
 

Klima- og miljødepartementet Dato: 15.12.2014 Versjon: 1.0 Side: 1 av 7 

Dokumentnummer og navn:   Varsling - interne retningslinjer for oppfølging av varsler  

Utfylt av:   Organisasjonsavdelingen Godkjent av: Departementsråd 

Distribueres til: Alle i KLD/intranett Sist endret:  15.12.2014 

 
 

VEDLEGG 3:  

INTERNE RETNINGSLINJER FOR OPPFØLGING AV VARSLER  
 
Disse retningslinjene gjelder for kun for departementets interne saksbehandling og oppfølging 
av interne og eksterne varsler. Retningslinjene har ligget til grunn for Datatilsynets 
godkjennelse og konsesjon for drift av ekstern varslingskanal.  

1. FORMÅL 
Formålet med etablering av varslingsmottak er at ansatte, leverandører, samarbeidspartnere og øvrige 
skal gis mulighet til å innlevere varsel gjennom en tilrettelagt og dertil egnet varslingskanal.  

Et varsel, enten opplysningene i varselet er riktige eller feil, kan inneholde alvorlige beskyldninger og 
sensitive personopplysninger. Derfor har KLD åpnet for at eksterne, på lik linje med departementets 
egne ansatte, gis informasjon om muligheten til å innlevere et varsel gjennom en dertil egnet og sikker 
varslingskanal. Informasjonen som departementet gir utad må derfor være informativ, veiledende og 
forpliktende med hensyn til partenes rettigheter og departementets forpliktelse om konfidensialitet og 
taushetsplikt.    

Det er ikke ønskelig at varslingskanalen skal benyttes til klager, reklamasjoner, eller det som ellers 
kan karakteriseres som et behov for ordinær kontakt. 

2. DEPARTEMENTETS INTERNE OPPFØLGING AV VARSLER 

2.1 Bakgrunn for retningslinjene 
1. Denne rutinebeskrivelsen gjelder og skal følges av KLD og deres saksbehandlere ved 

behandling av varsler mottatt direkte eller via leverandør for eksternt varslingsmottak. 
Rutinebeskrivelsen er avstemt og kvalitetssikret i forhold til databehandleravtale og de system 
og rutiner som er etablert ved det eksterne varslingsmottaket.  
 

2. Det er etablert en ekstern varslingskanal som er åpen for både ansatte i departementet og andre 
eksterne aktører i tillegg til en intern varslingskanal for ansatte i KLD. 
 

3. Departementets rutiner og regler for behandling og oppfølging av et varsel er de samme om 
varselet kommer fra en ansatt eller fra en ekstern varsler. I og med at det er åpnet for anonym 
varsling, er det heller ikke mulig å vite om varsleren er ansatt eller har en annen ekstern 
tilknytning.  
 

4. Varslingskanalene og oppfølging av varslene skal derfor opprettes og driftes etter 
personopplysningsloven med forskrift, disse retningslinjene, de forutsetningene som ligger til 
grunn for søknad om konsesjon og de vilkår og merknader som konsesjonen fra Datatilsynet 
gir.  
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5. Dersom det skjer endringer av betydning i rutiner for mottak og behandling av varsler, sett i 
forhold til de opplysninger som er gitt i søknaden til Datatilsynet, herunder disse 
retningslinjene, må det vurderes å fremmes ny konsesjonssøknad. Bytte av leverandør eller 
systemmessig oppdatering av web-løsning etc. er i denne sammenheng ikke å regne som 
endring av betydning. Avklaring av om endringer gjør det nødvendig å søke ny konsesjon, kan 
eventuelt konsulteres med Datatilsynet.  
 

2.2 Eksternt varslingsmottak og databehandleravtale 
6. Det eksterne varslingsmottaket og den planlagte behandlingen av varsler, herunder 

personopplysninger, skjer ved at en ekstern leverandør drifter varslingsmottaket (web-
løsningen) og KLD mottar varselet for vurdering og oppfølging. Prosedyren for 
varslingsmottaker (databehandler) er regulert gjennom databehandleravtalen inngått mellom 
KLD og ekstern leverandør. I denne sammenheng ivaretar databehandleravtalen alle 
prosedyrer for varslingsmottak (databehandler) og samhandling med KLD som 
behandlingsansvarlig.  
 

