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Høring - forslag til nye regler om ansattes ytringsfrihet/varsling

YS viser til ovennevntehøring.
YS har vært representerti referansegruppenog gjennom det arbeidet bistått med
forslag og innspill til arbeidsgruppensrapport.

Besøksadresse:

Brugt. 19

Generelt
YS mener at den foreslåtte lovteksten med forarbeider fremstår i all hovedsak som
gjennom arbeidet og balansert. YS er fornøyd med forslaget til nye regler som skal

styrke ansattesytringsfrihetog verne arbeidstakeresom varsler eller ytrer seg på
andre måter om forhold som berørervirksomhetende arbeider i. For arbeidstakerei
norsk arbeidsliver det viktig at ytringsfrihetener lovfestet.

Postadresse:

Postboks 9232

Grønland

Merknadertil lovteksten
0134 Oslo

1) Det foreslås at det i § 2-5 (2) bokstav c) inntas følgende henvisning; "Med intern
varslingmenes å si i fra i samsvar med virksomhetensretningslinjer,jf. 3-6, eller til

forledelsen

-

representant
der slike retningslinjer ikke finnes"
Siden det ellers i lovforslaget er vektlagt hensynet til informasjonsverdi og til en
pedagogisk fremstilling av regelverket, mener YS at en henvisning fra § 2-5 (2) til §
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3-6 vil være fornuftig. Dette vil etter vårt syn skape en bedre sammenhengi det nye
regelverket, og fremstår også som naturlig all den tid kap. 2 kommer før kap. 3. Om

dette medførerat henvisningeni § 3-6 til 2-5 blir overflødigeller ikke, blir mer en
lovteknisk problemstilling. YS ser imidlertid ingen problemer med en intern
krysshenvisning her, da arbeidstaker er rettighetssubjekt etter § 2-5 og arbeidsgiver
er pliktsubjekt etter § 3-6.
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2) Når det gjelder arbeidsgiversplikttil å legge forholdenetil rette for varslingetter
§ 3 -6, er denne plikten betinget av at "forholdene i virksomheten tilsier det". YS vil i
denne sammenheng presisere at hovedregelener at retningslinjer/ andre tiltak skal
iverksettesi den enkelte virksomhet , og at det bare unntaksvisvil være aktuelt å
fravike dette . I rapporten på s. 92 påpekes det at "den viktigste innsatsen for å styrke
den reelle ytringsfriheten vil måtte gjøres lokalt". YS vil her påpeke viktighetenav at
§ 3-6 ikke tolkes for vidt, slik at det bare blir et fåtall av virksomhetene som utarbeider
interne retningslinjer/ andre tiltak. Det er viktigat arbeidsgiverneansvarliggjøres,og
at § 3-6 fungerer som et konkret insitamenttil å sette spørsmålet på dagsordenen
lokalt.
Dette er med andre ord ingen materiellendring, men et utrykk for YS' bekymring for
at plikteni § 3-6 i praksis kan bli uthulet.
For YS er det viktig at tilsynet med loven prioriteres på dette punkt, da utarbeidelse
av interne retningslinjere.l. lokalt vil være av sentral betydningfor at det overordnede
formålet med denne lovreguleringenoppfylles - nemlig bedring av ytringsklimaeti
norsk arbeidsliv.
3) Under kommentarene til § 3 - 6, side 119 nest siste avsnittfremgår det at
retningslinjer
, instrukser,reglementero.s.v. kan ikke begrense
ytringsfrihetenmer enn det som følger av § 2--5 og Grunnlovens§ 100.
Denne rettstilstandenfremgår også av redegjørelsenunder pkt. 6.4.3, side
108. Her skrives det at det " bør settes skrankeri loven for adgangen
til å inngå avtaler eller å pålegge taushetsplikti instrukse.l. som

begrenserytringsfriheten
utoverde begrensinger
somfølgerav § 2- 4 og
§ 2-5." YS' standpunkther er imidlertidat arbeidsmiljølovensgenerelle
ufravikelighetjf § 1-9 gjør dette tilstrekkeligklart.
YS ser at det kan være pedagogiskog veiledende for partene i arbeidslivet
dersom denne rettstilstandenfremgår av en utrykkelig regel i den nye
lovteksten. Dette kan for eksempel gjøres som et tilleggtil den foreslåtte
§ 3 -6. Plikt til å legge forholdenetil rette for varsling. YS forslår som ny siste
setning : Instrukser, retningslinjer, avtaler e.l
skal ikke begrense ytringsfriheten utover det som følger av § 2- 4 og

§2-5.
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