
Forskrift [dato] om ekstern varslingskanal etter EØS-varslingsloven m.m.  

 

§ 1. Formål  

Forskriften skal legge til rette for en effektiv og tillitsvekkende håndtering av varsler som fremsettes i 

medhold av EØS-varslingsloven.  

§ 2. Opprettelse og organisering av ekstern varslingskanal  

[Den utpekte myndigheten] skal opprette en ekstern varslingskanal som skal ta imot og følge opp 

varsler.  

Varslingskanalen skal utformes og drives på en måte som sikrer opplysningers integritet og 

fullstendighet, at identiteten til varslere og berørte personer holdes konfidensielt, og at uautoriserte 

medarbeidere hindres tilgang. Varslingskanalen skal registrere og oppbevare opplysninger i 

overensstemmelse med EØS-varslingsloven § 15.  

[Den utpekte myndigheten] skal peke ut medarbeidere som skal ha ansvar for å ta imot og håndtere 

varsler og kommunisere med varsler. Medarbeiderne skal få opplæring i håndtering av varsler.  

§ 3 Mottak av varsler  

Den eksterne varslingskanalen skal ta imot varsler som fremsettes muntlig eller skriftlig. Muntlige 

varsler skal kunne fremsettes per telefon, talemeldingssystem eller etter varslerens ønske i et fysisk 

møte innen rimelig tid.  

Hvis et varsel fremsettes for kanaler eller medarbeidere som ikke er kompetente etter § 2 skal 

mottaker videresende varselet til rett mottaker uten ugrunnet opphold.  

§ 4 Plikt til å følge opp varsler  

[Den utpekte myndighet] skal følge opp varsler på egnet måte.  

Hvis den kompetente myndigheten etter en nærmere vurdering anser en overtredelse å være av 

mindre alvorlig karakter, kan saken lukkes uten nærmere oppfølging. Varsler skal orienteres om 

beslutningen og begrunnelsen for denne.  

Ved gjentatte varsler om samme forhold, kan den kompetente myndigheten lukke saken hvis 

varselet ikke inneholder nye opplysninger som foranlediger en oppfølging. Varsler skal orienteres om 

beslutningen og begrunnelsen for denne.  

Ved stort tilfang av varsler, kan den kompetente myndighet prioritere varsler om alvorlige 

overtredelser eller overtredelser av særlig sentrale lov- og forskriftsbestemmelser.  

§ 5 Informasjonsplikt  

De kompetente myndigheter skal tilgjengeliggjøre følgende opplysninger på sine nettsider i et enkelt 

tilgjengelig avsnitt 

a. vilkårene for vern ved varsling etter EØS-varslingsloven  



b. kontaktopplysninger til den eksterne varslingskanalen opprettet i medhold av § 2, herunder 

e-postadresse, adresse og telefonnummer,  

c. angivelse av om samtaler med den eksterne varslingskanalen blir lagret,  

d. prosedyrene for varsling, herunder den kompetente myndighetens adgang til å be om 

utfyllende og supplerende opplysninger og fristen for og innholdet i tilbakemeldinger, 

e. hvordan varsler følges opp,  

f. regler om taushetsplikt og behandling av personopplysninger,  

g. rettsmidler og prosedyrer for vern mot gjengjeldelse  

h. tilgangen til fortrolig rådgivning for personer som vurderer å varsle  

i. en klar beskrivelse av vilkårene for å gå fri for ansvar ved brudd på taushetsplikt.  

Kompetente myndigheter skal oppfordre til bruk av interne varslingskanaler opprettet etter EØS-

varslingsloven kapittel 4 i tilfeller der overtredelsen kan imøtegås effektivt internt og varsler vurderer 

at det ikke er risiko for gjengjeldelse.    

De medarbeidere som er pekt ut etter § 2 tredje ledd skal gi interesserte personer opplysninger om 

prosedyrene for varsling. Opplysningene skal omfatte tilgjengelige varslingskanaler hos den 

kompetente myndighet, gjeldende varslingsprosedyrer og hvilke medarbeidere som er ansvarlig for å 

håndtere varsler.  

§ 6. Støtte og bekreftelse til varsler  

Den kompetente myndighet skal bistå varsler overfor andre offentlige myndigheter som deltar i 

beskyttelsen mot gjengjeldelse, og skal på anmodning fra varsler utstede bekreftelse på at det er 

fremsatt et varsel etter EØS-varslingsloven.  

§ 7. Gjennomgang av varslingsrutiner  

Den kompetent myndighet skal gjennomgå varslingsprosedyrene periodisk, og minst hvert tredje år.  

§ 8. Samarbeid med kompetente myndigheter i andre EØS-stater 

Den kompetente myndighet skal samarbeide med kompetente myndigheter i andre EØS-stater 

dersom det forhold det varsles om har en grenseoverskridende karakter.  

 


