
Anonymous 
Det ble sagt at leder kan tilrettelegge for anonym varsling. Hvordan fungerer i så fall det? 
 
Svar:  
Det er arbeidsgiver som har ansvaret for å lage rutiner for varsling i virksomheten. Som en del av 
disse rutinene kan arbeidsgiver vurdere om det skal legges til rette for anonymvarsling. Om det 
skal være mulig å varsle anonymt vil derfor være opp til arbeidsgiver både å avgjøre, og hvordan 
det evt. Skal tilrettelegges for det.  
 
Anonymous 
BTW - Arbeidstilsynets hjemmesider er meget gode. 
 
Takk for det, vi skal bringe tilbakemeldingen til vår innholdsredaksjon.  
 
Anonymous 
Burde ikke BHT eller andre eksterne komme inn med en gang? Siden arbeidsgiver er inhabil? 
 
Svar:  
Gode saksbehandlingsprinsipper tilsier at den som er part i saken, og/eller kan ha interesser i 
konklusjonen av undersøkelsen ikke skal saksbehandle varslet. Dette betyr at hvis arbeidsgiver er 
inhabil skal ikke h*n skal de ikke behandle varslet selv. Virksomhetens rutiner bør derfor si noe 
om hvem som skal behandle varslet hvis arbeidsgiver er inhabil. 
 
Anonymous 
Hva med klager/ varsler på paragraf 4-3 av pårørende? Arbeidsgiver kan vel avvise det (ansatte 
må tale for seg selv) 
 
Svar:  
Vi snakker kun om varsling etter arbeidsmiljøloven kap. 2A hvis det er arbeidstaker (eller innleid 
arbeidstaker) som varsler om ett mulig kritikkverdigforhold til en som direkte eller indirekte har 
myndighet til å gjøre noe med det. Pårørende til arbeidstaker som ikke selv er arbeidstaker i 
samme virksomhet, kan ytre seg om dette til virksomhetens leder. Arbeidsgiver bør da gjøre 
undersøkelser, men plikter ikke gjøre noe. Vedkommende kan derfor i prinsippet avvise klagen. 
 
Anonymous 
Habilitet og konfidensialitet er fint i teorien. Men i virkeligheten er det vel mye skitkasting og 
rykter som sprer seg? 
 
Svar: 
Det er veldig mange virksomheter som håndterer dette på en veldig bra måte. Men det finnes 
dessverre også unntak, hvor både arbeidsgiver og arbeidstaker burde gjøre ting annerledes.  
 
Anonymous 
Må det kalles «varsling» for å være varsel eller er det andre kriterier som trumfer det? For 
eksempel hvis man kaller noe «bekymringsmelding» eller «i et hypotetisk tilfelle» eller lignende, 
men at man forstår hva det dreier seg om og at det i praksis er et varsel? Har det noen hensikt 
eller hindringer å kalle det noe annet? 
 
Svar: 
Det spiller i grunn liten rolle hva du kaller det. Så lenge det er arbeidstaker (eller innleid 
arbeidstaker) som varsler om ett mulig kritikkverdigforhold til en som direkte eller indirekte har 
myndighet til å gjøre noe med det snakker vi om ett varsel etter arbeidsmiljøloven sine 
bestemmelser.  
 
 



Anonymous 
Hvordan kan man tillate at de som ikke er fagorganisert ikke har noen som til hjelp i saker som 
blir varslingssak? I og med at vernetjenesten er kneblet. 
 
Svar: 
I utgangspunktet har alle arbeidstakere samme vernet etter arbeidsmiljøloven helt uavhengig av 
om de er organiserte eller ikke.  
Uorganiserte kan søke juridisk hjelp hos en advokat. Er det snakk om brudd på forbudet om 
gjengjeldelse kan saken så fremt det ikke er snakk om oppsigelse bringes inn for 
Diskrimineringsnemnda for behandling.  
 
