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Høring - Forslag til endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling  

Vi viser til Arbeids- og sosialdepartementets brev av 20. juni 2016.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet har følgende innspill til saken: 

 

I arbeidsmiljøloven § 2-4 annet ledd tredje punktum og i forslag til arbeidsmiljøloven § 2 A-1 

annet ledd tredje punktum fremgår det at arbeidstaker har rett til å varsle 

"tilsynsmyndighetene og andre offentlige myndigheter". I høringsnotatets punkt 7.1 første 

avsnitt fremgår det at bestemmelsen omfatter "offentlige organer som har som oppgave å 

håndheve, føre tilsyn med eller overvåke gjennomføringen av lover og regler". I en fotnote er 

det gitt eksempler på slike organer.  

 

Helse- og omsorgsdepartementet mener det er behov for å klargjøre rollen til offentlige 

myndigheter som ikke har de nevnte oppgavene, men som mottar varsler fra andre enn sine 

egne ansatte. Det kan også oppstå usikkerhet rundt den enkelte mottakers håndtering av 

varselet dersom det er gitt til flere forskjellige mottakere og/eller dersom det er uklart om 

avsender oppfatter seg selv som en varsler i arbeidsmiljølovens forstand. Departementet 

mener det er viktig å legge til rette for og å sikre en riktig og god behandling av varselet, at 

mottakerne er klar over sitt ansvar og at avsender oppfatter hva det vil innebære å ha status 

som varsler. 

 



Side 2 

 

Det er viktig at varslerens identitet holdes hemmelig dersom vedkommende ønsker det. Helse- 

og omsorgsdepartementet støtter at den foreslåtte taushetsplikten også gjelder overfor sakens 

parter og deres representanter, jf. forslag til ny § 2 A-4. Dette kan imidlertid i noen tilfeller 

vanskeliggjøre mottakerens behandling av varslingen, for eksempel fordi mottakers 

(arbeidsgiver eller andre) behandling av et varsel eller iverksettelse av tiltak på bakgrunn av et 

varsel kan lede til at varsleren identifiseres (koblingsfare). Det bør derfor klargjøres hvor 

langt mottakers undersøkelses- og handlingsplikt strekker seg i slike tilfeller.  

 

Noen ganger ønsker varsleren, ofte av frykt for å bli identifisert, at offentligheten ikke skal få 

innsyn i selve varselet og/eller andre dokumenter i saken. Av hensyn til varsleren og behov 

for informasjon for å avdekke kritikkverdige forhold, mener Helse- og omsorgsdepartementet 

at det bør klargjøres om slike ønsker skal imøtekommes, hvilken hjemmel som kan begrunne 

unntak fra allmennhetens innsyn samt om unntak bare skal omfatte selve varselet eller også 

andre dokumenter i saken.  

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

Siv Wurschmidt (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Tone Kurås 

 rådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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