7. Dersom varsel inngis gjennom webløsningen (ekstern varslingskanal), er kommunikasjonen 
kryptert i en ende til ende løsning. Så snart webskjema er sendt, har varsler mulighet for å 
logge seg inn på systemet selv om det er varslet anonymt. Varsler oppfordres til å følge 
med om saksbehandleren har stilt ytterligere spørsmål eller etterspurt ytterligere 
dokumentasjon. En eventuell etterfølgende dialog vil om ønskelig være anonym.  
 

8. Dersom varsel gis via telefon, e-post, ordinær post eller personlig oppmøte, skal det settes opp 
et varslingsskjema etter samme mal som webskjema. Dersom varsler gir opplysninger om sin 
identitet, skal det gis bekreftelse på mottaket og etablere en kontaktform som vil være 
hensiktsmessig for en forsvarlig oppfølging.   
 

9. Varsler avgjør selv om varslet skal gis anonymt eller ikke. Hvis varsler ønsker å forbli 
anonym, må varsler gi beskjed om det når det varsles første gang. I eksternt varslingssystem 
logges ikke IP-adresser og maskin-ID, i tillegg til at alle dataoverføringer foregår kryptert. Det 
er alene den ansvarlige saksbehandleren hos databehandler som har adgang til 
saksbehandlingsdelen i det eksterne varslingssystemet.  
 

10. Eksternt varsel mottas og behandles i første omgang av leverandør som drifter eksternt 
varslingsmottak. Innholdet i varselet lagres midlertidig i varslingsmottaket og gjøres 
tilgjengelig for behandlingsansvarlig hos KLD. Varslingsnotatet utarbeides av 
varslingsmottaker og inneholder faktiske opplysninger, vurderinger og anbefaling om videre 
oppfølging.  
 

2.3 Mottak av varsel og utredning i departementet - revisjonsstandarder 

11. I KLD vil varselet bli håndtert og fulgt opp av personer (kontrolldirektør og/eller 
seniorrådgiver/jurist)) med særskilt delegert ansvar for å vurdere og gjennomføre en faglig 
forsvarlig oppfølging av varselet. Oppfølgingen skal skje etter disse retningslinjene. Videre 
undersøkelser eller revisjoner skal utføres etter IIA standarder for intern revisjon.   
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12. Alle varsler er i seg selv sensitive og de skal derfor behandles som sensitive 
personopplysninger, også selv om varselet i utgangspunktet ikke omfatter sensitive 
personopplysninger.  Et varsel skal i KLD lagres sammen med dokumentasjon på vår interne 
oppfølging på et beskyttet område i Websak. IKLD vil tilgangen til saksdokumentene være 
begrenset til kun personer med rolle og ansvar for gransking og oppfølging av varselet. Det er 
kun følgende personer og roller som i utgangspunktet vil ha tilgang til varselet og 
dokumentene i websak: 

Rolle 
• Kontrolldirektør, organisasjonsavdelingen   utreder 
• Seniorrådgiver/jurist, organisasjonsavdelingen   utreder 

 
• Arkivleder Siw May Bohlin     arkiv 
• Rådgiver Camilla Aas      arkiv 

 
• Avdelingsdirektør, ØS      godkjenner 
• Avdelingsdirektør, PS       godkjenner 

 
• Ekspedisjonssjef, Organisasjonsavdelingen   beslutter 
• Departementsråd       beslutter 

 
En rapportering og offentliggjøring av departementets oppfølging av varslingssaker skal, ut fra 
varselets art, planlegges og koordineres med NORAD og Utenriksdepartementet.  
 
Utfallet av departementets interne og eventuelt eksterne utredning skal, sammen med behovet 
for å iverksette tiltak, godkjennes av ekspedisjonssjef i O-avdelingen eller departementsråd. 
 
Varselets innhold vil sammen med varselets behov for utredning, avgjøre om departementets 
øvrige avdelinger skal trekkes inn med bistand under utredningen og ved behov for å 
iverksette tiltak. Tilsvarende vurderinger skal gjøres i forhold til deltagelse fra Norad på 
varsler som er knyttet til prosjekter forvaltet av Norad. 

 

2.4 Behandling av sensitive opplysninger iht. personopplysningsloven 

13. Det er formålet med varslingstjenesten og kravet til opplysningenes relevans, som vil begrense 
hva KLD lovlig kan behandle. Det legges til grunn at en registrering og behandling av andre 
sensitive opplysninger som for eksempel etnisk bakgrunn eller seksuelle forhold, ligger 
utenfor formålet med varslingstjenesten og heller ikke er relevant å registrere. Opplysninger 
på saken må slettes hvis det ikke er grunnlag for å behandle dem. 
 

