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Etter to branner og ett oljeutslipp i høst 
har konserntillitsvalgt i Equinor sendt et 
varsel til ledelsen om en ukultur rundt 
sikkerhetsarbeidet.



Hva er varsling?
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Hva er varsling?
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Varsling er når:

- Arbeidstaker/ innleid sier ifra 
om:

- kritikkverdige forhold på 
arbeidsplassen sin til,

- noen som direkte eller 
indirekte har myndighet til å 
gjøre noe med det



Hva er kritikkverdige forhold?
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Forhold i strid med:

- Lover og regler (rettsregler)

- Skriftlige etiske 
retningslinjer i virksomheten 

- Etiske normer som det er 
bred tilslutning til i 
samfunnet 



Hva er varsling og hva er ikke varsling? 
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Grunnlovens § 100

Politiske
ytringer

Moralske
ytringer

Faglig 
ytringer og 
uenighet

Ytringer 
om eget 
arbeids-
forhold

Arbeidsmiljølovens kapittel 2A

Ytringer om brudd på:

– Lover og regler 
(rettsregler)

– Skriftlige etiske retnings-
linjer i virksomheten

– Etiske normer som det er 
bred tilslutning til i 
samfunnet 

VS.



Arbeidsmiljøloven
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Ideelt etter Arbeidsmiljøloven - Mål

– Formålsparagrafen

– Helsefremmende

– Forsvarlig arbeidsforhold 

– Legge til rette for et godt ytringsklima
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Ytringsklima på arbeidsplassen
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Kapittel 2A, Åtte paragrafer som regulerer varsling
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§ 2 A-6 
Arbeidstilsynet

Plikt til å 
utarbeide 
rutiner for 

intern varsling.

§2 A-8
Diskriminerings-

nemnda
Gjengjeldelse 

som ikke gjelder 
oppsigelse.

§ 2 A-1 
Arbeidstakers 
varslingsrett

§ 2 A-5 
Oppreisning 
og erstatning 
ved brudd på 
forbud mot 

gjengjeldelse

§ 2 A-2 
Fremgangs-

måte ved 
varsling

§ 2 A-3 
Arbeidsgivers 
aktivitetsplikt

§ 2 A-4  
Forbud mot 

gjengjeldelse

§ 2 A-7 
Taushetsplikt 
ved ekstern 
varsling til 
offentlige 

myndigheter



Saksbehandling
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Verneombud og hovedverneombud Tillitsvalgte

– Medvirke med innspill til 
varslingsrutinene

– Kan motta varsel
– Kan ikke pålegges taushetsplikt overfor 

arbeidsgiver/den/de som skal 
behandle varselet

– Kan gi råd og støtte generelt
– Kan ikke bistå varsler direkte
– Kan ikke bistå den omvarslede direkte
– Vil ikke ha rett til innsyn i sakens 

dokumenter. Ikke part i sak

– Medvirke med innspill til varslingsrutinene
– Kan motta varsel
– Kan pålegges taushetsplikt overfor 

arbeidsgiver/den/de som skal behandle 
varselet

– Kan gi råd og støtte 
– Kan bistå varsler/den omvarslede direkte, 

men kan komme i en rollekonflikt om TV 
om begge er medlemmer.

– Vil ikke ha rett til innsyn i sakens 
dokumenter. Ikke part i sak

Vernetjenesten og tillitsvalgte sin rolle i varslingssaker





Oppsummering behandling av varsel

1. Mottak og første 
vurdering

2. Undersøkelse 3. Vurdering og 
videre prosess

4. Avslutte sak, 
eventuelle tiltak

- Planlegg undersøkelsen

- Gjennomgå dokumenter

- Gjennomføre intervjuer, 
skrive referat

- Ivareta kontradiksjon

- Vurdere substans

- Hvis kritikkverdig; 
vurdere tiltak / 
sanksjoner

- Dokumentere

- Skriftlig konklusjon

- Informasjon til partene

- Konfidensialitet

- Registrere sak

- Hvem håndterer

- Hvem involveres

- Vurdere 
informasjonsstrøm

- Bekreftelse og 
informasjon til varsler

Fullt forsvarlig arbeidsmiljø - Hindre gjengjeldelse



Takk for oss!
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