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Høring – utredning om gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1937 
(varslingsdirektivet) i norsk rett 
 
 
Det vises til høring fra Justis- og beredskapsdepartementet datert 17. juni 2022 hvor det bes om 
innspill til utredning om gjennomføring av direktiv (EU) 2019/1937 (varslingsdirektivet) i norsk 
rett. Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning. Vi har 
om lag 390 000 medlemmer fordelt på 14 medlemsforbund i offentlig og privat sektor. Vi takke 
for muligheten til å få komme med innspill.  
 

1. Behovet for et sterkere varslervern   
 
I EU har det ikke tidligere vært harmoniserte regler om varsling. Direktivets formål er å styrke 
håndhevelsen av EU-retten ved å verne personer som varsler om brudd på særskilt angitt EU-rett. 
Det er i direktivets fortale vist til at lovgivningen om varsling i EU er fragmentert og at varslere 
ikke har et tilstrekkelig vern mot gjengjeldelse. Dette vil kunne avskrekke potensielle varslere fra 
å stå frem med ulovlige eller kritikkverdige forhold, i frykt for represalier. Effektiv beskyttelse av 
varslere er derfor et virkemiddel for å sikre at EU-retten håndheves effektivt.  
 
Direktivet innebærer blant annet at det skal etableres varslingsordninger ved en rekke private og 
offentlige virksomheter, samt utpekes eksterne kompetente myndigheter for å ta imot og 
håndtere varsler om overtredelser av EU-lovgivning på utpekte områder, herunder 
anskaffelsesrett, finansielle tjenesteytelser, transportsikkerhet, miljøvern og 
forbrukerbeskyttelse. 
 
Unio mener at varsling er en verdi, ikke et problem. Varslere som er til stede i virksomheten kan 
lettere få kjennskap til kritikkverdige forhold, enn hva revisjoner og tilsyn kan. Samfunnet og den 
enkelte virksomhet er tjent med at varsling som avdekningsmekanisme av kritikkverdige forhold 
fungerer godt, herunder en god beskyttelse av varslerne. 
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Unio mener at det må være et overordnet mål at det er enkelt å varsle, trygt å varsle og at det 
legges til rette for en god ytringskultur på arbeidsplassen der varsling blir sett på som et gode.  
 
Et godt varslervern må prioriteres, varselet og varsleren må tas på alvor. Virksomhetene må ta 
tak i de kritikkverdige forholdene det blir varslet om og som utgangspunkt håndtere dem på 
lavest mulig nivå. Personvern og kontradiksjon må ivaretas i varslingsprosesser. Unio mener det 
er viktig med en lav terskel for varsling og at de som varsler blir anerkjent for det arbeidet de 
gjør.  
 
Det er for mange som opplever at de som person blir sett på som et problem i stedet for at 
forholdet de varsler om blir tatt tak i.  Kunnskapsundersøkelser gjennomført de siste årene viser 
at mange arbeidstakere velger å ikke varsle i frykt for gjengjeldelse. Vi mener det underbygger de 
stor utfordring vi fortsatt har innenfor varslerfeltet. Et av forbundene i Unio, Politiets 
Fellesforbund, har som en konsekvens av at de menneskelige omkostningene er for store i 
varslingssaker, fattet et politisk vedtak om at de ikke anbefaler sine medlemmer å varsle.    
 
En forutsetning for at kritikkverdig forhold på arbeidsplassen blir avdekket er et sterkt 
varslervern. Det er bra at en varsler har mulighet til å få erstatning gjennom rettsapparatet eller 
diskrimineringsnemda dersom varsleren blir utsatt for gjengjeldelse. Men det hjelper ikke 
varsleren å få en etterskuddsvis økonomisk oppreisning etter å ha blitt utsatt for gjengjeldelse 
når han står midt oppe i en varslingssak. Bistand må være tilgjengelig på et mye tidligere 
tidspunkt.  
 
Derfor mener Unio, uavhengig av hvordan regjeringen velger å løse implementeringen av 
varslerdirektivet, at det bør etableres et nasjonalt varslingsombud. Et samlet varslingsutvalg 
(NOU 2018:6) konkluderte med at et varslingsombud vil bidra til et sterkere varslervern i Norge.  
 
Unio mener; 
 

• Et nasjonalt varslingsombud vil styrke trygghet til de mest utsatte arbeidstakerne 
 

• Et nasjonalt varslingsombud vil hjelpe både arbeidstakere og -givere til å forebygge og 
håndtere krevende varslingssaker  

 
• Et varslingsombud vil spare samfunnet for betydelige kostnader og belastninger 

 
Varslingsdirektivet pålegger statene å utpeke en eller flere kompetente myndigheter som skal ha 
ansvaret for å motta, gi tilbakemelding og følge opp varsler, jf. artikkel 11 nr. 1. Det fremgår av 
fortalen (64) at et ombud kan være et slikt myndighetsorgan. Unio mener derfor at det ligger 
innenfor rammen av direktivet å opprette et nasjonalt uavhengig varslingsombud. 
 
 

2. Behovet for en egen lov og gjennomføring 
 
Unio er enig i at kapittel 2A i arbeidsmiljøloven må beholdes slik det er i dag. Arbeidsmiljøloven 
er den grunnleggende loven for arbeidslivet i Norge, og inneholder de mest sentrale 
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bestemmelser som regulerer et arbeidsforhold. Det er viktig at arbeidstakere beholder sitt 
varslervern etter arbeidsmiljøloven, og at disse bestemmelsene ikke tas ut av arbeidsmiljøloven. 
 
