
Varsling, avvik, 
klage, bekymring, 
hva er hva og hva 
gjør vi når?
SENIORKONSULENT,

NINA C .  BERG

ARBEIDSMILJØSENTERET



Tema- det å «si i fra», varsle
➢kritikkverdige forhold etter Arbeidsmiljøloven §2A
➢ Ubehagelig for organisasjonen, noen i organisasjonen eller 
den som tar i mot meldingen
➢ Avvik /RUH, avvik fra en standard som organisasjonen

- ønsker,
- definert
➢Bekymring 

- kollega
- for 3. person - Kunder, brukere, pasienter, elever



Hvordan et 
forhold meldes 
inn avgjør 
mottakers 
behandling av 
saken
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-personlig 
fremferd, kjemi, 

tid og sted
- Til kollega 

- Melder avvik i 
avvikssystem 

- Ytrer i møte - klage formelt

-melde 
bekymring

- Varsel om 
kritikkverdig 

forhold 
Skriftlig/muntlig 

varslingsplikt



MÅTEN

- vi sier i fra på, 

- vi opplever oss tatt i mot og saken håndteres på

kan i seg selv lede opp mot det som etter hvert  oppleves 
som et kritikkverdige forhold

-Eskalerende tillitstap



Relasjonelle konflikter skjules
Folk kommer ofte med sakskonflikten

også etter at det har oppstått relasjonskrøll (tillitsbrist)

Eksempel

1) Jeg får ikke ny kontorstol, enda jeg trenger det for å unngå vondt i ryggen.  

2) Hvis leder sier nei så ligger den «farligste» konflikten ofte i opplevd avvisning  - leder 
bekreftet meg ikke, underforstått tar ikke meg og mine ryggproblemer på alvor.  

3) Vel så viktig å sikre en skikkelig tilbakemelding fra leder som ny kontorstol?
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Saksgang - Hvem skal man si i fra til til?

Nærmeste 
lederHar 

problem

Arb.
giver

VO TV

Varslingsenhet

Vanskelig 
kollega

Avviksrapportering

HMS

HR



Nye regler i Arbeidsmiljøloven om 
varsling fra nyttår 2020
Mål
◦ å styrke varslerens 
situasjon

◦ tydeliggjøre sentrale 
begrep og fremgangsmåter 
som det har vært diskusjon 
rundt.



Ytringsklima
Målparagrafen får en ny 
bestemmelse

1-1 c) Lovens formål er 
å legge til rette for et 
godt ytringsklima i 
virksomheten.



Hvor lett eller 
vanskelig synes 
arbeidstakerne det 
er å ta opp 
problematiske 
forhold på jobben? 
(FAFO-undersøkelse 
Ytringsfrihet og varsling 2016)
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Norske arbeidstakere vurderer «takhøyden» for å diskutere 
faglige spørsmål, som gode.

Når det gjelder mulighetene for å diskutere arbeidsrelaterte 
problemer, også  ganske gode, men dårligere enn muligheten 
for å diskutere faglige spørsmål. 

50% svarer at diskusjoner om arbeidsrelaterte 
problemer i hovedsak foregår i uformelle fora.

25%, enige i at de blir møtt med uvilje fra sjefen om de 
kommer med kritiske synspunkter om forhold på jobben. –
klart høyere enn FAFO fant i «Status for ytringsfriheten i 
Norge» (2014).



Erkjenn at det er en omfattende psykologisk
prosess bak det at noen sier i fra 

Tenke det

Tørre det

Ville det

Gjøre det
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Hvordan få et godt 
ytringsklima?
Arenaer for samhandling: 

- avdelingsmøter

- AMU/BU

-faste møter mellom VERNEOMBUD 
og leder, HVO og topplegder

– krav til møteform og frekvens, krav 
om at det utarbeides spilleregler

-



Åpent ytringsklima

Arenaer 

Møtekultur

Tenke det

Tørre det

Se nytten av det

Gjøre det

Etiske 
regler

Saksgang og 
håndtering

Rolle og 
oppgave

beskrivelse Arbeidsgivers handlings-
og omsorgsplikt

Arbeidstakers 
medvirkningsplikt

VO

TV

Avviksmelding og 
håndtering

Konflikthåndtering 
og løsning

Varsling av 
kritikkverdige forhold

Prosedyrer som gir 
åpent ytringsklima
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Endringer i Kapittel 
2A i 
Arbeidsmiljøloven 
varsling 

