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Vedrørende supplerende tildelingsbrev nr. 11 - 2022 tilbakekall av oppdrag 

Vi viser til oppdrag om utredning av og forberedelse til oppretting av et nasjonalt 
varslingsombud gitt i supplerende tildelingsbrev nr. 11 - 2022 Opprettelse av nasjonalt 
varslingsombud for politiet. 

Vi viser videre til møte 8. september 2022 mellom Politiets Fellesforbund, Parat Politiet, 
NTL Politiet, Politiakademikerne, hovedverneombudet i politiet, Politidirektoratet og 
politisk ledelse i Justis- og beredskapsdepartementet. I møtet ga organisasjonene til 
kjenne sitt syn på oppdraget som er gitt. 

Arbeidsmiljøloven kap. 2 A danner rammen for departementets brev til 
Politidirektoratet om varslingsombud. Arbeidsmiljøloven § 2 A-3 regulerer 
arbeidsgivers aktivitetsplikt ved varsling, herunder at det er arbeidsgiver som skal sørge 
for at varselet blir undersøkt. 

Det var i møtet enighet om at fokus på varsling er positivt og at varslingsinstituttet er et 
nyttig sikkerhetsnett. Organisasjonene som organiserer ansatte i politiet, og 
hovedverneombudet, ga imidlertid uttrykk for at det etter deres vurdering ikke er mulig 
å få et uavhengig, habilt varslingsombud som har tilstrekkelig myndighet innenfor 
denne rammen. 

I stedet for å for å bruke tid på et varslingsombud for politiet, vil både organisasjoner og 
hovedverneombud heller prioritere opplæring og organisering av 
undersøkelsesgrupper, evaluering av politiets varslingshåndtering, intern evaluering av 
varslingsrutinene og nye retningslinjer for varsling. 

Politidirektoratet er enig med organisasjonene og hovedverneombudet om videre 
arbeid, og ønsker i tillegg å arbeide med hvordan politiet skal bli bedre på 
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hverdagsledelse. 

På bakgrunn av innspillene fra organisasjonene, hovedverneombud og Politidirektoratet 
tilbakekaller Justis- og beredskapsdepartementet derfor oppdraget gitt i supplerende 
tildelingsbrev nr. 11 – 2022 Opprettelse av nasjonalt varslingsombud for politiet. 

Justis- og beredskapsdepartementet vil følge opp Politidirektoratets videre arbeid med 
varslingsordningen i styringsdialogen med direktoratet. 

Med hilsen 

Inge Dokken 
ekspedisjonssjef 

Astri Tverstøl 
avdelingsdirektør 
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