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HØRINGSUTTALELSE NOU  2018:6 VARSLING

Under henvisning til politidirektoratets invitasjon til oss om å avgi høringssvar til NOU 2018:6.
I invitasjonen bes det spesielt om at politidistriktet beregner/anslår de økonomiske og
administrative konsekvensene av forslagene til tiltak.

Utvalget som har sett på varslingsreglene og foreslått tiltak har vurdert hva som må til for å
styrke varslervernet og legger til grunn at arbeidsgiver må ha økt fokus og oppfølging innenfor
følgende utsagn:

ø Varsling har stor samfunnsverdi 00 et godt vern av varslere må derfor Drioriteres.
Varsling kan ha stor samfunnsverdi, men vår erfaring er at noen varslingssaker viser
seg å ha en anti-sosial målsetting. Varselet viser seg å være et forsøk om å få
omkamp, om å forsøke å sverte andre, signalisere at man ikke er enig i at arbeidsgiver
er satt til å bestemme, osv. All behandling av varsler, og kanskje spesielt varsler av
anti-sosial karakter er kostbare å behandle.
Vi kan ikke si oss overbevist om at gevinstene ved de prososiale varslene overskrider
kostnadene ved de anti-sosiale. Arbeidsgiver må uansett bygge opp egen kompetanse
med eget personell for å håndtere sakene. Kanskje må det også leies inn tjenester.
Slike saker som krever innleie fra eksperter kan fort koste syv-sifrede beløp. Alt i alt
kan vi ikke se at de store samfunnsverdiene det vises til er dokumentert empirisk.
Påstanden preges mer av å være en positiv og politisk korrekt policy, enn et
dokumentert faktum.

ø Varsling har størst verdi når varselet tas på alvor - og varsleren blir tatt vare Då.
Vi må her igjen tørre å skille mellom den pro-sosiale og den anti-sosiale varslingen.
Ingen ytterligere kommentar

ø Arbeidsgiver må ta ansvar for vtrindskulturen i virksomheten
Kultur skapes sammen. Arbeidsgiver har alltid det største ansvaret, men det bør være
på sin plass å få inn i en lovtekst at alle har ansvar for ytringskulturen. I dette ligger
selvfølgelig fagorganisasjonene og vernetjenesten, men det bør også skriftliggjøres at
den enkelte ansatte har ansvar.
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 Virksomhetens må ta tak i det kritikkverdige forholdet og håndtere varselet på lavest 

mulig nivå. 

Varslingsreglene stiller strenge krav til saksbehandling, undersøkelser, ivaretakelse av 

parter etc.  Vi stiller oss tvilende til at det bør fremstå som en sannhet at det vil være 

best om varslene behandles lavest mulig.  Ut fra vår erfaring bør varsler behandles på 

et tilstrekkelig høyt nivå til at man kan være sikret god og tilstrekkelig kompetanse i 

behandlingen av slike varslingssaker. 

 

 Lovreglene om varsling må klargjøres slik at de blir enklere å forstå 

Et område som bør vies spesiell fokus er klassifiseringen av de ulike 

arbeidsmiljøspørsmål. Det må tydeliggjøres hva som er et varsel, hva som er en klage 

og hva som bare er en søknad. Vi mener å ha registrert en forvirring, ikke bare hos 

ansatte, men også hos offentlige tilsyn/ombud om disse skillene. 

 

 Personvern og kontradiksjon må ivaretas i varslingsprosesser 

Retten til kontradiksjon er grunnleggende i alle saker, uten unntak. Vi er ikke sikre på 

om et system som tillater anonyme varslere, vil være et egnet system. Retten til 

kontradiksjon må alltid veie tyngre enn hensynet til konfidensialitet og anonymitet. Et 

varslingssystem som åpner for "Kafka-prosesser" gjennom anonyme beskyldninger vil 

skape nye offer og det vil i verste fall også lamme organisasjoners handlingsevne. I dag 

oppleves særlig anonyme varslinger som prosesser hvor den eller de påvarslede er uten 

noen som helst rettsvern. 

