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0. SAMMENDRAG
På oppdrag fra kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune har Vestfold kommunerevisjon
gjennomført forvaltningsrevisjonsprosjektet Etikk og varsling i Vestfold fylkeskommune.

Gjennomføring av forvaltningsrevisjonen
I dette prosjektet har vi undersøkt Vestfold fylkeskommunes arbeid med etikk og varsling.
Kontroll av fylkeskommunens arbeid med etikk og varsling, er avgrenset til årene 2016-2018.

Oppsummering av revisjonens vurderinger
Hovedmålsettingen i prosjektet har vært å få svar på følgende tre problemstillinger:

1. Har Vestfold fylkeskommune tiltak for å sikre gode etiske holdninger og
handlinger i organisasjonen?
Revisor kan konkludere med at Vestfold fylkeskommune har etablert gode tiltak for å sikre
gode etiske holdninger og handlinger i organisasjonen.
Av gode tiltak vil vi trekke frem fylkeskommunens etiske retningslinjer for ansatte, som nylig
er revidert. Revisor vurderer at det er forbedringer i de nye etiske retningslinjene for
ansatte. Vi kan trekke fram at det er en utvidet beskrivelse av hva som er ønsket adferd mot
hverandre og tjenestemottakere. Det er også et nytt punkt om personlig ansvar ved brudd
på de etiske retningslinjene, som er en anbefaling fra KS. Enkelte skoler og sektorer har også
laget lokale etiske retningslinjer, som tar etikken ned på et mer praktisk nivå.
Av andre gode tiltak for å sikre gode etiske holdninger i organisasjonen, har ledere i
fylkeskommunen ansvar for sørge for at etiske retningslinjer er kjent for alle medarbeidere,
og legge til rette for at betydningen av retningslinjene diskuteres regelmessig i den enkelte
virksomhet, samt bygge en åpenhetskultur. Videre er det etablert tiltak for innføring i de
etiske retningslinjene og lagt til rette for etisk refleksjon for både nyansatte ledere og
ansatte.
Vestfold fylkeskommune har også spesielt lagt opp til etiske refleksjon gjennom
fylkeskommunens «Anskaffelsesstrategi 2018-2020» og gjennom deltakelse i bygg- og
anleggsbransjens prosjekt «A-krim-samarbeidet».

2. I hvilken grad er tiltakene fulgt opp?
Vestfold fylkeskommune har i perioden 2016-2018 hatt saker som kan defineres som brudd
på de etiske retningslinjene. I tråd med retningslinjene har bruddene fått konsekvenser for
den ansattes arbeidsforhold. På grunnlag av dette konkluderer vi med at tiltak for å sikre
gode etiske holdninger og handlinger i organisasjonen blir fulgt opp.
Spørreundersøkelsen viser at ledere, tillitsvalgte og verneombud i undersøkelsesperioden
(2016 – 2018) har observert hendelser på sin arbeidsplass som bryter med de etiske
retningslinjene. Spørreundersøkelsen gir oss imidlertid ingen opplysninger om dette er
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observasjoner, som er varslet eller håndtert på annen måte, og vi kan derfor ikke uttale oss
om hvorvidt disse hendelsene er fulgt opp.
Videre er det generelt god kjennskap til de etiske retningslinjene blant ledere, tillitsvalgte og
verneombud i fylkeskommunen. Det er imidlertid en betydelig andel, spesielt tillitsvalgte og
verneombud, som mener at de etiske retningslinjene ikke er lett tilgjengelig.
Revisor har undersøkt hvor tilgjengelige retningslinjene er. Ved å bruke søkefeltet på
startsiden, vil man finne de aktuelle dokumentene. I ansattportalen er retningslinjene
plassert under Styrende dokumenter. Revisor mener at de etiske retningslinjene med fordel
kunne vært mer synlige på portalens startside, da dette er spesielt viktige dokumenter for
ansatte i fylkeskommunen.
Revisor kan videre konkludere med at fylkeskommunen har tilrettelagt arenaer for etisk
dilemmatrening og refleksjon, spesielt på ledernivå og innenfor enkelte virksomheter og
områder. På bakgrunn av svar i spørreundersøkelsen, mener vi likevel at fylkeskommunen
har et potensial til å jobbe enda mer systematisk med etikk og tilrettelegge for etisk
refleksjon for alle medarbeidere. Det bør settes av tid til verdiarbeid og etisk refleksjon i hele
organisasjonen.
Avslutningsvis kan vi konkludere med at det er en kultur for å ta opp etisk vanskelige
situasjoner i Vestfold fylkeskommune. Det er imidlertid en stor andel av tillitsvalgte og
verneombud, som mener at håndteringen av etisk vanskelige situasjoner, som oppstår på
arbeidsplassen, ikke er god nok. Vi mener svarene er bekymringsverdige, men det er ikke
ensbetydende med at selve håndteringen av sakene har vært for dårlig. Det kan ha med
opplevelsen av mangelfull kommunikasjon mellom partene å gjøre, eller et resultat av at et
varsel om kritikkverdige forhold ikke har vært håndtert i tråd med rutinen. Revisor ser
imidlertid positivt på at det i følge i de «nye» rutinene for varsling, som omtales i
problemstilling 3, skal etableres et varslingsutvalg, som skal motta og sørge for forsvarlig
saksbehandling av alle innkomne varsler. Dette kan bidra til en mer lik praksis for håndtering
av varslingssaker.

3. I hvilken grad er fylkeskommunens rutiner for varsling kjent og tatt i
bruk?
Vestfold fylkeskommune har i oktober 2018 vedtatt «nye» rutiner for varsling av
kritikkverdige forhold for ansatte, som vurderes å være i tråd med revisors kriterier for hva
rutinene bør omfatte. De «gamle» rutinene for varsling oppfyller også revisors kriterier, men
vi mener de «nye» rutinene har flere vesentlige forbedringer. Vi vil her spesielt nevne at i de
«nye» rutinene er det et nytt punkt om varslingsutvalg. Det skal etableres et varslingsutvalg,
som skal motta og sørge for forsvarlig saksbehandling av innkomne varsler. Vi mener også at
de «nye» rutinene sikrer et bedre system for journalføring av varslingssaker, som kan gi
fylkeskommunen en bedre overordnet oversikt over omfanget av varslingssaker. Det er også
en forbedring at de «nye» rutinene er enda tydeligere på hvordan det skal skapes trygghet
for personer i forhold til hva det betyr å varsle, og på det juridiske vern varsler har mot
gjengjeldelse fra arbeidsgiver.
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Revisor kan konkludere med at de fleste ledere, tillitsvalgte og verneombud, som har svart
på spørreundersøkelsen, er godt kjent eller delvis kjent med reglene i arbeidsmiljøloven om
varsling. Respondentenes svar på påstanden om de har rutiner / fast praksis for å håndtere
varsler om kritikkverdige forhold på eget område er ikke entydige. Revisor vurderer derfor at
opplæring i de «nye» varslingsrutinene bør være sentralt i fylkeskommunen fremover.
Revisor kan også konkludere med at Vestfold fylkeskommune frem til nå ikke har hatt et
system, som enkelt kan gi en oversikt over varslingssaker i fylkeskommunen. Dette kan
begrunnes med at vi har registrert at det er stor forskjell mellom det som oppgis av
varslingssaker fra overordnet nivå i fylkeskommunen og hva ledere, tillitsvalgte og
verneombud opplyser av omfang av varslingssaker. Spørreundersøkelsen går ikke inn på hva
de enkelte har varslet om, og man kan derfor ikke konkludere med at det dreier seg om
reelle varsler om kritikkverdige forhold, slik det er definert i arbeidsmiljøloven. Det kan være
flere årsaker til denne forskjellen i antall saker, som usikkerhet knyttet til forståelse av hva
som er forskjellen på avvik og varsling, eller at varselet ikke har blitt håndtert i tråd med
rutinen. Revisor mener at uansett hva årsakene er, så viser dette at rutiner for varsling ikke
har vært fulgt, når det gjelder håndtering av varselet.
Revisor vurderer at de «nye» rutinene for varsling av kritikkverdige forhold - med etablering
av varslingsutvalg, som skal sørge for forsvarlig saksbehandling av innkomne varsler, og ny
praksis for journalføring av alle varslingssaker – vil være med på å sikre et bedre system for
håndtering av varslingssaker i fylkeskommunen, forutsatt at rutinen er kjent og etterleves.

