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INNLEDNING

► EGNE ERFARINGER

-Underviser i økonomisk krim. og private granskninger ved BI.

-Advokat i varslingssaker: Kritikkverdige forhold/Gjengjeldelse.

-Nye typer oppdrag: Evaluerer gjennomførte 

undersøkelser/granskninger/gjennomfører nye undersøkelser/granskninger.

► STATUS I DEBATTEN

-Voldsomt økende interesse for temaet.

-AFI gjennomfører en undersøkelse av bruken av/erfaringene med 

faktaundersøkelser på oppdrag fra LO.

► RETTSLIGE UTVIKLINGSTREKK

-Rettslig prøving av saker hvor det er gjennomført faktaundersøkelse:

→ Avskjæring av bevis/ubrukelig som bevis for å fjerne ansatte

-Styrket lovgivning: Varsling, personvern.

-Advokatforeningen evaluerer nå egne retningslinjer for private granskninger.

Page 5

Dette bildet av Ukjent forfatter er lisensiert 

under CC BY-NC-ND

http://albynorose.deviantart.com/art/Human-Relations-cover-art-184726529
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Hvorfor behov for granskning/undersøkelse?

► STRAFFE- OG/ELLER ERSTATNINGSANSVAR

-Økonomisk kriminalitet, farlige produkt/tjenester osv.

→Avdekke, bringe til opphør, ansvarliggjøre, gjenopprette osv.

► ANSVAR FOR Å SIKRE ET FORSVARLIG ARBEIDSMILJØ

-Arbeidsmiljøloven kap. 4, særlig § 4-3 med krav til et forsvarlig psykososialt 
arbeidsmiljø – (3) og (4): Mobbing, trusler, vold osv.

→ bringe til opphør, gjenopprette/tiltak m.v.

► VARSLING

-Ny : § 2 A-3 Arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling 
(1) Når det er varslet om kritikkverdige forhold i virksomheten, skal arbeidsgiver 
sørge for at varselet innen rimelig tid blir tilstrekkelig undersøkt. 
(2) Arbeidsgiver skal særlig påse at den som har varslet, har et fullt forsvarlig 
arbeidsmiljø. Dersom det er nødvendig, skal arbeidsgiver sørge for tiltak som er 
egnet til å forebygge gjengjeldelse. 
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Hva er en privat granskning?

► PRIVAT GRANSKNING:

-»En undersøkelse utenom rettergang for 
å få klarlagt hendelsesforløpet og vurdere 
om uheldige sider ved saksforholdet kan 
føres tilbake til menneskelige feil eller 
forsømmelser» 
(NOU 2009:9 Lov om offentlige undersøkelseskommisjoner, 
s. 24).

-Definisjon lagt til grunn for Advokatforeningens regler og juridisk 
litteratur om granskning (bla. Giertsen, Grimstad m.v.)
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KOMPETANSE- OG UAVHENGIGHET
NOU 2018:6 Varsling-verdier og vern: Også for andre enn advokater

• Viser til kravet i Advokatforeningens etiske retningslinjer for private granskninger 

til uavhengighet i punkt 3.2 og kravet om relevant kompetanse i punkt 3.1, hvor 

det fremgår at:

«De som påtar seg et granskningsoppdrag, samlet sett må inneha den 

nødvendige kompetanse til å gjennomføre granskningen. Utvalget vil 

bemerke at det kan være relevant å vurdere behovet for å koble inn 

organisasjonspsykologisk kompetanse i granskningsutvalg som gjelder 

psykososiale forhold, for eksempel ved granskning av påstander om 

gjengjeldelse. Både uavhengighet og riktig kompetanse i et granskingsutvalg 

vil bidra til tillit fra alle involverte, noe som er viktig for at granskningen 

skal kunne bidra til konfliktløsning. 

Disse prinsipper kan gi god veiledning også der hvor andre enn advokater 

deltar i granskningsutvalg».



Hva er en faktaundersøkelse?