14. KLD må sørge for at personopplysninger som behandles i tilknytning til varslingssaker skjer i 
samsvar med formålet, og at opplysningene er tilstrekkelige og relevante for formålet, jf § 11 
første ledd bokstav d. Formålet begrenser hva personopplysninger kan brukes til.  
 

15. Det følger av personopplysningsloven § 11 første ledd bokstav c at personopplysninger ikke 
kan brukes til senere formål som er uforenlig med det opprinnelige formålet med 
innsamlingen, uten at den registrerte samtykker. Bestemmelsen begrenser hvordan KLD kan 
bruke personopplysninger som er mottatt, samlet inn og på annen måte behandlet i forbindelse 
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med varslingssaker. Bestemmelsen er tolket av Høyesterett i en dom publisert i Rt. 2013 side 
143. Den behandlingsansvarlige i KLD skal være godt kjent med eller gjøre seg kjent med 
denne.  
 

16. Bestemmelsen er også relevant med tanke på nærmere undersøkelser av det varslede forhold. 
Slike undersøkelser kan innebære bruk av personopplysninger som KLD er i besittelse av fra 
før. Dersom bruken av disse opplysningene i forbindelse med undersøkelsene er uforenlig med 
det opprinnelige formålet med opplysningene, kan behandling bare skje på bakgrunn av 
samtykke fra den opplysningene gjelder.  
 

2.5 Behandlingsgrunnlag 

17. Personopplysningsloven § 8 og § 9 angir ulike rettslige grunnlag (behandlingsgrunnlag) for 
behandling av personopplysninger. For intern varsling har KLD lagt til grunn at adgangen til å 
behandle personopplysninger følger av reglene om arbeidsgivers plikt til å legge forholdene til 
rette for varsling i arbeidsmiljøloven § 3-6. I slike tilfeller må prinsippene om 
formålsbestemthet og proporsjonalitet også etterleves.  
 

18. For ekstern varsling skal behandlingen av personopplysninger basere seg på 
personopplysningsloven § 8 bokstav f, og i tillegg § 9 bokstav e eventuelt f der hvor 
behandlingen omfatter sensitive opplysninger.  
 

19. I det systemet som er tilrettelagt med mulighet for anonym varsling, har KLD ikke mulighet til 
å vite om en varsler er ansatt eller ekstern. Rutinen og regelverket for den interne behandling 
av varsler i KLD, er derfor i praksis lik for interne og eksterne varslere. Derfor må KLD alltid 
vurdere om kravet til behandlingsgrunnlag faktisk er oppfylt i den enkelte sak og for den 
enkelte behandling KLD foretar.  
 

20. KLD må sørge for at vurderingene som gjøres er dokumenterbare i den enkelte sak. Dette skal 
være en integrert del av det arbeidet som gjøres etter at varselet er mottatt direkte, eller 
overlevert fra eksternt varslingsmottak, og som en del av internkontrollen, jf. 
personopplysningsloven § 14 jf. personopplysningsloven § 3-1.  
 

21. Den berettigede interesse i å behandle personopplysninger for å avdekke eventuelle 
misligheter, må veies mot den registrertes personvern. Dette er kjernen i kravet til 
behandlingsgrunnlag. Behandlingen av personopplysninger må være proporsjonal. I 
proporsjonalitetsvurderingen må man blant annet se hen til alvoret i den påståtte handlingen 
eller forholdet, hvilke konsekvenser saken kan få for de(n) registrerte, art og omfang av de 
personopplysninger man vil behandle og hvilke adekvate tiltak som treffes for å gjøre 
behandlingen mest mulig rettferdig og skånsom. I vurderingen inngår også om den registrerte, 
særlig de(n) mistanken gjelder, får informasjon og mulighet til å ivareta sine interesser.  
 

2.6 Informasjonsplikt og partenes rett til innsyn 

22. Informasjon om behandlingen av personopplysninger er grunnleggende viktig for at den 
enkelte skal kunne ivareta sine interesser, herunder sine rettigheter etter 
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personopplysningsloven. I personopplysningsloven kapittel 3 er det gitt nærmere regler om 
rett til å få innsyn og plikt til å gi informasjon om behandling av personopplysninger.   
 

23. På departementets intranett skal KLD gi generell informasjon til alle ansatte om 
varslingstjenesten. Disse retningslinjene skal sammen med Datatilsynets konsesjonsvilkår 
være tilgjengelige på intranett. Det skal av opplysningene fremgå hvem som er 
behandlingsansvarlig, hva som er formålet med varslingstjenesten, hvordan den i hovedtrekk 
fungerer for varsler, og hvordan varslet vil bli fulgt opp. Web-portalen skal være informativ 
og brukervennlig.  
 