Revisors anbefalinger:
Vestfold fylkeskommune bør:
 sikre at alle medarbeidere får mulighet til å delta i dilemmatrening og etisk
refleksjon
 sørge for at de etiske retningslinjene og rutiner for varsling er lett tilgjengelig /
synlige for ansatte – f.eks. under en egen fane under startsiden i portalen (fylkeskommunens intranett)
 sørge for opplæring i rutiner for varsling av kritikkverdige forhold
 sørge for opplæring i forståelsen av hva som er avvik og hva som er varsling av
kritikkverdige forhold
 sikre at de har et system som gir oversikt over alle varslingssaker i fylkeskommunen
 vurdere hvorvidt det er behov for å iverksette undersøkelser/ tiltak for å forklare
forskjellen mellom fylkeskommunens registrerte varslingssaker og resultater fra
spørreundersøkelsen.
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1. INNLEDNING
1.1 Bakgrunn for prosjektet
Dette forvaltningsrevisjonsprosjektet bygger på RSK 001 Standard for forvaltningsrevisjon,
som angir hva som er god kommunal revisjonsskikk i forvaltningsrevisjon. Prosjektet Etikk og
varsling i Vestfold fylkeskommune, ble bestilt av kontrollutvalget i Vestfold fylkeskommune i
møte den 31. mai 2018, sak 25/18.

1.2 Avgrensning av prosjektet
Kontroll av fylkeskommunens arbeid med etikk og varsling, er avgrenset til årene 2016-2018.
Fylkeskommunens avviksbehandling omhandles imidlertid ikke i denne rapporten.
Revisor har kontrollert om rutiner for varsling om kritikkverdige forhold har vært fulgt i fire
varslingssaker - med hensyn til hvordan sakene har vært fulgt opp og journalført. Revisor har
ikke vurdert varslenes innhold eller utfall av sakene.

2. FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER
2.1 Formål
Et av formålene med kommuneloven er å legge til rette for en tillitsskapende forvaltning
som bygger på en høy etisk standard. Etikk er de verdiprioriteringer som ligger til grunn for
enhver beslutning eller handling. Det er anbefalt at kommunene har etiske retningslinjer for
ansatte og folkevalgte.
I følge arbeidsmiljøloven skal kommunen som arbeidsgiver iverksette tiltak for å legge til
rette for intern varsling av kritikkverdige forhold.
Formålet med dette prosjektet har vært å undersøke fylkeskommunens arbeid for å sikre
gode etiske holdninger og en trygg kultur for varsling.

2.2 Problemstillinger
Det er utledet tre problemstillinger i prosjektet:
1. Har Vestfold fylkeskommune tiltak for å sikre gode etiske holdninger og handlinger
i organisasjonen?
2. I hvilken grad er tiltakene fulgt opp?
3. I hvilken grad er fylkeskommunens rutiner for varsling kjent og tatt i bruk?
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3. REVISJONSKRITERIER
Revisjonskriteriene1 i denne forvaltningsrevisjonen er hentet fra kommuneloven og
arbeidsmiljøloven, samt anbefalinger fra kommunal og moderniseringsdepartementet, KS og
Transparency International Norge og Arbeidstilsynet. Kriteriene framgår under hver
problemstilling nedenfor, og er nærmere omtalt i vedlegg 1 til rapporten.

4. METODE OG KVALITET
4.1 Praktisk gjennomføring
Revisjonen er gjennomført i perioden september - november 2018. Tidsrammen for
prosjektet utgjør ca. 400 timer.
Vestfold kommunerevisjon har:
 sendt oppstartsbrev til fylkeskommunen
 gjennomført oppstartsmøte med fylkesrådmann, stabsdirektør og HR-sjef
 gjennomført intervju med HR-seksjonen
 gjennomført spørreundersøkelse til totalt 270 ledere, tillitsvalgte og verneombud i
Vestfold fylkeskommune
 kontrollert om rutiner for varsling har vært fulgt i fire varslingssaker - med hensyn til
hvordan sakene har vært fulgt opp og journalført
 innhentet relevant dokumentasjon og gjennomført dokumentanalyser
 gjennomført avslutningsmøte med fylkesrådmann, HR-sjef og HR-rådgivere
Vestfold kommunerevisjon vil takke alle i Vestfold fylkeskommune som har bidratt
konstruktivt med informasjon til rapporten.

4.2 Metodevalg
Metodene, som er benyttet i forvaltningsrevisjonen, omfatter intervju, spørreundersøkelse,
dokumentanalyser.
Spørreundersøkelse til ledere, tillitsvalgte og verneombud
Spørreundersøkelsen, til totalt 270 ledere, tillitsvalgte og verneombud, ble sendt på e-post.
Før undersøkelsen ble sendt ut, ble spørsmålene gjennomgått med HR-seksjonen. Før
utsendelse ble det også sendt ut informasjon fra fylkeskommunene om undersøkelsen til
1

Revisjonskriterier er de regler og normer som gjelder innenfor det området vi skal undersøke.
Revisjonskriteriene er grunnlaget for revisors analyser, vurderinger og konklusjoner. Revisjonskriteriene er et
viktig grunnlag for å kunne dokumentere samsvar, avvik eller svakheter.
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respondentene, med oppfordring om å svare. Det ble sendt fire purringer til de som ikke
hadde svart.
Av totalt 270 ledere, tillitsvalgte og verneombud, fikk vi 237 svar, som gir en svarprosent på
88 %. Spørreundersøkelsen ble sendt til 188 ledere på ulike nivå i fylkeskommunen og vi fikk
159 svar (85 %), og til 82 tillitsvalgte og verneombud og vi fikk 78 svar (95 %).