Det foreslåes i utredningen at varslingsdirektivet gjennomføres i en egen, ny lov om EØS-varsling, 
supplert med forskrifter på enkelte punkter. Varslingsdirektivet skiller seg på flere måter fra de 
reglene om varsling som i dag finnes i arbeidsmiljøloven, blant annet knyttet til personkrets, 
forhold det kan varsles om og krav til prosedyrer. Unio er enig i at det er vanskelig å 
implementere direktivet i allerede eksisterende lovgivning. Å splitte opp direktivets 
bestemmelser basert på hvilken tilknytning varsler har til virksomheten vil være lite 
hensiktsmessig. Vi støtter derfor at det opprettes en ny lov.  
 
Imidlertid ser vi mange utfordringer med å ha et tosporet system med forskjeller som kan skape 
utfordrende grenseoppganger både for varsler, virksomhet og håndhevingsmyndighet. For 
eksempel knytter varslingsretten i arbeidsmiljøloven seg til «kritikkverdige forhold» generelt 
mens direktivet gjelder derimot brudd på nærmere angitte deler av EU-retten. Det er fullt mulig å 
finne eksempler på kritikkverdig forhold i virksomheter knyttet til for eksempel offentlig 
anskaffelser og finansielle tjenesteytelser som ikke er et brudd på EU-retten. Det er heller ikke 
noe vilkår etter direktivet at overtredelsen allerede er begått på tidspunktet varselet fremsettes, 
det kan også varsles om overtredelser som med stor sannsynlighet vil finne sted. Det kan du ikke 
gjøre etter arbeidsmiljølovens regelverk. 
  
Varslingsdirektivet inneholder også detaljerte regler om krav til opprettelse av interne og 
eksterne varslingskanaler og hvordan disse skal utformes og hvordan varsler skal mottas og 
håndteres. Det er vanskelig å se for seg et eget regelsett med varslingskanaler som skal gjelde for 
brudd på EU-lovgivningen som ikke korresponderer med reglene i arbeidsmiljøloven. På 
bakgrunn av forskjellene mellom dagens regulering av varsling og direktivets bestemmelser 
mener vi det er behov for koordinering mellom direktivet og arbeidsmiljølovens regler på mange 
områder. 
 
Varslingsutvalget diskuterte behovet for en egen varslingslov og konkluderte med at dette burde 
utredes og analyseres nærmere. Unio ser behovet for en nærmere utredning av behovet for 
regler om varsling på andre samfunnsområder enn de som er dekket av arbeidsmiljøloven og 
varslerdirektivet, for eksempel innenfor frivillige organisasjoner, og ber regjeringen på sikt 
vurdere å oppette et utvalg som ser nærmere på hvordan dette kan løses.  
 

3. Varslingskanaler 
 

Justis- og beredskapsdepartementet ber i høringsbrevet særlig om tilbakemelding på følgende 
temaer: 

- Sentral ekstern varslingskanal eller om sektormyndighetene bør ha egne 
varslingskanaler   

- Hvilket organ dette bør være  
- Hvilken rolle en sentral varslingskanal bør ha 
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Det foreslåes i utredningen av det opprettes en kompetent myndighet, som får ansvar for å ta 
imot og følge opp varsler. Unio tror det kan være hensiktsmessig å opprette en sentral ekstern 
varslingskanal. Men vi tenker at det bør være en felles varslingskanal både for å avdekke 
kritikkverdige forhold etter arbeidsmiljølovens regler om varsling og brudd på EØS-lovgivingen 
etter den nye loven. Et system med to spor, hvor den som varsler om kritikkverdige forhold etter 
arbeidsmiljølovens varslingsregler må gå direkte til den enkelte fagmyndighet, mens den som 
varsler etter om brudd på EØS-lovgivningen kan gå direkte til en sentral varslingskanal, vil etter 
vår oppfatning være uheldig.  
 
Det er omtrent 55 myndighetsorganer i Norge som du kan varsle til innenfor de ulike fagfelt. Det 
vil utgjøre en stor besparelse om varsler kunne kanaliseres gjennom en kanal. Unio mener at 
Arbeidstilsynet er det mest kompetente myndighetsorganet på varslingsområdet til å være en 
samlende varslingskanal.  
 
Imidlertid tror vi det vil være uheldig og by på habilitetsutfordringer om en ekstern sentral 
varlingskanal både skal ta imot varslet og bidra til å avdekke lovbrudd og kritikkverdige forhold og 
samtidig bidra til vern av varsleren.  
 
Derfor mener vi at det viktigste grepet regjeringen nå kan gjøre for å styrke varslervernet i Norge 
er å opprette et nasjonalt uavhengig varslingsombud. Et nasjonalt varslingsombud vil kunne gi 
råd, støtte og bistand til de involverte i konkrete saker. Ombudet bør kunne tilby mekling, 
anbefale fri rettshjelp og skape generell kunnskap og forståelse for verdien av varsling for 
samfunnet.  
 
 
 
 
Vennlig hilsen 
Unio 
 
 
 
Jon Olav Bjergene 
sekretariatssjef 

Henrik Dahle 
fagsjef og advokat 

  
  
 