 

 Alle relevante aktører må få økt kunnskap om varslingsprosesser 

Vi deler dette standpunktet. Kunnskapsutvikling krever at det investeres i både den 

enkelte aktør og i administrativ støtte. Utvikling og opprettholdelse av kunnskap vil 

kreve investeringer i flere ansatte. 

 

 Varslerne må ha et sted å gå til for å få veiledning og støtte. 

Vi tror at det bør være et kontaktpunkt som i like stor grad omfatter også den det er 

varslet om, arbeidsgiver m.fl. Dette stedet bør være nøytralt og med formål om å 

opplyse partene, ikke være varslerens "advokat". I dag er en varslingssak "sann" helt til 

det motsatte er bevist. Med manglende kontradiksjon i alle deler av prosessen, stiller 

det noen i en rettsløs tilstand. 

 

 Det må være mulig å få erstatning og oppreisning uten å risikere store 

saksomkostninger. 

Vi er skeptiske til et system der kostnaden for å føre prosess er veldig lav. Samfunnet 

kan fort ende opp med et system der det fremmes erstatningssøksmål på svært usikre 

grunnlag. Et eksempel er KOFA noen år tilbake. Det var da tilnærmet gratis å reise sak 

mot det offentlige, med den følge at det ble brukt mye ressurser på å behandle 

åpenbart ubegrunnede søksmål. 

 

 Varslerne må anerkjennes for arbeidet de gjør og varslere som utstøtes fra arbeidslivet 

må sikres ettervern 

Det må her igjen vises mot og vilje til å skille mellom prososial og anti-sosial varsling. 

 

  

Virksomhetens må ta tak i det kritikkverdige forholdet og håndtere varselet på lavest
mulig nivå.
Varslingsreglene stiller strenge krav til saksbehandling, undersøkelser, ivaretakelse av
parter etc. Vi stiller oss tvilende til at det bør fremstå som en sannhet at det vil være
best om varslene behandles lavest mulig. Ut fra vår erfaring bør varsler behandles på
et tilstrekkelig høyt nivå til at man kan være sikret god og tilstrekkelig kompetanse i
behandlingen av slike varslingssaker.

Lovreglene om varsling må klargiøres slik at de blir enklere å forstå
Et område som bør vies spesiell fokus er klassifiseringen av de ulike

arbeidsmiljøspørsmål. Det må tydeliggjøres hva som er et varsel, hva som er en klage
og hva som bare er en søknad. Vi mener å ha registrert en forvirring, ikke bare hos
ansatte, men også hos offentlige tilsyn/ombud om disse skillene.

Personvern og kontradiksion må ivaretas i varslingsDtosesser
Retten til kontradiksjon er grunnleggende i alle saker, uten unntak. Vi er ikke sikre på
om et system som tillater anonyme varslere, vil være et egnet system. Retten til
kontradiksjon må alltid veie tyngre enn hensynet til konfidensialitet og anonymitet. Et
varslingssystem som åpner for "Kafka-prosesser" gjennom anonyme beskyldninger vil
skape nye offer og det vil i verste fall også lamme organisasjoners handlingsevne. Idag
oppleves særlig anonyme varslinger som prosesser hvor den eller de påvarslede er uten

noen som helst rettsvern.

Alle relevante aktører må få økt kunnskaD om varslingsprosesser
Vi deler dette standpunktet. Kunnskapsutvikling krever at det investeres i både den
enkelte aktør og i administrativ støtte. Utvikling og opprettholdelse av kunnskap vil
kreve investeringer i flere ansatte.

Varslerne må ha et sted å gå til for å få veiledning og støtte.
Vi tror at det bør være et kontaktpunkt som i like stor grad omfatter også den det er
varslet om, arbeidsgiver m.fl. Dette stedet bør være nøytralt og med formål om å
opplyse partene, ikke være varslerens "advokat". Idag er en varslingssak "sann" helt til

det motsatte er bevist. Med manglende kontradiksjon i alle deler av prosessen, stiller

det noen i en rettsløs tilstand.