4.3 Kvalitetssikring
Opplysninger fra intervjuene, som ligger til grunn for konklusjoner og andre vurderinger gjort
i denne revisjonsrapporten, er verifisert ved at intervjuobjektene har fått kommentere
møtereferater og intervju, i tillegg til at revisjonen har sendt foreløpig rapport til høring.
Fylkeskommunen er med dette gitt anledning til å korrigere faktafeil og avklare
misforståelser.
Kvalitetssikringen i prosjektet er også ivaretatt gjennom diskusjoner i revisjonsteamet om
metode, veivalg, vurderinger og betydningen av enkelte funn. Kvalitetssikring av
revisjonsrapporten er utført av oppdragsansvarlig revisor.

4.4 Pålitelighet og gyldighet
Metodebruk skal sikre validitet (gyldighet) og reliabilitet (pålitelighet). Vurderinger av
dataenes validitet skal sikre at kontrollens datagrunnlag samlet bidrar til å besvare
problemstillingene. Vurderinger om reliabilitet fokuserer på om de dataene som er
innsamlet er påvirket av den måten innsamlingen gjennomføres på. Revisor vurderer at
grunnlaget for rapportens konklusjoner, er basert på data med høy grad av validitet og
reliabilitet. Datagrunnlaget skal kunne etterprøves, og revisor har utarbeidet en egen perm
for prosjektet hvor dokumentasjonen er samlet.

4.5 Høring
Rapporten er oversendt fylkesrådmannen til høring den 18.12.2018. Fylkesrådmannens
uttalelse, mottatt på e-post 4. januar 2019, er tatt inn under pkt. 8 i rapporten.
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5.

VESTFOLD FYLKESKOMMUNENS ARBEID MED
ETIKK

Til fylkeskommunens arbeid med etikk har vi følgende problemstillinger:
1. Har Vestfold fylkeskommune tiltak for å sikre gode etiske holdninger og
handlinger i organisasjonen?
2. I hvilken grad er tiltakene fulgt opp?

5.1 Revisjonskriterier
For problemstilling 1 og 2 har vi utarbeidet følgende revisjonskriterier:






Vestfold fylkeskommune bør ha etiske retningslinjer, som er enkle å forstå og
relevante for medarbeidernes hverdag og de utfordringer og dilemmaer som
kan oppstå.
De etiske retningslinjene bør være kjent for dem de gjelder og følges av de
ansatte.
De etiske retningslinjene skal ha sanksjonsmuligheter som bør praktiseres ved
brudd.
Kommunen bør ha arenaer for etisk dilemmatrening og refleksjon, både på
leder- og medarbeidernivå, som brukes systematisk.
Det skal redegjøres for det etiske arbeidet i årsberetningen.

Kriteriene er angitt under hver punkt nedenfor, og er nærmere omtalt under pkt. 3.1 foran
og i vedlegg 1.

5.2 Fylkeskommunens etiske retningslinjer
Revisjonskriterier
 Vestfold fylkeskommune bør ha etiske retningslinjer, som er enkle å forstå og
relevante for medarbeidernes hverdag og de utfordringer og dilemmaer som kan
oppstå.

5.2.1 Fakta
I perioden hvor denne forvaltningsrevisjonen har blitt gjennomført, har Vestfold
fylkeskommune vedtatt reviderte etiske retningslinjer for ansatte. Vi omtaler både de
«gamle» og «nye» etiske retningslinjene i denne rapporten.
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Fylkeskommunens etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte fra 2011 - 2018
Vestfold fylkeskommunes har hatt etiske retningslinjer for folkevalgte og ansatte, som ble
godkjent av fylkestinget 14.09.2011. Formålet med retningslinjene har vært å bidra til god
etisk praksis.
De etiske retningslinjene fra 2011 har følgende kapitteloverskrifter:
1. Formål og virkeområde
2. Redelighet, ærlighet og åpenhet
3. Faglig uavhengighet. Lojalitet
4. Forholdet til innbyggere og brukere
5. Forvaltning av fylkeskommunens midler og verdier
6. Gaver og andre personlige fordeler
7. Habilitet
8. Kjøp av varer og tjenester mv
9. Bruk av fylkeskommunens maskiner, biler og utstyr
10. Innsyn og informasjon
11. Taushetsbelagte og fortrolige opplysninger
12. Varsling
13. Arbeidsmiljø
14. Lederes ansvar
15. Relaterte dokumenter
Ovennevnte etiske retningslinjer har nå vært under revidering. Fylkeskommunen har opplyst
flere årsaker til behov for denne revideringen. Behovet for revidering omhandler både en
bestilling fra politikerne, samt at administrasjonen har hatt saker som har tydet på behov for
en revidering. De «nye» etiske retningslinjene skal deles i to, en for ansatte og en for
folkevalgte.
Fylkeskommunens reviderte retningslinjer for ansatte
Utkast til etiske retningslinjer for ansatte ble behandlet og vedtatt av administrasjonsutvalget 20. september 2018.
De «nye» etiske retningslinjer for ansatte er ikke fullstendig endret fra de «gamle»
retningslinjene. Etter at de «gamle» retningslinjene ble utarbeidet, har Vestfold
fylkeskommune utarbeidet en ny organisasjonspolitikk - Sammen om Vestfolds framtidOrganisasjonspolitikk 2020. Fylkeskommunen har ønsket å revidere retningslinjene, slik at de
henger enda bedre sammen med organisasjonspolitikken. Organisasjonspolitikken
innebærer blant annet fokus på de fire verdiene Profesjonell, Åpen, Modig og rettferdig, som
skal være grunnlaget for ansattes motivasjon, valg og handlinger. Organisasjonspolitikken
beskriver også leder og medarbeiderprinsippene, som bla. omhandler viktigheten av å ha en
kultur preget av gode holdninger og kritisk refleksjon. De etiske retningslinjene er også
innholdsmessig justert på bakgrunn av samfunnsutviklingen, #metoo-kampanjen og
fylkeskommunens erfaringer. Det viktigste i de «nye» retningslinjene, er at forventninger til
adferd er presisert og eksemplifisert i større grad enn tidligere. I tillegg er det et nytt punkt i
det «nye» utkastet - pkt. 15 – Personlig ansvar – brudd på de etiske retningslinjene.
De reviderte etiske retningslinjene ble publisert på fylkeskommunens intranett i slutten av
oktober 2018, som en egen nyhetssak på portalens forside.
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Videre vil etiske retningslinjer for ansatte i ny fylkeskommune Vestfold og Telemark bli lagt
fram for behandling i Fellesnemnda høsten 2019.
Fylkeskommunens reviderte retningslinjer for folkevalgte
De etiske retningslinjene for folkevalgte er påbegynt, men ikke ferdig utarbeidet. Det
avventes en tilbakemelding på hvilken politisk prosess som er ønsket. De nye etiske
retningslinjene for folkevalgte var opp til behandling i fylkestinget 13. desember 2018, hvor
saken ble besluttet utsatt.