Anonymous 
Hvordan forholder man seg om ingeniør blir degradert av leder grunnet han ikke liker han-leder 
har sagt dette til ingeniør 
 
Svar: 
Arbeidstaker sine rettigheter og plikter skal følge av arbeidsavtalen. Arbeidsgiver har i kraft av sin 
styringsrett, anledning til å gjøre mindre vesentlig endringer i avtalen uten arbeidstaker sitt 
samtykke. Typisk endring av utbetalings dato for lønn. Hvis arbeidsgiver ønsker å gjøre vesentlige 
endringer, kan det fort bli snakk om at arbeidsgiver må gjennomføre en endringsoppsigelse. Slik 
oppsigelse følger «vanlige regler for oppsigelse». Arbeidsgiver må derfor ha saklig grunn for å 
kunne gjennomføre (endrings)oppsigelsen. Du kan lese mer om dette på våre temasider her: 
https://www.arbeidstilsynet.no/arbeidsforhold/oppsigelse/endringsoppsigelse/ 
 
 
Anonymous 
Hva kan/bør man gjøre hvis man som verneombud/hovedverneombud varsler, får tilbakemelding 
om at det skal undersøkes og håndteres, men problemet vedvarer eller stadig gjenoppstår? 
 
Svar: 
Hvis det er forsøkt varslet internt i virksomheten uten at noe skjer, kan dere vurdere å varsle 
offentlig myndighet. Gjelder varslet ett arbeidsmiljøproblem, kan dere varsle Arbeidstilsynet. 
Arbeidstaker kan også varsle media, men det er da ett skjerpet aktsomhetskrav. Altså må 
arbeidstaker være sikker på at innholdet i varslet er korrekt. Og varslingen må være av offentlig 
interesse. 
 
Anonymous 
Har omvarslede rett på å vite hvem som har varslet, gitt at informasjonen foreligger? 
 

Svar:  

Arbeidsgiver må ivareta kravet til kontradiksjon. Det betyr at den som blir beskyldt for et 
kritikkverdig forhold, også må bli hørt og få anledning til å komme med sin versjon av saken. Det 
krever at han eller hun får innsyn i sakens dokumenter og eventuelle bevis for å kunne gi sin 
versjon eller imøtegå påstanden. Retten til innsyn gjelder så snart som mulig etter at varselet er 
mottatt, og senest innen én måned. 

Samtidig må arbeidsgiver sørge for å ivareta kravet til konfidensialitet og eventuell taushetsplikt. 
Den eller de som det er varslet om, har som hovedregel ikke krav på å få vite navnet på den som 
har varslet. De har som hovedregel heller ikke krav på å se selve varselet (brevet eller 
dokumentet), siden dette kan røpe navnet til den som har varslet. De har imidlertid krav på å få 
vite innholdet/saksopplysningene i varslet, slik at de kan forsvare seg. 

Dersom det viser seg at opplysningene om den det varsles om, er ufullstendige eller uriktige, har 
den det varsles om, rett til at opplysningene endres og rettes. 



 
 
Anonymous 
Når arbeidsgiver mottar et varsel, for eksempel mot mellomleder, hvem skal da undersøke 
varslet? Er det riktig at leder over skal undersøke? Eller bør / skal varslingsutvalget som mottar 
varslet gjøre egne undersøkelser? 
 
Svar:  
Gode saksbehandlingsprinsipper tilsier at den som er part i saken, og/eller kan ha interesser i 
konklusjonen av undersøkelsen ikke skal saksbehandle varslet. Dette betyr at hvis arbeidsgiver er 
inhabil skal ikke h*n skal de ikke behandle varslet selv. Virksomhetens rutiner bør derfor si noe 
om hvem som skal behandle varslet hvis arbeidsgiver er inhabil. Det kan være et internt eller et 
eksternt (eks et advokatfirma) varslingsutvalg.  
 
Anonymous 
Hvordan kan vi tvinge arbeidsgiver til å endre ulovlig praksis hvis Arbeidstilsynet ikke kan komme 

og gi pålegg? 🤷🏻♀️ 

 

Dere bør forsøke å opplyse/ informere arbeidsgiver om praksis dere mener er ulovlig.  

 

Svar: 
Hvis det er forsøkt varslet internt i virksomheten uten at noe skjer, kan dere vurdere å varsle 
offentlig myndighet. Gjelder varslet ett arbeidsmiljøproblem, kan dere varsle Arbeidstilsynet. 
Arbeidstaker kan også varsle media, men det er da ett skjerpet aktsomhetskrav. Altså må 
arbeidstaker være sikker på at innholdet i varslet er korrekt. Og varslingen må være av offentlig 
interesse. 
 

