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Vedlegg: Retningslinjer for varsling - utkast per 220418.docx

HØRINGSUTTALELSE TIL 
Retningslinjer for varsling – høringsfrist 25.05.2018 
 
Saken har vært sendt ut til ansatte i enhet Eiendom med svarfrist til meg   den 20. mai uten at det kom inn 
merknader til forslaget. 
I møtet i dag har jeg sammen med mine 2 avdelingsledere utformet følgende høringsuttalelse: 
 

1. Klargjøre hvem som skal ha varselet 
Vurdere om alle varsel bør gå til HR, enten som kopi eller via HR før den respektive leder får varselet. Vi ser vel 
for oss at varsel bør gå til nærmeste leder med kopi til HR. Årsaken til kopien er nødvendig, mener vi er at HR da 
kan få innblikk i om den samme hendelsen varsles flere ganger eller at det er en gjenganger på sak eller på 
person som varsles. Dette vil da kunne gjøre at HR får et best mulig innblikk i alle varslene i ØK. 
Likeledes bør det komme frem om det er noen varsler som skal gå direkte til rådmannen/HR, tenker da på 
varsler som omhandler for eksempel. kriminell adferd, overgrep, rus. 
2. Sanksjoner 
Vi drøftet også at det er ukjent blant ansatte flest hvilke sanksjoner man risikerer dersom man blir «kjent 
skyldig» i forhold som det varsles om. Hva man risikerer ved for eksempel å bryte røykereglementet bør være 
kjent. 
3. Begrep 
I pkt 5 i skjemaet som er foreslått brukt til varsling, er begrepet nærmeste overordnet leder brukt. Hva menes 
med dette begrepet? Vi mener det bør tas vekk og at man bruker konsekvent for eksempel nærmeste leder, som 
er brukt  under Intern varsling under hovedpunkt Hvem skal varsles? 
I pkt 2 under Behandling av varsel, går vi ut fra at journalføring skal skje i ESA 
I pkt 3 under d.s., …videre etterforskning… er dette både intern etterforskning og politietterforskning eller bare 
politietterforskning? 
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Hei. 
Vedlagt er forslag til retningslinjer for varsling for Øyer kommune. Forslaget er utarbeidet av undertegnede, Kåre 
Nordby – HTV og Lars Høglien – enhetsleder. 
 
Det tas sikte på behandling av retningslinjene i partssammensatt utvalg i juni, høringsuttalelsene må derfor sendes 
meg innen fredag 25.mai. 
 
Ta kontakt dersom dere har noen spørsmål. 
 

Med vennlig hilsen  

Annikken Reitan Borgestrand  
Leder for HR og IKT 

 
___________________________________  
Tlf: 990 15 267  
E-post: annborge@oyer.kommune.no  
www.oyer.kommune.no  

Det gjøres oppmerksom på at besvarelser ved bruk av e-post kan bli journalført som offentlig post i tråd med 
kommunens rutiner. 
 
 