24. Det må opplyses at KLD i sine undersøkelser av varslet, vil kunne innhente ytterligere 
opplysninger eller ta i bruk opplysninger som den allerede har fra før.  
 

25. Åpenhet og god forhåndsinformasjon vil være med på å skape forutberegnelighet for de 
ansatte med hensyn til arbeidsgivers (mulige) behandling av opplysninger om dem. Dette har 
også betydning for formålsbegrensningen i personopplysningsloven § 11 første ledd bokstav c. 
Det vises her til bruk av personopplysninger selskapet behandler fra før til konkrete 
undersøkelser i en varslingssak.  
 

26. Informasjon til den registrerte - Den registrerte vil være den/de det faktisk behandles 
opplysninger om. Dette vil typisk være varsleren og den/de som mistenkes for å ha opptrådt 
rettstridig/klanderverdig, men vil også gjelde alle andre det behandles opplysninger om.  
 

27. Den mistenkte må som utgangspunkt gis informasjon så tidlig som mulig etter at varsel er 
mottatt og mistanken er etablert. Det må som et minimum gis informasjon om mistanken og 
grunnlaget for denne, hvem som er ansvarlig for behandlingen, hvilke avdelinger eller 
virksomheter innenfor departementets ansvarsområde som vil kunne få tilgang på 
opplysningene under sakens gang, samt informasjon om retten til å kreve innsyn etter 
personopplysningsloven § 18 og retten til å kreve retting og/eller sletting etter § 27 og § 28.  
 

28. Varsleren skal som hovedregel få informasjon om oppfølgingen og utfallet av varslingssaken.  
 

29. Innsynsretten - Dersom den mistenkte eller andre ber om innsyn etter personopplysningsloven 
§ 18, har vedkommende i utgangspunktet rett til å få innsyn i alle opplysninger om ham som 
behandles i anledning varslingssaken. KLD skal imidlertid ikke gi innsyn i opplysninger om 
varslerens identitet eller opplysninger som kan avsløre identiteten. KLD har et særlig ansvar 
for å verne varsleren. Unntak kan tenkes i tilfeller hvor varsleren beviselig har fremsatt falske 
anklager med viten og vilje.  
 

30. Selv om innsyn i varslerens identitet ikke skal gis etter personopplysningslovens 
bestemmelser, utelukker ikke dette at innsyn vil kunne gis i andre sammenhenger, for 
eksempel hvis det blir politietterforskning eller rettslig prosess. Retten til innsyn vil i så fall 
måtte vurderes etter rettspleielovene.  
 

31. Unntak fra informasjons- og innsynsretten - Unntak fra retten til informasjon og innsyn følger 
av personopplysningsloven § 23. Unntak vurderes konkret fra sak til sak. Det er ikke rom for å 
gjøre generelle unntak. Dersom det foreligger grunnlag for unntak, må det alltid vurderes om 
dette skal gjelde helt eller delvis i de opplysninger som behandles i saken. Unntak skal aldri 
strekke seg lenger enn strengt nødvendig.  
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32. KLD skal være forsiktig med å gjøre unntak fra informasjons- og innsynsretten, eller unnlate å 

informere berørte parter. Et avslag om innsyn vil som utgangspunkt representere et inngrep i 
grunnleggende kontradiksjonsrettigheter.  
 

33. Informasjon og innsyn er avgjørende for at den registrerte skal kunne nyte sine andre 
rettigheter etter personopplysningsloven, slik som retten til å kreve uriktige eller ufullstendige 
opplysninger rettet, jf. personopplysningsloven § 27. Retten til å kreve retting må her ses i 
sammenhengen med den plikten behandlingsansvarlig har til å sørge for at 
personopplysningene som behandles er korrekte og oppdaterte, jf. personopplysningsloven § 
11 første ledd bokstav e.  
 

34. I en sak hvor det foreligger mistanke om alvorlige misligheter, kan det være vanskelig å si 
med sikkerhet hva som er korrekt. Ansvaret for å få et så korrekt bilde av faktum som mulig, 
tilsier at den registrerte må få anledning til å gi sitt syn på opplysningene i saken, og på den 
måten å korrigere opplysninger ham/hun måtte mene er uriktige eller ufullstendige.  
 

35. Unntak kan først og fremst skje dersom det er en betydelig risiko for at informasjon til den 
mistenkte kan forspille muligheten til å oppklare saken (bevisforspillelsesfare). 1slike tilfeller 
kan KLD likevel ikke unnlate å informere eller gi innsyn i større omgang eller lenger enn 
nødvendig.  
 

