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SVAR HØRING —FELLESORDNING FOR VARSLING OM KRITIKKVERDIGE
FORHOLD I VIRKSOMHETENE I JUSTISSEKTOREN

Viser til brev datert 05.06.13. Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) har drøftet høringen med
lokale fagforeninger på IDF møte 27.08.13 og AMU 04.09.13. Det var enighet om følgende svar.

Valg av modell:
DNK stiller seg positiv til å etablere en felles ordning for varsling av kritikkverdige forhold og vi
synes det er viktig at varlsingsenheten kan motta alle type varslinger som i ekstern modell A og i den
interne modellen.

DNK støtter JD valg av modell A, men vi synes også at den interne modellen er et godt alternativ. Vi
stiller spørsmålstegn med at JD mener at den interne modellen ikke ivaretar behovet om «nerytralitet,
uavhengighet ogfortrolighet på en måte som vil inngi tillitt»- dersom motaket består av noen få
betrodde personer med høy integritet, tilitt og selvstendighet.

Økonomiske konsekvenser:
Media med flere viser stor interesse i DNKs arbeid. Vi vurderer derfor at risikoen for falske
varslinger som høy og frykter de økonomiske konstnader ved behandling hos varslingsenheten.

Dersom modell A blir valgt synes DNK at det bør stilles store krav til varslingsenheten
(advokat/kondulsentfirma) - slik at komeriselle- og økonomiske interesser ikke blir hovedmotivasjon
for utførelsen av arbeidet. Avtalen bør inneholde en klausul om at advokatfirmaet ikke kan påta seg
oppdrag i hele justissektoren.

Internett vs. intranett
DNK støtter JD synspunkt om å etablere link til varslingskanalen på internett, slik at også DNKs
mange samarbeidspartnere har mulighet til å varsle ved kritikk verdigeforhold. Dersom
varslingskanalen mottar mange ubegrunnede og usaklige varslinger bør man vurdere om det kun skal
mulig å varsle via intranett og per telefon/brev.

Kontoradresse: Postadresse: Telefon sentralbord: Telefaks:
Nydalen alk 37a Postboks 7 Nydalen PIB 23 00 57 00 22 23 29 41
Oslo 0410 Oslo

Organisasjonsnurnmer: 990 382 840 MVA



I 2012 motok vi ingen varslinger, mens vi 2013 har motatt en varsling av et kritikkverdig forhold.

Ved videre saksbehandling av denne saken kan Monica Karina Persen kontaktes.

Med vennlig hilsen
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