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Høring om endringer i arbeidsmiljølovens regler om varsling 
 

Vi viser til Arbeids- og sosialdepartementets høringsnotat av 20. juni 2016 med frist til å inngi 

høringssvar til 1. oktober 2016.  

 

Fylkesmannen i Hordaland vil peke på ett forhold som vi mener ikke er tilstrekkelig utredet. 

Det gjelder forslaget om å beskytte varslerens identitet ved varsling til tilsynsmyndighet og 

andre offentlige myndigheter.   

 

I dag foreligger det en plikt og rett for helsepersonell til å varsle tilsynsmyndighetene om 

forhold som kan medføre fare for pasienter, jf helsepersonelloven § 17. Tilsynsmyndighetene 

praktiserer åpenhet om hvem som gir slike opplysninger. Vi forsikrer oss om at saken er 

behandlet i linjen og ber virksomhetens ledelse om uttalelse før vi gjør vår vurdering av 

forholdet. Anonymitet er således ikke praktisert i slike sammenhenger. En endring av 

Arbeidsmiljøloven slik forslaget legger opp til i § 2 A-1 andre ledd og § 2 A-4 har betydelige 

konsekvenser for bestemmelsen i helsepersonelloven. Vi kan ikke se at dette forholdet er 

utredet eller at det er vurdert hvilke konsekvenser en ny bestemmelse i Arbeidsmiljøloven vil 

ha for bestemmelsen i helselovgivingen. Det er heller ikke trukket opp noen grenseoppgang 

mellom de to bestemmelsene. Dersom det ikke gjøres, vil dette etterlate betydelige uklarheter 

og vansker for hvilke situasjoner som skal følge hvilket lovverk både for den enkelte 

arbeidstaker, arbeidsgiver og tilsynsmyndighet. 

 

Fylkesmannen i Hordaland mener derfor at dette forholdet må utredes nøyere.   

 

 

 

Med hilsen 

 

 

 

Rune Fjeld 

 

 

 

Helga Arianson 

Ass. fylkesmann fylkeslege 

 

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor ingen underskrift. 

 

 


