. 

 Den enkelte vil også ha rett til å kontakte offentlige tilsyn med 
relevante saker. 

 Varsling kan skje anonymt, men det bør være åpenhet og høyde for 
at varsling er ufarlig og positivt. I en videre saksgang skal varsleren 
være sikret anonymitet 
 

Det forutsetter at kritikkverdige forhold som varsles blir rettet opp så snart det er 
mulig.   
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4. Forholdet til den som varsler 
 
Den som i en virksomhet varsler om kritikkverdige forhold på en forsvarlig 
måte skal ikke utsettes for negative reaksjoner. Virksomhetens ledelse har 
ansvaret for at negative reaksjoner ikke forekommer, verken fra ledere 
eller fra kolleger. 
 
Den som varsler skal ha tilbakemelding om hva som blir gjort for å rette opp det 
som det blir varslet om eller hva som blir utfallet av saken. 

 
5. Forholdet til den det varsles om dersom det gjelder en person 
 
I de tilfeller varselet er knyttet til en person/ansatt i virksomheten, skal 
denne gjøres kjent med hvilke opplysninger som er gitt. 
 Vedkommende skal ha en mulighet til å gi sin versjon av saken. 
 
Konsekvensene av at vedkommende blir kjent med anklagene må 
imidlertid vurderes i forhold til for eksempel forspillelse av bevis, fare for 
gjengjeldelse m.m. 
 
6. Informasjon om rutine for varsling 
 
Denne rutinen skal legges fram på personalmøter slik at alle er kjent med 
den og den skal være tilgjengelig på alle arbeidsplasser.  Den tas inn i 
kommunens HMS-rutiner. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vedtatt i Arbeidsmiljøutvalget 14.02.2008, sak 5/08 
Endret februar 18 i tråd med vedtak om elektronisk varslingskanal 

4 

 

 

 

ARBEIDSMILJØLOVENS BESTEMMELSER OM VARSLING 

§ 2-4. Varsling om kritikkverdige forhold i virksomheten  

(1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten.  

(2) Arbeidstakers fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig. 
Arbeidstaker har uansett rett til å varsle i samsvar 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 samsvar 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 omstendighetene 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 samsvar med § 2-4, dersom forholdene i 
virksomheten tilsier det.  

 