Formålet med en faktaundersøkelse er å kartlegge de 
faktiske forholdene i en arbeidskonflikt. En 
faktaundersøkelse baserer seg i stor grad på intervjuer 
med de involverte parter, vitner eller andre som besitter 
relevant informasjon i saken. Skriftlige eller elektroniske 
dokumenter kan også fremlegges og brukes som 
underlagsmaterialet i den grad dette bidrar til å klarlegge 
faktum. Det følger av aml. § 2-3 at arbeidstakere plikter å 
delta i slike undersøkelser.
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Hva er forskjellen mellom granskning og 

faktaundersøkelser?

1) NB! ADVOKATFORENINGEN ANERKJENNER KUN GRANSKNINGS-
BEGREPET:

→Må forholde seg til retningslinjene som gjelder for private granskninger!

→ Varslingsutvalget: Anbefaler disse fulgt også når andre enn advokater 

2) PÅSTAND MOT PÅSTAND?

→ Ofte misvisende. Som regel omfattende dokumentasjon i saken.

→ Har sett at dette blir ignorert.

→ Intervjuer uten politimetode-standard.

3) MEDVIRKNINGSPLIKT?

→ Kun medvirkningsplikt til å varsle der dette er lovbestemt, jf. aml. § 2-3 b), d) 
og e) + særlov. Til noen som kan gjøre noe med forholdet.

→ I tillegg: Selvinkrimineringsvern etter straffeprosessloven og EMK.
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Hva er forskjellen mellom granskning og 

faktaundersøkelser?

4) PRESSER ALVORLIGE SAKER OM SYSTEMSVIKT INN I 
«FAKTAUNDERSØKELSESFORMEN» PÅ BEKOSTNING AV 
SAMARBEIDSORDNINGER I ARBEIDSLIVET

-Ikke alltid rett å bruke begrepet «arbeidskonflikt» F.eks. ikke ved alvorlige 
gjengjeldelsessaker. Varslere er ofte som dissidenter. Beskyttelsesbehov. Isteden: 
Fokus på varsler og arbeidsgivers alternative forklaring på negativ behandling. 
-FARE I: 
Det metodiske: Skjærer bort det som var årsaken til en eskalert konflikt!

→ Eksempel: Manglende innsyn, medvirkning m.v.
→ Årsak og konsekvens: Skjærer bort de ordinære samarbeidsorganene som 

skal/kan løse saker på lavt nivå.
Mange eksempler på at undersøkelsen ikke retter seg mot det arbeidsmiljømessige! 

→ Isteden: Handler om hvem som har «konfliktatferd»!
→Fare: Omdefinerer objektive forhold/kamuflerer de til diffuse forhold.

LO: Mener vi står overfor en fallitterklæring: Går forbi intensjonene med 
arbeidsmiljølovgivningen. Isteden: Spørsmål om mobbing/konfliktatferd. 

→Ødelegger læringsmulighetene ved å sette «drittsekkhatten» på noen.
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Hva er forskjellen mellom granskning og 

faktaundersøkelser?

-FARE II: Skiller det vitenskapelige fra det kommersielle!

Trener opp folk til å bli sosiologer, psykologer og 
jurister på 7 dagers kurs! Oppleves av mange som 
et hån mot profesjonene – og 
undervurdering av spesialkompetanse.
→Selger: Ledelse og konflikthåndtering. 

Lederopplæring på konflikthåndtering. 
Når sakene blir vanskelige: Går til de som driver 
opplæring + problematikk rundt dobbeltroller: 
Eksempel: Kjørsvik/Shell- saken  
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EKSEMPEL: KJØRSVIK-SAKEN

► RETTSSAK MOT NORSKE SHELL PGA PERSONSKADE ETTER Å HA 
VÆRT GJENSTAND FOR FAKTAUNDERSØKELSE

-Mange prinsipielle tema i denne saken – sak berammet i februar 2020:

1) Gransker/advokats dobbeltrolle
→ Brukte info som gransker i etterfølgende rolle som advokat hvor man 

bistod arbeidsgiver i prosess med å kvitte seg med ansatte. 
→ NB! Uavhengighetsprinsippet for advokater
https://www.aftenbladet.no/aenergi/i/lPk83/-Shell-advokat-klaget-inn-i-ny-
varslersak

2) Bruken av faktaundersøkelse som metode i gjengjeldelsessaker
https://www.nrk.no/rogaland/xl/rapporten-som-endret-alt-1.14082563

2) Petroleumstilsynets rolle og ansvar

NB! Mange saker hvor personer som utsettes for faktaundersøkelsesprosesser ender 
opp med diagnoser/exit fra virksomheten m.v.
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MAKTPERSPEKTIVET – KAMPEN OM VIRKELIGHETEN

Så lenge en undersøkelse «eies» av en konfliktpart,

er det en fare for at saksforholdet vil bli så tilslørt

av interesser og strategier at det vil være umulig å

komme til bunns.