 
Anonymous 
Arbeidsgiver er ansvarlig for at Arbeidsmiljøloven følges, loven er ufravikelig. Når en virksomhet 
likevel må bryte Arbeidsmiljølovens bestemmelser om arbeidstid mer enn 2500 ganger for at 
ordinære arbeidsoppgaver skal kunne gjennomføres, og at arbeidsgiver i tillegg mener at det er 
helt greit. Hvor sterkt står Arbeidsmiljølovens krav egentlig? Og hva skal til for at loven skal kunne 
brytes? Er dette noe som anses som kritikkverdige forhold som bør varsles? 
 
Svar: 
Arbeidsmiljøloven er som du selv sier ufravikelig. Likevel finnes det enkelte 
unntaksbestemmelser, blant annet på dette med arbeidstid. Har du undersøkt dette, og samtidig 
varslet internt i virksomheten om lovbruddene uten at noe skjer, kan dere vurdere å varsle 
offentlig myndighet. Gjelder varslet ett arbeidsmiljøproblem, kan dere varsle Arbeidstilsynet. 
Arbeidstaker kan også varsle media, men det er da ett skjerpet aktsomhetskrav. Altså må 
arbeidstaker være sikker på at innholdet i varslet er korrekt. Og varslingen må være av offentlig 
interesse. 
 
 
 
Anonymous 
Kan dere gi eksempler på ytring om eget arbeidsforhold som ikke treffer ytringsfrihet? 
 
Svar: 
Det uklart hva du spør om her. Det vi kan si at ytringsfriheten vil gjelde så fremt ytringene er til 
skade for noens helse eller til skade for virksomheten. 
 
 
 



Anonymous 
Når ansatte rapporterer om fryktkultur mot ledelsen i arbeidslivet og ledelsen svarer med at det 
ikke stemmer eller at det vil de ikke høre snakk om. Hvordan vil det være mest riktig å gripe an et 
slikt varsel? 
 
Hvis det er forsøkt varslet internt i virksomheten uten at noe skjer, kan dere vurdere å varsle 
offentlig myndighet. Gjelder varslet ett arbeidsmiljøproblem, kan dere varsle Arbeidstilsynet. 
Arbeidstaker kan også varsle media, men det er da ett skjerpet aktsomhetskrav. Altså må 
arbeidstaker være sikker på at innholdet i varslet er korrekt. Og varslingen må være av offentlig 
interesse. 
 
Anonymous 
Jeg har hørt at det er bedre å slutte i jobben enn å varsle, fordi varslere blir straffet på jobb/ syke. 
Hva tenker dere om denne holdningen? 
 

Som arbeidstaker skal du alltid ha et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dette gjelder også om du 
varsler. 

Du skal kunne gjøre arbeidsoppgavene dine som vanlig, delta i det faglige og sosiale livet på 
arbeidsplassen som vanlig, få samme lønn og tillegg som før og ikke frykte for å bli frosset ut 
eller trakassert. Arbeidsgiver skal alltid ha saklig grunn for å eksempelvis å ilegge sanksjoner, 
endre arbeidsoppgaver, omplassere deg og si deg opp. Varsling alene er ikke en slik saklig grunn. 

Dersom du opplever gjengjeldelse etter å ha varslet, kan Arbeidstilsynet gi deg veiledning om 
situasjonen og/eller prosessen du står i. Arbeidstilsynet har imidlertid ikke myndighet til å vurdere 
om du er utsatt for gjengjeldelse og ilegge arbeidsgiveren din sanksjoner. 

Du kan kontakte Diskrimineringsnemda som er et lavterskeltilbud for saker etter gjengjeldelse 
om varsling. De kan vurdere om du har en sak Diskrimineringsnemda kan ta opp og avgjøre. I 
tillegg kan du ta kontakt med fagforeningen din eller en advokat for å få juridisk bistand. 

 

https://www.diskrimineringsnemnda.no/hjem