Hva menes med kritikkverdige forhold

Fremgangsmåte ved varsling

Arbeidsgivers aktivitetsplikt når det er varslet 
om kritikkverdige forhold

Plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling



Arbeidsmiljøloven  §2-A-1 (2)
Med kritikkverdige forhold menes 
forhold som:

• er i strid med rettsregler, 

• skriftlige etiske retningslinjer i 
virksomheten 

• eller etiske normer som det er bred 
tilslutning til i samfunnet
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Eksempler på kritikkverdige 
forhold nevnt i §2A-1 (2)

• a) fare for liv eller helse

• b) fare for klima eller miljø

• c) korrupsjon eller annen økonomisk 
kriminalitet

• d) myndighetsmisbruk

• e) uforsvarlig arbeidsmiljø

• f) brudd på personopplysningssikkerheten.
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Varsling av kritikkverdige forhold

9/22/2019 NINA C. BERG, MOB. 95851613 16

Arbeidsmiljøforhold 
topper statistikken,

Ofte vanskeligst å 
ha med å gjøre.



Avgrensing mot 
«personalsaker» 2A-1 (3)

• Ytringer om forhold som kun gjelder 
arbeidstakers eget arbeidsforhold, 
regnes ikke som varsling etter 
kapitlet her

•Med mindre forholdet omfattes av 
andre ledd
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Klage vs varsling

• Hva skal du gjøre om du opplever misnøye med egne forhold?

• KLAGE:  skriftlig klage om individuell misnøye knyttet til 
arbeidskontrakten 

• Du har selvsagt alltid rett til å levere en klage på slike forhold

• Du kan også be om at andre enn den du er i konflikt med vurderer 
klagen

• du kan diskutere slike forhold med fagforening og få assistanse der.

• Muntlig eller skriftlig (opptrapping)
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Hvordan skal varsleren gå frem? 
Arbeidsmiljøloven 2-A-2
(1) Arbeidstaker kan alltid varsle internt

a) til arbeidsgiver eller en representant for 
arbeidsgiver

b) i samsvar med virksomhetens rutiner for varsling

c) i samsvar med varslingsplikt

d) via verneombud, tillitsvalgt eller advokat.

(2) Arbeidstaker kan alltid varsle eksternt til en 
offentlig tilsynsmyndighet eller en annen offentlig 
myndighet.



(3) Arbeidstaker kan varsle eksternt til media 
eller offentligheten for øvrig dersom
a) arbeidstaker er i aktsom god tro om innholdet i varselet

b) varselet gjelder kritikkverdige forhold som har allmenn 
interesse

c) arbeidstaker først har varslet internt, eller har grunn til å 
tro at intern varsling ikke vil være hensiktsmessig.

(4) Arbeidsgiver har bevisbyrden for at varsling har skjedd i 
strid med §§ 2 A-1 og 2 A-2.



§ 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.



§ 2 A-6 Plikt til å 
utarbeide 
rutiner for 
intern varsling

(1) minst fem arbeidstakere, 

- plikter å ha rutiner for intern varsling .

(2) Rutinene skal utarbeides i tilknytning 
til virksomhetens systematiske helse-, 
miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. § 3-1, i 
samarbeid med arbeidstakerne og deres 
tillitsvalgte.

- AMU skal behandle varslingsreglene

- VERNEOMBUD 



(4) Rutinene 
skal være 
skriftlige og 
minst inneholde

a) en oppfordring til å varsle om 
kritikkverdige forhold

b) fremgangsmåte for varsling

c) fremgangsmåte for arbeidsgivers 
saksbehandling ved mottak, behandling og 
oppfølging av varsling.

(5) Rutinene skal være lett tilgjengelig for 
alle arbeidstakere i virksomheten.



Bør også lage
“folkeskikk” rammer



Å ta i mot en henvendelse der personen 
er i affekt..