5.2.2 Revisors vurdering
Vestfold fylkeskommunes har frem til høsten 2018 hatt etiske retningslinjer for folkevalgte
og ansatte. Reglementet er nå under revidering og skal deles i to – med egne retningslinjer
for henholdsvis ansatte og folkevalgte. De reviderte retningslinjene for ansatte er behandlet
og vedtatt av administrasjonsutvalget i september 2018.
Revisor vurderer at fylkeskommunenes etiske retningslinjer, både de «gamle» og de nylig
reviderte, er enkle å forstå og relevante for medarbeidernes hverdag og de utfordringer og
dilemmaer som kan oppstå. Revisor ser positivt på at det i det reviderte utkastet til «nye»
etiske retningslinjer for ansatte, er tatt inn noe utvidet tekst om hva som er ønsket adferd
mot hverandre og tjenestemottakere. Det er også et nytt punkt om personlig ansvar ved
brudd på de etiske retningslinjene.
De reviderte retningslinjene for folkevalgte er foreløpig ikke er ferdig utarbeidet.

5.3 Kjennskap til de etiske retningslinjer
Revisjonskriterier
 De etiske retningslinjene bør være kjent for dem de gjelder og følges av de ansatte

5.3.1 Fakta
De Etiske retningslinjene har ligget tilgjengelig for ansatte i portalen (fylkeskommunens
intranett), under Styrende dokumenter, og ble i slutten av oktober 2018 erstattet av den
reviderte utgaven.
I følge de etiske retningslinjene kapittel 14, har ledere i Vestfold fylkeskommune ansvar for å
bygge en kultur som er basert på åpenhet og som ivaretar fylkeskommunens etiske
retningslinjer. Videre skal ledere sørge for at de etiske retningslinjene er kjent av alle
medarbeidere, og legge til rette for at betydningen av retningslinjene diskuteres regelmessig
i den enkelte virksomhet.
I følge Vestfold fylkeskommune utleveres de etiske retningslinjene til alle nyansatte når de
undertegner arbeidsavtalen. Ledere skal bidra til at de ansatte fatter beslutninger og handler
i tråd med de etiske retningslinjene.
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Videre er Vestfold fylkeskommunes etikkarbeid tett knyttet sammen med samfunnsansvaret
og alle ledere skal medvirke til at alle ansatte opptrer etisk forsvarlig. Ledere skal bidra til at
de ansatte fatter beslutninger og handler i tråd med organisasjonspolitikken, leder- og
medarbeiderprinsipper, samt de etiske retningslinjene.

Lederes / tillitsvalgtes /verneombuds oppfatninger
I spørreundersøkelsen stilte vi spørsmål om fylkeskommunens etiske retningslinjer. Ved
undersøkelsestidspunktet var det de «gamle» etiske retningslinjene som var gjeldende.
Tabell 1: Respondentenes kjennskap til fylkeskommunens etiske retningslinjer og yrkesetiske
normer
Ta stilling til følgende
spørsmål:

Svært god/
god
kjennskap
Hvor god kjennskap har du til
188 (82%)
fylkeskommunens etiske
retningslinjer?
Hvor god kjennskap har du til
213 (94%)
de yrkesetiske normene
innenfor ditt arbeidsområde /
fagfelt?

Verken/eller

25 (11%)

10 (4%)

Liten/ Svært
liten
kjennskap
17 (7%)

4 (2%)

Vet ikke

Totalt

0 (0%)

230

0 (0%)

227

Hovedandelen av respondentene, 82 %, har svært god eller god kjennskap til
fylkeskommunens etiske retningslinjer, og 94 % av respondentene har god kjennskap til de
yrkesetiske normene innenfor eget arbeidsområde.
Tabell 2: Respondentenes oppfatning av fylkeskommunens etiske retningslinjer
Ta stilling til følgende
påstander:
De etiske retningslinjene er
lett tilgjengelig
De etiske retningslinjene er
nyttige i min arbeidshverdag

Helt enig/
Enig
139 (60%)
172 (75 %)

Verken / eller
60 (26%)
47 (21%)

Uenig/ svært
uenig
24 (10%)
3 (1%)

Vet ikke

Totalt

8 (4%)

231

7 (3%)

229

60 % av respondentene er helt enig eller enig i at de etiske retningslinjene er lett tilgjengelig,
mens 26 % svarer verken / eller og 11 % er uenig/ helt uenig i at de etiske retningslinjene er
lett tilgjengelig.
Ved sammenligning av svarene fra gruppen «alle ledere» og gruppen «alle tillitsvalgte og
verneombudene», viser svarene at en større andel ledere er helt enig/enig i at de etiske
retningslinjene er lett tilgjengelig (69 %), mens kun 41 % av de tillitsvalgte /verneombudene
er helt enig/ enig.
De etiske retningslinjene oppleves nyttige i arbeidshverdagen for 75 % av respondentene,
mens 21 % svarer verken/ eller på påstanden. Lederne svarer også noe mer positivt enn de
tillitsvalgte / verneombudene på denne påstanden.
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5.3.3 Revisors vurdering
Revisor mener det er generelt god kjennskap til de etiske retningslinjene blant ledere og de
tillitsvalgte / verneombudene i fylkeskommunen.
Revisor har merket seg at 37 % av alle respondentene ikke er enig i at de etiske
retningslinjene er lett tilgjengelig. Av andelen tillitsvalgte / verneombudene, er det 53 % som
ikke er enig dette.
Revisor har undersøkt hvor tilgjengelige retningslinjene er. Ved å bruke søkefeltet på
startsiden, vil man finne de aktuelle dokumentene. I ansattportalen er retningslinjene
plassert under Styrende dokumenter. Revisor mener at de etiske retningslinjene med fordel
kunne vært mer synlige på portalens startside, da dette er spesielt viktige dokumenter for
ansatte i fylkeskommunen.

5.4 Sanksjonsmuligheter
Revisjonskriterier
 De etiske retningslinjene skal ha sanksjonsmuligheter som bør praktiseres ved brudd

5.4.1 Fakta
KS og Transparancy International Norge har gitt råd om at etiske retningslinjer bør beskrive
reaksjoner på brudd på etiske retningslinjer. Fylkeskommunes etiske retningslinjer fra 2011
beskriver ikke dette, men utkastet til de reviderte retningslinjene har dette med som et nytt
pkt. 15 – Personlig ansvar – brudd på etiske retningslinjer. Følgende tekst fremgår av nytt
pkt. 15:
«Alle har et felles ansvar for å skape gode etiske holdninger og et selvstendig ansvar for at
egne handlinger er i tråd med de etiske retningslinjene.
Brudd på de etiske retningslinjene kan få konsekvenser for den ansattes arbeidsforhold.»
Vestfold fylkeskommune har hatt saker som har vært definert som brudd på etiske
retningslinjer, og som i sin tur har fått konsekvenser for ansattes arbeidsforhold i perioden
2016-2018. Denne type saker har ikke nødvendigvis blitt opprettet som varslingssak i
perioden. I følge Vestfold fylkeskommune har dette sin bakgrunn i følgende:
Denne type saker vil ofte være sammensatt; det vil kunne handle om at det er brudd
på flere reglement og prinsipper samtidig, for eksempel etiske retningslinjer,
arbeidsreglement og/eller medarbeider-/lederprinsipper. Disse henger tett sammen.
Det er også forskjell på om det aktuelle bruddet er noe som tas opp med den ansatte
på initiativ fra ledelse, eller om det er på grunnlag av at en 3.part har varslet om
forholdet.
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Dersom det omhandler det første, altså at ledelse på eget initiativ tar opp forholdet,
vil det ikke bli opprette varslingssak. Da anses det i utgangspunktet som en
personalsak. Dette betyr at konsekvenser et slikt brudd kan få for den ansatte, vil
strekke seg langs en skala fra veiledning, avklaringssamtale, tilrettevisning og i siste
instans avslutning av arbeidsforholdet i form av oppsigelse eller avskjed. Dersom
saken følges opp som en personalsak, vil dokumentasjonen lagres på vedkommendes
personalmappe og ikke i egen varslingssak.
At en medarbeider bryter de etiske retningslinjene, betyr således ikke automatisk at
man har en varslingssak.