36. Unntak kan også være nødvendig å gjøre av hensyn til andres åpenbare og grunnleggende 
interesser, jf. personopplysningsloven § 23 første ledd bokstav f. Dette vil typisk kunne være 
andre involverte personer, som varsleren eller andre kilder, som det kan være nødvendig å 
beskytte. Unntak vil i så fall ikke kunne strekke seg lenger enn det som er nødvendig for å 
beskytte andres grunnleggende interesser.  
 

37. I noen grad kan det også være grunnlag for å gjøre unntak for opplysninger som utelukkende 
finnes i tekst som er utarbeidet for den interne saksforberedelsen og som heller ikke er utlevert 
til andre, jf. personopplysningsloven § 23 første ledd bokstav e. De personopplysninger som 
danner grunnlaget for en mistanke, eller som behandles for å belyse mistanken, kan imidlertid 
ikke holdes tilbake bare fordi opplysningene befinner seg i en intern rapport. Unntaket kan 
således ikke alene brukes for å holde tilbake informasjon om mistanken som kommer frem i 
for eksempel rapporten som utarbeides og oversendes departementsråd i KLD på bakgrunn av 
mottatt varsel og gjennomførte undersøkelser.  
 

38. I tillegg vil det være et spørsmål hvordan behandle interne vurderinger, og hvordan KLD skal 
forholde seg til den mistenkte. Eksempelvis om det er grunnlag for arbeidsrettslige reaksjoner, 
eller om saken skal anmeldes til politiet. Her vil departementet følge gjeldende regelverk og 
fastsatte prosedyrer for staten. 
 

2.7 Utlevering av informasjon til eksterne 

39. Den registrerte har krav på særskilt informasjon i samsvar med personopplysningsloven § 19 
og § 20. De mest sentrale personene, varsler og den mistenkte, må som hovedregel få 
informasjon om departementets behandling av opplysninger om ham/henne.  
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Særlig viktig er det å informere, før varsling og under behandlingen, om hvordan 
departementet vil beskytte varslerens konfidensialitet, herunder om det kan være aktuelt å 
utlevere informasjon om varsleren i særskilte tilfeller, for eksempel til politiet eller i 
forbindelse med rettslig prosess.  
 

40. I tilfeller hvor KLD vurderer å utlevere opplysninger om varsleren, må KLD, så langt det er 
mulig, informere varsleren og gi mulighet for uttalelse først.  
 

2.8 Rapportering og offentliggjøring 

41. I medhold av personopplysningsloven § 35, fastsettes i tillegg følgende vilkår for 
departementets behandling av varsler: 
• Behandlingsansvarlig i KLD skal hvert år avgi en rapport og status over mottatte og 

behandlede varsler. Det skal i rapporten gis en bekreftelse på at behandlingen skjer i 
overensstemmelse med loven, retningslinjene og vilkår i konsesjonen fra Datatilsynet. 

• Rapporten skal fremlegges departementsråden for godkjennelse. 
• KLD vil samordne sin offentliggjøring av årsrapporten med Norad, UD og Fredskorpset.   

 

2.9 Oppbevaring av varslingsrapport og sletting 
42. Varslingsrapporten skal normalt slettes hos både databehandler og 

behandlingsansvarlig (KLD) senest to måneder etter at undersøkelsene er avsluttet, 
men skal oppbevares så lenge det er nødvendig for eksempel i forbindelse med 
politianmeldelse, personalsak, leverandørtvist, bistandsavtaler, forvaltningsprosjekt eller 
andre forhold.  
 

43. Åpenbart ikke reelle varsler/SPAM ol. kan slettes umiddelbart, mens alle varsler som 
anses å være reelle, skal vurderes og rapporteres. Dersom varselet av departementet 
åpenbart anses som grunnløs, eller ikke kan anses som et varsel, skal det begrunnes og 
dokumenteres i logg, for deretter å bli slettet.  

2.10 Utlevering av opplysninger til uautoriserte - avviksbehandling 
44. Dersom departementet utleverer personopplysninger til uautoriserte, skal dette føre til 

en gjennomgang av rutinene, innhente forklaring på eventuell manglende etterlevelse, 
og en avviksmelding skal sendes Datatilsynet iht. personopplysningsforskriften § 2-6. 
Avviksbehandlingen skal dokumenteres. Denne bestemmelsen gjelder generelt og er 
ikke bare begrenset til avvik ved varsler. 
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