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Hva er 
varsling?



Aml Kapittel 2 A. Varsling

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

(2) Arbeidstakers fremgangsmåte ved
varslingen skal være forsvarlig. …

(3) Arbeidsgiver har bevisbyrden for at 
varsling
har skjedd i strid med denne bestemmelsen
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NOU 2018: 6 | Varsling – verdier og vern
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For høy terskel?
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Det går som oftest bra
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Mandatet – i arbeidslivet

- Ytringsfriheten som grunnpilar

- Styrke varslervernet
o Varsleren

o Den det varsles om  (omvarslede)

o Virksomheten
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Retten til å 
varsle om 
kritikkverdige 
forhold

Den 
alminnelige 
ytringsfriheten





Den ideelle prosess
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Den ideelle prosessen



Vår viktigste læring

• Varsling må betraktes som helhetlig prosess – hva 
kjennetegner den gode prosessen

• Perspektiv på alle de involverte i prosessen

• Bedre – og rask - prosess gir bedre resultat for den 
enkelte, for virksomheten og for samfunnet
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Varsling er lønnsomt når:

Tar varslet på alvor

Tar vare på varsleren

Kort sagt: Ta tidlig tak, rydd i eget 
rede  
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Boks 8.1 Hvordan påvirke organisasjonskultur

1. Øke bevisstheten blant de ansatte om hva som er 
hensiktsmessige og uhensiktsmessige sider ved dagens kultur.
2 . Bli bevisst på hvordan man ønsker å ha det.
3. Sørge for at rutiner, systemer og strukturer er i 
overensstemmelse med ønsket kultur.
4. Belønne atferd som stemmer med ønsket kultur, og 
sanksjonere atferd som ikke stemmer med ønsket kultur.
5. Organisasjonen bør ha fokus på noen få områder når man 
prøver å endre en organisasjonskultur. 
6. Systematisk rekruttering av ansatte som har de rette 
holdninger og verdier, men også egnet kompetanse. 
7. Omplassere eller skifte ut sterke bærere av uønsket kultur.
8. Utvikle eller selektere ledere som fungerer som 
rollemodeller for de ansatte. 
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Verdien av varsling

500 millioner ̶ 12 milliarder per år
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Varslingsutvalgets forslag

Varslingslov - klarere regler
Varslingsombud
Varslingsnemnd - dissens 



Varslingsombud

• Arbeidstilsynet/ Diskrimineringsombudet/Varslingsombud

• Individuell veiledning og støtte

• Kunnskapsbase  arbeidsgivere og på individuell basis

• Synliggjøring

• Ikke «dømme»  - men mekle

• Gransking? 

• (samlokalisering med BDO?)
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Intern / ekstern varsling – egne prosedyrer?
Varslingsplikt? 
Gransking ? – habil behandling – tiden…
Anonymitet – konfidensialitet 
Alt som er kritikkverdig – tips/avvik
«Varslerkortet»
Belønning 
«Varsling» om seg selv 
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Andre konkrete problemstillinger



Kompetanseoppbygging 

• Arbeidsgivere / tillitsvalgte / alle medarbeidere

• Offentlige instanser  stat/kommune 

• Domstolene 

• Det skal være trygt å varsle
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