5.4.2 Revisors vurdering
Vestfold fylkeskommunes «gamle» etiske retningslinjer, som har vært gjeldende fra 2011 og
frem til nå (20.09.2018), beskriver ikke sanksjonsmuligheter ved brudd på de etiske
retningslinjene. Revisor har imidlertid registrert at fylkeskommunen har hatt saker i
perioden 2016 - 2018, som har vært definert som brudd på de etiske retningslinjene, og som
har fått konsekvenser for den ansattes arbeidsforhold.
De reviderte etiske retningslinjer for ansatte, som ble behandlet og vedtatt av
administrasjonsutvalget 20.09.2018, har tatt inne dette som et nytt punkt – Personlig ansvar
– brudd på etiske retningslinjer, som vurderes å være i tråd med KS og Transparancy
International Norges anbefalinger.

5.5 Dilemmatrening og etisk refleksjon
5.5.1 Konkrete situasjoner som er observert i Vestfold fylkeskommune
I spørreundersøkelsen spurte vi om ledere, tillitsvalgte og verneombud har observert
konkrete situasjoner som kan oppstå i en kommune/ fylkeskommune. Spørsmålene er basert
på spørreundersøkelser gjennomført i andre kommuner.
Tabellen nedenfor viser noen konkrete situasjoner som kan oppstå på arbeidsplassen.
Respondentene ble bedt om å sette kryss ved situasjoner de eventuelt har observert på egen
arbeidsplass siste tre år. (Ansatte i denne sammenheng omfatter også ledere). Vi vil
understreke at antall observasjoner ikke gir noen indikasjon på hvor mange hendelser det
har vært av situasjonen, siden mange kan ha observert samme hendelse. Det kan også være
at den som har observert situasjonen har misforstått hva som har skjedd.
166 ledere og tillitsvalgte/verneombud, det vil si 70 % av de 237 som har svart, har krysset et
eller flere kryss på listen på neste side:
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Observerte situasjoner på arbeidsplassen
Brudd på taushetsplikten
Ansatte har opptrått på en dårlig / uetisk måte overfor dem vi gir tjenester til
Ansatte har annet arbeid eller verv som går utover utførelsen av arbeidet i
fylkeskommunen
Ansatte har mobbet, trakassert (inkl. seksuell trakassering) eller diskriminert andre
ansatte
Ansatte har brukt fylkeskommunens maskiner, biler og utstyr til private formål
Ansatte har vært påvirket av rusmidler på jobb
Ansatte har lånt mindre utstyr (f.eks. stoler, bord e.l.) av fylkeskommunen uten at
dette er avtalt med leder
Andre kritikkverdige forhold
Ansatte har forbindelser (som familie, vennskap, forretningsmessige forbindelser
eller verv) som kan påvirke handlinger, saksforberedelser eller vedtak - hvor den
ansatte ikke har informert om dette
Ansatte har blitt utsatt for gjengjeldelse (en ugunstig behandling), fordi de har
varslet om brudd på etiske retningslinjer eller kritikkverdige forhold
Ansatte har fått gaver eller andre personlige fordeler av en art som kan påvirke
handlinger, saksforberedelser eller vedtak
Ansatte har forårsaket situasjoner som medførte fare for liv og helse
Fylkeskommunale midler brukt til representasjon og bevertning som går klart ut
over moderate rammer
Ansatte har benyttet seg av rammeavtaler eller rabattordninger, som gjelder for
fylkeskommunens kjøp av varer og tjenester, til private innkjøp
Utstrakt deltakelse i arrangementer / bevertning - betalt av leverandør eller
samarbeidspartner
Ansatte har fått dekket reiseutgifter eller andre utgifter i tjenesten av leverandør uten særskilt godkjenning
Ansatte har tatt betalt for en tjeneste de er pliktige til å levere uten betaling
Ansatte har fått penger / goder mot å gi en fordel utenom reglene (korrupsjon)
Underslag / tyveri fra fylkeskommunen (penger eller gjenstander)

Tabell 3 – Observerte situasjoner på arbeidsplassen

%-andel

Antall

46,99 %
40,96 %

78
68

39,76 %

66

31,33 %
25,90 %
13,25 %

52
43
22

12,05 %
12,05 %

20
20

10,84 %

18

10,24 %

17

6,02 %
4,22 %

10
7

4,22 %

7

3,61 %

6

2,41 %

4

1,81 %
0,60 %
0,60 %
0,00 %

3
1
1
0

(n= 166 av 237)

Tabellen er sortert etter hvilke situasjoner flest respondenter har observert på egen
arbeidsplass øverst i tabellen, til hvilke situasjonen få eller ingen har observert, nederst.
Nedenfor gjengir vi de fem mest observerte situasjonene av alternativene:
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BRUDD PÅ TAUSHETSPLIKT

78

DÅRLIG/UETISK OPPFØRSEL MOT
TJENESTEMOTTAKERE

68

ANSATTE HAR ARBEID/VERV SOM GÅR UTOVER
ARBEIDET I FYLKESKOMMUNEN

66

MOBBING, TRAKASSERING, SEKSUELL TRAKASSERING
ELLER DISKRIMINERING

52

BRUK AV FYLKESKOMMUNENS MASKINER, BILER OG
UTSTYR TIL PRIVATE FORMÅL

43
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Figur 1

Vi kan ut i fra spørsmålsoppbygging og svarfordelingen ikke si noe om antall hendelser, men
den gir en indikasjon på hva slags situasjoner som er oftest observert. Av ovennevnte fem
handlinger, som er observert, utgjør samtlige brudd på de etiske retningslinjene i
fylkeskommunen. Enkelte situasjoner, som er observert, kan også være brudd på andre
regler og rammeverk utover egne retningslinjer, eksempelvis «Lov om straff (straffeloven),
«Lov om skatt og formue og inntekt (skatteloven) og «Lov om likestilling og forbud mot
diskriminering (likestillingsloven).