Det må være mulig å få erstatning og oDDreisning uten å risikere store
saksomkostninger.
Vi er skeptiske til et system der kostnaden for å føre prosess er veldig lav. Samfunnet
kan fort ende opp med et system der det fremmes erstatningssøksmål på svært usikre
grunnlag. Et eksempel er KOFA noen år tilbake. Det var da tilnærmet gratis å reise sak
mot det offentlige, med den følge at det ble brukt mye ressurser på å behandle
åpenbart ubegrunnede søksmål.

Varslerne må anerkiennes for arbeidet de Cllør og varslere som utstøtes fra arbeidslivet

må sikres ettervern
Det må her igjen vises mot og vilje til å skille mellom prososial og anti-sosial varsling.
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Forslag til juridiske tiltak (kapittel 10) 

 

Vi vil spesielt kommentere nødvendigheten av at loven må presisere og tydeliggjøre hva som 

skal omfattes og hva som faller utenfor. Forslaget om at brudd på omsorgsplikt bør gi grunnlag 

for oppreisning og erstatning, kan bli et vanskelig vurderingstema.  Det vil være mange grader 

av brudd om omsorgsplikten og det vil være mange og til delt teoretiske kriterier for å vurdere 

grad av erstatning. Dersom man opprettholder forslaget om erstatning, må det i forarbeider 

klargjøres når og i hvilken grad omsorgssvikt har inntrådt i slik grad at det utløser erstatning. 

 

 

Forslag til opplærings- og kommunikasjonstiltak (kapittel 11) 

 

Det bør innarbeides en forståelse hos de ulike tilsyn og instanser som skal arbeide med slike 

saker, at de også må kunne foreta selvstendige avgjørelser om å avvise "grunnløse" varsler på 

et tidlig stadium. Man bør også søke å bringe tilveie om alle trinn i konfliktløsning er brukt, før 

man behandler noe som et reelt varsel. Ved å opptre ensporet, og uten filter for at varsler kan 

ha en anti-sosial målsetting, vil de påføre arbeidsgiver betydelige og unødvendige kostnader. 

Varsler som med stor sannsynlighet kan kategoriseres som grunnløse bør ikke utløse krav om 

undersøkelser overfor arbeidsgiver. 

 

 

Forslag til organisatoriske tiltak (kapittel 12) 

 

Vi er skeptiske til at det opprettes ennå et ombud. Selv om det i forslaget sies at ombudet bør 

ha som hovedoppgave å gi veiledning og støtte til alle parter, frykter vi at ombudet fort vil 

innta rollen som varslerens advokat, og det stilles krav til den påvarslede om å bevise sin 

"uskyld" i stedet for å belyse saken.  

 

 

Økonomiske og administrative konsekvenser 

 

Det er vanskelig å anslå omfanget av merarbeid som følge av en eventuell styrking av 

varslervernet.  

Når det gjelder innmeldte varsler, vet vi av erfaring at behandlingen av slike saker er kostbare 

og krever spesiell kompetanse. I tillegg vil det være en rekke tilfeller der varsleren trolig vil 

mene at selv den øverste ledelsen er inhabil og at virksomheten derfor må kjøpe inn dyr 

ekstern kompetanse. En enkelt sak, med f.eks. Arbeidstilsynet som pådriver, kan fort utløse 

kostnader opp mot 2 millioner. 

 

Videre vil det være nødvendig å utvikle egen kompetanse for å drive opplæring og veiledning 

om varsling. Det krever i alle fall at virksomheten må anskaffe seg adekvat kompetanse for å 

kunne arbeide kontinuerlig med dette. I følge utvalget vil arbeidet med varslinger har stor 

samfunnsverdi og forhåpentligvis også stor verdi for den enkelte virksomhet. Det er dog en 

kjensgjerning at den faktiske kostnaden i form av investeringer i personell og opplæring m.m. 

kommer lenge før eventuelle gevinster. På den andre siden vil det være mulig at internt 

personell ikke vil ha legitimitet i en varslers øyne uansett. 

