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Høring  -  forslag til retningslinjer for varslingsrutiner i statstjenesten

Vi viser til ovennevnte  høring der DSS (Departementenes servicesenter) blir bedt om å
komme med  en uttalelse.

Generelt mener DSS det er viktig å synliggjøre retten og plikten til varsling.  Det kan derfor
være viktig å signalisere særskilte retningslinjer for dette i staten ut over Arbeidsmiljølovens
bestemmelser. Vi tror  imidlertid ikke egne virksomhetsspesifike regler vil være egnet for å
sikre tilstrekkelig åpenhet om forhold i virksomheten.

Det er først og fremst virksomhetens og medarbeidernes verdiforankring, etiske bevissthet
og kulturbygging som skaper grunnlaget for sunne forhold. Til dette har mange virksom-
heter allerede etablert sentrale eller selvpålagte fellesverdier og holdningsskapende verktøy
og kontrollrutiner for eksempel knyttet til mobbing, innkjøp, økonomi, medbestemmelse,
kommunikasjon og lederadferd. Utfordringen er å skape en sammenheng mellom disse
områdene. Primært ønsker vi derfor at de "Etiske retningslinjer for statstjenesten" legges til
grunn for innarbeiding av varslingsreglene.

Våre svar  på de 6 spørsmålene i høringen er følgelig basert på denne betraktningen.

1) Ja, vi tror det er viktig å synliggjøre eksempler på sammenhengene mellom
lojalitetsplikt, ytringsfrihet og retten til varsling. Dette bidrar til helhetsforståelsen av
verdimessige og etiske forhold.

2) Nei, vi tror ikke dette er avgjørende.
3) Ja, DSS ser det som en styrke om også andre som er i kontakt med statstjenesten

kan omfattes av retningslinjene.
4) Ja, varslingsplikten er viktig å understreke. Vi tror en uttalt slik "forventning" fra

staten som arbeidsgiver vil virke positivt.
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5) Nei, det viktigste er etter vårt skjønn å få brakt uregelmessigheter fram i lyset i
stedet for oppmerksomhet om formen/fremgangsmåten.

6) Anonym varsling er i utgangspunktet bedre enn ingen varsling .  Vi er usikre på om
det er gunstig å regelfeste dette noe nærmere.

Med hilsen

Bård Knutz. f. Else Spilling
personalsjå#-'  førstekonsulent