5.5.2 Fakta om dilemmatrening og etisk refleksjon
Revisjonskriterier
 Kommunen bør ha arenaer for etisk dilemmatrening og refleksjon, både på leder- og
medarbeidernivå, som brukes systematisk.
I følge Vestfold fylkeskommune skal alle nytilsatte ledere delta på to introduksjonsdager for
nye ledere, som en del av fylkeskommunens lederutvikling. Introduksjonsdagene fokuserer
på å bli kjent med fylkeskommunen, og på hvordan fylkeskommunen ønsker at ledere
arbeider til beste for samfunnsoppdraget. Etikk er et eget tema på introduksjonsdagene. Her
blir viktigheten av etisk refleksjon presentert, og deltakerne diskuterer case knyttet til etiske
dilemmaer.
I lederprogrammet holdes videre ledersamlinger for samtlige ledere i fylkeskommunen.
Samlingene går over to dager, og holdes to ganger per år. De er obligatoriske for lederne. For
samlingen, som ble holdt vår 2018, var etikk og varsling et eget tema, med erfaringsdeling,
case og refleksjon i grupper.
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Videre har ledere i fylkeskommunen ansvar for å legge til rette for at betydningen av
retningslinjene diskuteres regelmessig i den enkelte virksomhet.
A-krim-samarbeidet
Vestfold fylkeskommune deltar også i et prosjekt knyttet til etikk i bygg- og anleggsbransjen
for å forbygge arbeidslivskriminalitet. Prosjektet heter «A-krim samarbeidet» og er ledet av
Fylkesmannen i Vestfold. A-krimsamarbeidet er først og fremt holdningsskapende arbeid.
Gjennom dette prosjektet har fylkeskommunen bl.a. vært med på å profilere ulike
kampanjer, hvorav en er rettet mot svart arbeid. Tre av fylkeskommunens videregående
skoler, ved bygg- og anleggslinje, har lagt inn i sine læreplaner tema A-krim for å gi dem
kunnskap og rette holdninger til arbeidslivskriminalitet før de kommer ut i arbeidslivet.
I fylkeskommunens byggereglement ivaretas en rekke forhold som bl.a. omhandler etikk og
A-krim. Fellesforbundet, Byggenæringens Landsforening (BNL), KS og Difi er blitt enige om en
rekke felles bestemmelser i forbindelse med offentlige bygge – og anleggsanskaffelser. I
Vestfold fylkeskommune skal disse bestemmelsene legges til grunn ved alle bygg – og
anleggsanskaffelser. Ett eksempel er krav om at utbetaling av lønn til ansatte skal skje via
bank og ikke kontant.
Anskaffelsesstrategi
I november 2017 vedtok fylkestinget «Anskaffelsesstrategi 2018- 2020». Denne strategien
inneholder flere tema der etiske refleksjoner er brukt i de vurderingene som er gjort og som
vil bli gjort. Dette gjelder bl.a. FN’s prinsipp om bærekraftig utvikling og fokus på
fylkeskommunens samfunnsansvar. Ansvaret for at strategien gjøres om til handling ligger i
linje fra fylkesrådmannen og ned på virksomhetene.
Lokale tiltak i fylkeskommunen
På Greveskogen videregående skole har ledelsen, i samarbeid med de ansatte, laget lokale
etiske retningslinjer som supplerer fylkeskommunens generelle etiske retningslinjer. I disse
tar skolen etikken ned på et mer praktisk og lettere gjenkjennelig nivå i skolehverdagen.
Retningslinjene er en videreutvikling av et arbeid, som ble gjort sentralt av
utdanningsforbundet, for noe år tilbake.
Tannhelsesektoren har hatt en gjennomgang av de etiske retningslinjene for å bl.a. unngå at
ansatte oppnår fordeler ved at de gratis behandler hverandre på klinikken eller medlemmer
av familie ol. Dette skapte en verdifull og nødvendig diskusjon om etikk og praktisering av de
etiske retningslinjene i hele sektoren. I dette arbeidet tok de bl.a. i bruk et verktøy/metode
for etisk refleksjon som heter «Etikkhjulet». I forbindelse med en ROS-analyse av
informasjonssikkerheten i Tannhelsesektoren ble det våren 2017 satt fokus på flere etiske
problemstillinger som taushetsplikt og personvern.
I følge fylkeskommunen ivaretar Regionalavdelingen indirekte etiske føringer i de ulike
planverk de utarbeider. Således lever de etiske hensynene aktivt i planverket.
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Lederes / tillitsvalgtes /verneombuds oppfatninger
I spørreundersøkelsen stilte vi spørsmål knyttet til arenaer for etisk dilemmatrening og
refleksjon:
Tabell 4: Respondentenes deltakelsen på interne møter med etiske problemstillinger
Har du deltatt på interne møter der etiske problemstillinger har blitt diskutert? (siste 3 år)
Ja

Nei

Vet ikke / husker ikke

Totalt

158 (68%)

58 (25%)

15 (7 %)

231

Hovedandelen svarer at de har deltatt på interne møter der etiske problemstillinger har blitt
diskutert. 25 % oppgir at de ikke har deltatt på slike interne møter og 7 % svarer «vet ikke» /
«husker ikke».
Ved sammenligning av svarene fra gruppen «alle ledere» og gruppen «alle tillitsvalgte og
verneombudene», viser svarene at en større andel ledere (78 %), har deltatt på interne
møter der etiske problemstillinger har blitt diskutert, mens ca. halvparten av de tillitsvalgte
/verneombudene har deltatt på slike møter.
De av respondentene som svarte ja på spørsmålet over, ble spurt om hvor ofte dette var
tema på interne møter:
Tabell 5: Etiske problemstillinger – tema på interne møter
Hvor ofte har dette vært tema på interne møter?
Månedlig

Halvårlig

Årlig

Sjeldnere enn årlig

Totalt

24 (15,5 %)

64 (41 %)

41 (26 %)

27 (17,5 %)

156

Svarfordelingen viser at de fleste (41 %) svarer at etiske problemstillinger har vært tema på
intern møter halvårlig.
Tabell 6: Respondentenes deltakelsen på kurs / seminar med etiske problemstillinger
Har du gjennom jobben de siste 12. mnd. deltatt på kurs / seminar der etikk / etiske problemstillinger
har vært tema?
Ja

Nei

Vet ikke / husker ikke

Totalt

96 (41,5 %)

117 (50,5 %)

18 (8 %)

231

Tabellen viser at over 50 % ikke har deltatt på kurs/ seminar der etikk / etiske
problemstillinger har vært tema siste 12 mnd. og 8 % vet ikke / husker ikke om de har
deltatt.

Utarbeidet av

Side 18 av 45

Rapport - Forvaltningsrevisjon – Etikk og varsling i Vestfold fylkeskommune

Svarfordelingen mellom ledere og tillitsvalgte / verneombudene, viser at ca. halvparten av
lederne har deltatt på slike kurs /seminar, mens kun 25 % av de tillitsvalgte har deltatt på
kurs / seminar gjennom jobben der etikk har vært tema siste 12 mnd.
Tabell 7: Respondentenes opplevelser av etisk vanskelige situasjoner på arbeidsplassen
I hvilken grad…
har du selv tatt opp etisk
vanskelige situasjoner til
diskusjon på din
arbeidsplass?
har du opplevd at etisk
vanskelige situasjoner, som
har oppstått, har blitt diskutert
på arbeidsplassen?
mener du at etisk vanskelige
situasjoner, som har oppstått
på din arbeidsplass, har blitt
håndtert på en god måte?