 

  

Forslag til  juridiske tiltak (kapittel  10)

Vi vil spesielt kommentere nødvendigheten av at loven må presisere og tydeliggjøre hva som
skal omfattes og hva som faller utenfor. Forslaget om at brudd på omsorgsplikt bør gi grunnlag
for oppreisning og erstatning, kan bli et vanskelig vurderingstema. Det vil være mange grader
av brudd om omsorgsplikten og det vil være mange og til delt teoretiske kriterier for å vurdere
grad av erstatning. Dersom man opprettholder forslaget om erstatning, må det i forarbeider
klargjøres når og i hvilken grad omsorgssvikt har inntrådt i slik grad at det utløser erstatning.

Forslag til opplærings- og kommunikasjonstiltak (kapittel 11)

Det bør innarbeides en forståelse hos de ulike tilsyn og instanser som skal arbeide med slike
saker, at de også må kunne foreta selvstendige avgjørelser om å avvise "grunnløse" varsler på
et tidlig stadium. Man bør også søke å bringe tilveie om alle trinn i konfliktløsning er brukt, før
man behandler noe som et reelt varsel. Ved å opptre ensporet, og uten filter for at varsler kan
ha en anti-sosial målsetting, vil de påføre arbeidsgiver betydelige og unødvendige kostnader.
Varsler som med stor sannsynlighet kan kategoriseres som grunnløse bør ikke utløse krav om
undersøkelser overfor arbeidsgiver.

Forslag til organisatoriske tiltak (kapittel  12)

Vi er skeptiske til at det opprettes ennå et ombud. Selv om det i forslaget sies at ombudet bør
ha som hovedoppgave å gi veiledning og støtte til alle parter, frykter vi at ombudet fort vil
innta rollen som varslerens advokat, og det stilles krav til den påvarslede om å bevise sin
"uskyld" i stedet for å belyse saken.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Det er vanskelig å anslå omfanget av merarbeid som følge av en eventuell styrking av
varslervernet.
Når det gjelder innmeldte varsler, vet vi av erfaring at behandlingen av slike saker er kostbare
og krever spesiell kompetanse. I tillegg vil det være en rekke tilfeller der varsleren trolig vil
mene at selv den øverste ledelsen er inhabil og at virksomheten derfor må kjøpe inn dyr
ekstern kompetanse. En enkelt sak, med f.eks. Arbeidstilsynet som pådriver, kan fort utløse
kostnader opp mot 2 millioner.

Videre vil det være nødvendig å utvikle egen kompetanse for å drive opplæring og veiledning
om varsling. Det krever i alle fall at virksomheten må anskaffe seg adekvat kompetanse for å
kunne arbeide kontinuerlig med dette. Ifølge utvalget vil arbeidet med varslinger har stor
samfunnsverdi og forhåpentligvis også stor verdi for den enkelte virksomhet. Det er dog en
kjensgjerning at den faktiske kostnaden i form av investeringer i personell og opplæring m.m.
kommer lenge før eventuelle gevinster. På den andre siden vil det være mulig at internt
personell ikke vil ha legitimitet i en varslers øyne uansett.
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Vi kan med andre ord legge til grunn at de foreslåtte endringene vil føre til at vi i vår 

virksomhet vil måtte ansette en person med kompetanse på området. Dette kan beregnes til 

ca en million. Det vil i tillegg være kostnader ute i linjen i form av ulike opplæringstiltak osv. 

På sikt vil formodentligvis disse kostnadene kunne kompenseres gjennom økt produktivitet og 

harmoni i arbeidsstokken. 

 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

 

Med hilsen 

 

 

Ellen Katrine Hætta  Kjell Stabæk 

politimester  Leder stab HR/HMS 

 

 

Vi kan med andre ord legge til grunn at de foreslåtte endringene vil føre til at vi i vår
virksomhet vil måtte ansette en person med kompetanse på området. Dette kan beregnes til
ca en million. Det vil i tillegg være kostnader ute i linjen i form av ulike opplæringstiltak osv.
På sikt vil formodentligvis disse kostnadene kunne kompenseres gjennom økt produktivitet og
harmoni i arbeidsstokken.
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Med hilsen

Ellen Katrine Hætta Kjell Stabæk
politimester Leder stab HR/HMS
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