
DEPARTEMENTENES
SERVICESENTER

Arbeids- og inkluderingsdepartementet
v/Elisabeth Vigerust
Postboks 8019 Dep
0030 OSLO

Deres referanse Deres dato

t_ ...._ ...___

i 8n;

Vår referanse

'r ati:

Il  3 3.Ø
5

E ksheh.:

200501903- /EVI 23.12.2006 200501068 20.03.2006

Høringsuttalelse -  forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling

Det vises til AIDs høringsbrev av 23.12.05 om ovennevnte.
Departementenes servicesenter (DSS) slutter seg til hovedtrekkene i arbeidsgruppe-
rapporten. DSS mener det må legges til grunn at viktige samfunnshensyn og verdier for
demokrati og åpenhet må være overordnet hensynet til private og offentlige virksomheters
indre forhold.

Vi ser imidlertid at det lovmessige rettsvernet for varslere i seg selv ikke er tilstrekkelig til å
sikre lovens overordnede hensikt. Det er særlig 2 forhold som etter våre erfaringer har
større betydning. Det ene er virksomhetenes utvikling av etiske prinsipper og indre kultur.
Dette skaper viktige forutsetninger for åpenhet som etter vårt skjønn blir for lite overvåket
av de ulike kontrollinstansene i arbeidslivet, og som virksomhetene i større grad bør
utfordres på. Vi har således større tro på å øke ressursinnsatsen på slike "kontroller" i regi
av de instanser som allerede finnes (eksempelvis Arbeidstilsynet, Riksrevisjonen, Sivilom-
budsmannen m.fl.) enn å opprette et eget "ytringsfrihetsorgan", slik utvalget har diskutert.

Det andre vesentlige forholdet er medienes informasjonshåndtering. Ifølge ulike under-
søkelser sliter en del nyhetsmedier med generell lav tillit i befolkningen, noe vi tror medvir-
ker til at varslingsretten ikke benyttes i det omfanget eller på den måten den burde. Det ville
være verdifullt om både myndigheter og media diskuterer medias utøvelse av sin rolle i lys
av den nye lovbestemmelsen. Dette med sikte på å skape tillit til at varslinger håndteres på
et forsvarlig og betryggende grunnlag.
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