Svært stor/
stor grad
99 (44%)

Verken/eller
57 (26%)

Liten/ Svært
liten grad
62 (28%)

Ikke aktuelt

Totalt

4 (2%)

222

113 (51%)

61 (27%)

45 (20%)

4 (2%)

223

110 (50%)

76 (34%)

22 (10 %)

14 (6%)

222

Det fremgår av svarfordelingen at en stor del av respondentene, 44 %, selv har tatt opp etisk
vanskelige situasjoner til diskusjon på egen arbeidsplass.
Videre viser tabellen at omlag halvparten av respondentene har opplevd at etisk vanskelige
situasjoner, som har oppstått, har blitt diskutert på arbeidsplassen. Den andre halvparten
svarer verken /eller og i liten /svært liten grad på påstanden.
Svarfordelingen viser også at halvparten av respondentene mener at etisk vanskelige
situasjoner, som har oppstått på egen arbeidsplass, har blitt håndtert på en god måte.
Samtidig ser vi at totalt 44 % svarer verken / eller og i liten / svært liten grad på denne
påstanden. Ved sammenligning av svarene fra gruppen «alle ledere» og gruppen «alle
tillitsvalgte og verneombudene», viser svarene på denne påstanden, at en større andel
ledere (60 %), mener at etiske vanskelige situasjoner har blitt håndtert på en god måte,
mens kun 28 % av de tillitsvalgte / verneombudene mener dette.
I spørreundersøkelsen fikk respondentene anledning til å skrive kommentarer til
fylkeskommunens arbeid med etikk. Av kommentarene kan vi trekke frem at flere ønsket at
arbeid med etikk bør settes mer på dagsorden.

5.5.3 Revisors vurdering
Revisor vurderer at Vestfold fylkeskommune har tilrettelagt arenaer for etisk
dilemmatrening og refleksjon, spesielt på ledernivå i fylkeskommunen og innenfor enkelte
virksomheter og områder. Vi har imidlertid registrert at ca. halvparten av de tillitsvalgte og
verneombudene ikke har, eller ikke husker om de har, deltatt på interne møter med etiske
problemstillinger siste tre år. Ca. 75 % av denne gruppen har heller ikke, eller husker ikke om
de har, deltatt på kurs / seminar, der etikk / etiske problemstillinger har vært tema siste 12
måneder.
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Revisor vurderer at det er en kultur for å ta opp etisk vanskelige situasjoner i Vestfold
fylkeskommune. En høy andel (44 %) av respondentene, mener imidlertid at håndteringen av
etisk vanskelige situasjoner, som oppstår på arbeidsplassen, ikke er god nok. Av de som
mener dette er 60 % verneombud eller tillitsvalgte. Svarene er bekymringsverdige, men det
er ikke ensbetydende med at selve håndteringen av sakene har vært for dårlig. At en av
partene ikke er fornøyd med utfallet av en sak, kan være et uttrykk for at det har vært
mangelfull kommunikasjon mellom partene. Det kan også være et resultat av at varsling av
kritikkverdige forhold fram til nå har vært håndtert på lavest mulig ledernivå, i det
virksomhetsområdet situasjonen er meldt inn. Håndteringen av situasjonen vil dermed
kunne variere ut i fra hva slags etablert praksis for kommunikasjon i slike saker, som gjelder i
den virksomheten, der den vanskelige situasjonen er meldt inn. De nye rutinene for varsling
som er omtalt under problemstilling 3, legger opp til at et varsel først skal registreres av et
varslingsutvalg, som skal motta og sørge for forsvarlig saksbehandling av innkomne varsler.
Revisor vurderer at denne praksisen i større grad kan sikre mer lik behandling av varsel,
uavhengig av hvor varselet er meldt inn.
På bakgrunn av ovennevnte tilbakemeldinger fra spørreundersøkelsen, vurderer revisor at
fylkeskommunen har et potensial til å jobbe enda mer systematisk med etikk og tilrettelegge
for etisk refleksjon i større grad for alle medarbeidere. Det er viktig at etikk er tema på
ledermøter, med det er også viktig at dette er tema i fora der alle medarbeidere deltar. Da
har man mulighet til å være føre var, og de ansatte kan blir bedre rustet til å møte etiske
utfordringer i hverdagen. Etisk refleksjon kan gi hele avdelingen mulighet til å lære av de
situasjonene som har oppstått, ikke bare de som tilfeldigvis var tilstede da det skjedde.

5.6 Årsberetningene
Revisjonskriterier
 Det skal redegjøres for det etiske arbeidet i årsberetningen

5.6.1 Fakta
Vestfold fylkeskommunes årsberetninger for årene 2016 og 2017 har et punkt 2.6 som heter
«Etikk». I begge årsmeldingene omhandler punktet at Vestfold fylkeskommune har etiske
retningslinjer som gjelder for alle ansatte og folkevalgte. Videre vises det til at alle ansatte,
gjennom dokumentet Organisasjonspolitikk 2020 – Kultur og identitet, er forpliktet på
områdene etikk og samfunnsansvar. Videre fremgår det at dette følges opp gjennom
fylkesrådmannens ledersamlinger, i introduksjonsprogrammet for nye ledere, på HMS-dagen
og i ulike fagseminar og nettverk.

5.6.2 Revisors vurdering
Fylkeskommunens etiske retningslinjer og arbeidet med etikk er omtalt i årsmeldingene på
en tilfredsstillende måte.
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5.7 Revisors konklusjon – Vestfold fylkeskommunes arbeid for å
sikre gode etiske holdninger og handlinger i organisasjonen
Til fylkeskommunens arbeid med etikk har vi undersøkt følgende to
problemstillinger:
1. Har Vestfold fylkeskommune tiltak for å sikre gode etiske holdninger og
handlinger i organisasjonen?
Revisor kan konkludere med at Vestfold fylkeskommune har etablert gode tiltak for å sikre
gode etiske holdninger og handlinger i organisasjonen.
Av gode tiltak vil vi trekke frem fylkeskommunens etiske retningslinjer for ansatte, som nylig
er revidert. Revisor vurderer at det er forbedringer i de nye etiske retningslinjene for
ansatte, og kan trekke frem at beskrivelse om hva som er ønsket adferd mot hverandre og
tjenestemottakere er utvidet, og det er også et nytt punkt om personlig ansvar ved brudd på
de etiske retningslinjene, som er en anbefaling fra KS. Enkelte skoler og sektorer har også
laget lokale etiske retningslinjer, som tar etikken ned på et mer praktisk nivå.
Av andre gode tiltak for å sikre gode etiske holdninger i organisasjonen, har ledere i
fylkeskommunen ansvar for sørge for at etiske retningslinjer er kjent for alle medarbeidere,
og legge til rette for at betydningen av retningslinjene diskuteres regelmessig i den enkelte
virksomhet, samt bygge en åpenhetskultur. Videre er det etablert tiltak for innføring i de
etiske retningslinjene / etiske refleksjon for både nyansatte ledere og ansatte.
Vestfold fylkeskommune har også spesielt lagt opp til etiske refleksjon gjennom
fylkeskommunens «Anskaffelsesstrategi 2018-2020» og gjennom deltakelse i bygg- og
anleggsbransjens prosjekt «A-krim-samarbeidet».