Bitten Nordrik, Oslo Met



Hva
diskuteres
nå?

• Pilatus-effekten: Bruker profesjonelle parter.

→Vasker sine hender ift eget ansvar!

• Hvordan klarer man å håndtere ulike
virkelighetsoppfatninger?

• Hele idéen bak samarbeidsorgan: Ikke overtale den 
andre part til å adoptere egen virkelighetsoppfatning. 
Men finne løsninger som alle kan bli enige om.

• Konsekvens: Ingen læring!



HVA MÅ VERNEOMBUD PASSE PÅ?

-Utgangspunktet: Vanskelig å føre mobbesaker for retten.

-Faktaundersøkelser: Enkle konklusjoner/fordeling av skyld!

→ Nb! Tiltakstrappen: Systemutfordringer skal løses på
lavest mulig nivå.

→ Faktaundersøkelse: Høyest mulig nivå. Trinnet før
rettssak!

-Off.sektor: Særlige krav til forsvarlig saksbehandling. Fvl. gjelder!

-Dagens GDPR-regime skal hinder “angiversystem” Hvem som helst skal
ikke bli generelt “oppfordret” til å sladre/komme med “alt” de matte ha!

-Arbeidstilsynet :Dobbeltrolle: Tilsynsmyndighet og bistand i enkeltsaker.

• “Rammeavtalen” – Mange tidligere inspektører i direktoratet
jobber med faktaundersøkelser. 

• Korr. med Arbeidstilsynet: Hva er det vitenskapelige
grunnlaget for å legitimere faktaundersøkelser som metode? 

• Kun forundersøkelse. Kunne ikke konkludere med 
anbefaling/ikke anbefaling.

• Anbefalingen trukket fra nettet.

-Ledere det varsles mot: Ender ofte opp med exit uansett hvilken støtte
de har. 



► BEHOLDE:

(1) Arbeidsmiljøundersøkelser som preventive tiltak.

(2) Kompetente og uavhengige granskninger i de alvorligste sakene (gjengjeldelse) med solid 
forankring av mandat og prosess i organisasjonen og i relevante rettsregler. 

NB! FRARÅDNINGSPLIKT for advokater der granskning ikke anses hensiktsmessig!

(1) For øvrig: Bruke samarbeidssystemet: Konflikt skal brukes til læring! Dialog rundt
uenighet.

(1) La det skure-ledelse: Griper ikke fatt i ting. 

(2) Finner drittsekkhatten og plasserer den på et hode.

→ Konsekvens: Konflikten lever videre. 

► EKSEMPEL:

Nytt prosjekt i Akersystemet: Mer demokrati: Dialogbaserte metoder! 

→FOKUS: Få frem uenighet og respekt for uenighet. Forståelse for den andres
perspektiv – finne frem til kompromissene. Faktaundersøkelser: Kun fokus på skyld!!!

► FORARBEID OM MEDVIRKNING I ARBEIDSLIVET (2010):

• Medvirkningsplikten opphører etter å ha sagt i fra til noen som kan gjøre noe med forholdet. 
Det skjer en forvrengt tolkning av medvirkningsplikten.

• NB! Behov for en ny type skolering av aktørene i arbeidslivet! 

• For lavt kunnskapsnivå i dag!

Hva er alternativet?



Hva diskuteres
nå?

• Advokatforeningen evaluerer nå sine 
retningslinjer for private granskninger

• AFI “gransker” bruken av faktaundersøkelser

• Vil føre til debatt om alternativer!

• Diskusjon om etablering av en ett-årig master for 
granskere

• Undervises i granskning ved BI

• Fagforeninger/tillitsvalgte/verneombud skoleres

• Media er nå skolert og følger godt med!

• Saker hvor det har vært faktaundersøkt prøves i
domstolene

• Kampen for et uavhengig varslingsombud
fortsetter!