«Oppskrift» i 3 
trinn
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Å ta imot en som er i affekt 
Trinn1 Sørg for kontakt, gi støtte, men unngå å ta 

parti

Trinn 2 Kartlegg hva som må til  for å få løsning

Trinn 3  Avtal alltid noe
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Mål med innmelding av forhold
- få bistand til å løse problem 

- få andre til å løse problem

- Uklart (for den som melder inn,)  hva man vil

- gjøre arbeidsgiver oppmerksom på problem, for å hindre gjentagelse

- få fjernet problem (flyttet, sagt opp)

- vil selv bli flyttet

Når blir dette juss? Når kan det løses uten å trekke jussen inn?

Når mål er utydelig – arbeidsgiver en tendens til å tolke at lovbrudd må 
vurderes.
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Realistiske
forventninger

ved klage
eller varsling

Folk rapporterer eller varsler normalt om uakseptabel atferd 
fordi de vil at problemet deres skal forsvinne, og de vet ikke hva 
annet å gjøre. 

Å rapportere en persons uakseptable oppførsel, utløser ofte en 
juridisk gjennomgang, prosess. 

Den anklagede har rett til å  motbevise varselet. 

Arbeidsgiver må bevise at den som får klage på seg  har brutt 
loven, dvs,  trakassert deg, om personen skal kunne fjernes

Trakasseringer å helsefarlig ledelse  er vanskelige å håndtere 
juridisk, hvis man ikke har klare vitner eller innrømmelse.

Særlig vanskelig hvis konfliktmobbing, at  begge er en del av 
konflikten.

Uansett – tiltak for gjennoppretting av tillit er nødvendig alltid!!!
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Mottak, 
behandling og 
oppfølging av 
varsel

Registrering av varsel

- Skriftlig/muntlig

Skille kritikkverdig forhold, klage, 
ønske om gjennopprettingsprosess?

Hvilket mål har varsler? 

Hvis ikke personalsak eller 
kritikkverdig forhold – hva skjer da?

Hva skjer inntil vi har fått en 
avgjørelse?



Sakshåndtering 
behandling og 
oppfølging av 
varsel fortsetter

-Hvem involveres i saksbehandlingen (få som mulig. 
Vernetjenesten påse rolle)

Hvem skal undersøke og behandle varselet? 
◦ Skille på undersøker og behandler?

◦ Habilitet, konfidensialitet, hvis varsler vil være anonym -
vernetjenestens rolle

Frister for:

- å undersøke om det foreligger kritikkverdig forhold

- å fremme tiltak

- hva med arbeidsmiljø som evt er «smittet»

OM varslet sine rettigheter, hva er:  «anklagen», innsyn, 
kontradiksjon, at om varslet har samme rettigheter i forhold 
til saklighet som andre ansatte

Hvor registreres varselet (hvor lenge)



Verneombudets (HVO) rolle
Involvere ved utarbeiding av rutinene (AMU)

å påse at  det er forsvarlig saksgang og forsvarlig arbeidsmiljø

Bistå den som har et problem i å få reist saken sin og få en ordentlig 
håndtering.

skal vurdere og fremme tiltak,  passe på at arbeidsgiver gjør jobben

Hovedverneombudet bør være medlem av varslingsorgan,  men med et 
annet mandat enn øvrige medlemmer

– påse at sakshåndteringen er forsvarlig

- ikke være med å konkludere i en sak

- må gjerne ytre meninger om klok håndtering, men arbeidsgiver avgjør.

-Særlig påse at varsler og omvarslet får inforasjon og blir ivaretattt underveis



Åpent ytringsklima

Arenaer 

Møtekultur

Tenke det

Tørre det

Se nytten av det

Gjøre det

Etiske 
regler

Saksgang og 
håndtering

Rolle og 
oppgave

beskrivelse Arbeidsgivers handlings-
og omsorgsplikt

Arbeidstakers 
medvirkningsplikt

VO

TV

Avviksmelding og 
håndtering

Konflikthåndtering 
og løsning

Varsling av 
kritikkverdige forhold

Prosedyrer som gir 
åpent ytringsklima
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