2. I hvilken grad er tiltakene fulgt opp?
Vestfold fylkeskommune har i perioden 2016-2018 hatt saker som kan defineres som brudd
på de etiske retningslinjene. I tråd med retningslinjene har bruddene fått konsekvenser for
den ansattes arbeidsforhold. På grunnlag av dette konkluderer vi med at tiltak for å sikre
gode etiske holdninger og handlinger i organisasjonen blir fulgt opp.
Spørreundersøkelsen viser at ledere, tillitsvalgte og verneombud i undersøkelsesperioden
(2016 – 2018) har observert hendelser på sin arbeidsplass som bryter med de etiske
retningslinjene. Spørreundersøkelsen gir oss imidlertid ingen opplysninger om dette er
observasjoner som er varslet eller håndtert på annen måte, og vi kan derfor ikke uttale oss
om hvorvidt disse hendelsene er fulgt opp.
Videre er det generelt god kjennskap til de etiske retningslinjene blant ledere, tillitsvalgte og
verneombud i fylkeskommunen. Det er imidlertid en betydelig andel, spesielt tillitsvalgte og
verneombud, som mener at de etiske retningslinjene ikke er lett tilgjengelig. Revisor har
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undersøkt hvor tilgjengelige retningslinjene er. Ved å bruke søkefeltet på startsiden, vil man
finne de aktuelle dokumentene. I ansattportalen er retningslinjene plassert under Styrende
dokumenter. Revisor mener at de etiske retningslinjene med fordel kunne vært mer synlige
på portalens startside, da dette er spesielt viktige dokumenter for ansatte i
fylkeskommunen.
Revisor kan videre konkludere med at fylkeskommunen har tilrettelagt arenaer for etisk
dilemmatrening og refleksjon, spesielt på ledernivå og innenfor enkelte virksomheter og
områder. På bakgrunn av svar i spørreundersøkelsen, mener vi likevel at fylkeskommunen
har et potensial til å jobbe enda mer systematisk med etikk og tilrettelegge for etisk
refleksjon for alle medarbeidere. Det bør settes av tid til verdiarbeid og etisk refleksjon i hele
organisasjonen.
Avslutningsvis kan vi konkludere med at det er en kultur for å ta opp etisk vanskelige
situasjoner i Vestfold fylkeskommune. Det er imidlertid en stor andel av tillitsvalgte og
verneombud, som mener at håndteringen av etisk vanskelige situasjoner, som oppstår på
arbeidsplassen, ikke er god nok. Vi mener svarene er bekymringsverdige, men det er ikke
ensbetydende med at selve håndteringen av sakene har vært for dårlig. Det kan ha med
opplevelsen av mangelfull kommunikasjon mellom partene eller et resultat av at en varsel
om kritikkverdige forhold ikke har vært håndtert i tråd med rutinen. Revisor ser imidlertid
positivt på at «nye» rutiner for varsling, som omtales i problemstilling 3, viser at det skal
etableres et varslingsutvalg, som skal motta og sørge for forsvarlig saksbehandling av alle
innkomne varsler. De «nye» rutinene – med etablering av varslingsutvalg - kan bidra til en
mer lik praksis for håndtering av varslingssaker, enn det som har vært frem til nå.
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6 VESTFOLD FYLKESKOMMUNENS RUTINE OG
PRAKSIS FOR VARSLING AV KRITIKKVERDIGE
FORHOLD
Problemstilling:
3. I hvilken grad er fylkeskommunens rutiner for varsling kjent og tatt i
bruk?

6.1 Revisjonskriterier
For denne problemstillingen har vi utarbeidet følgende revisjonskriterier:




Det skal være skriftlige rutiner for varsling, som bør omfatte:
o oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold
o fremgangsmåte ved varsling,
o vern mot gjengjeldelse,
o fremgangsmåte for forsvarlig mottak, behandling og oppfølging av
varsling
o dokumentasjon og bevaring.
Varslingsrutinene bør være kjent i organisasjonen.



Ansatte bør oppleve det som trygt å varsle om kritikkverdige forhold

6.2 Rutiner for varsling av kritikkverdige forhold
Revisjonskriterier
 Det skal være skriftlige rutiner for varsling, som bør omfatte:
o oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold
o fremgangsmåte ved varsling,
o vern mot gjengjeldelse,
o fremgangsmåte for forsvarlig mottak, behandling og oppfølging av varsling
o dokumentasjon og bevaring.

6.2.1 Fakta
Vestfold fylkeskommune har siden 2007 hatt skriftlige rutiner for varsling av kritikkverdige
forhold for alle ansatte og innleide arbeidstakere. Disse rutinene har nå vært under en
omfattende revisjon, og «nye» reviderte rutiner ble vedtatt av Administrasjonsutvalget
(AMU) i møte den 25. oktober 2018.
Bakgrunnen for revidering av rutiner for varsling, har blant annet vært det siste årets fokus
på varlingsaker og fylkeskommunens egne erfaringer. I arbeidet med revisjon av nåværende
rutiner har fylkesrådmannen gjennomgått tilsvarende rutiner i andre fylkeskommuner,
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kommuner og relevante private organisasjoner, samt sett til KS sin veileder for varsling av
kritikkverdige forhold. Videre har fylkesrådmannen lagt til grunn utredningsarbeidet som
regjeringens nedsatte «varslingsutvalg» nylig har levert i NOU 2018:6 «Varsling – verdier og
vern» fra mars 2018.
De «nye» rutinene er mer omfattende enn de «gamle», og med følgende kapittelinndeling:
- Formål
- Hvem kan varsle
- Hvem kan det varsles om
- Hva kan det varsles om
- Rett og plikt til å varsle
- Åpenhetskultur
- Tilbakemeldingskultur
- Eksempler på kritikkverdige forhold
- Hva må varsler vite før varsling
- Forsvarlige varsling
- Vern mot gjengjeldelse
- Oppfølging av varsler
- Varslingsutvalget
- Journalføring og dokumentasjon
De «nye» rutinene holder fast ved prinsippene om retten og plikten til å
varsle, åpenhetskultur, prinsippene om anonymitet, fortrolighet og forsvarlighet.
Rutinen presiserer i større grad hvem rutinen gjelder for og betydningen av en god
tilbakemeldingskultur.
Fylkeskommunens åpenhetskultur bygger på fylkeskommunens fire grunnleggende verdier;
rettferdig, profesjonell, modig og åpen. I følge «ny» rutine er utviklingen av en slik
åpenhetskultur i organisasjonen et ansvar for både ledere og medarbeidere.
De «nye» rutinene er også mer konket i beskrivelsene av hva som i arbeidsmiljølovens
forstand anses som kritikkverdige forhold, trakassering og utilbørlig opptreden, enn de
«gamle» rutinene. Den «nye» rutinen behandler også mer grundig hva varsler bør og må vite
før en varsler.
Videre er omtalen av det juridiske vern varsler har mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver utvidet
i de «nye» rutinene.
I de «nye» rutinene er det også et nytt punkt om Varslingsutvalg. Det skal opprettes et
uavhengig varslingsutvalg, utpekt av fylkesrådmannen, som skal ha to hovedfunksjoner:
1. Vurdere om hendelsen er en varslingssak eller ikke
2. Følge opp at linjen behandler saken på en forsvarlig måte.
Praksisen når de «gamle» rutinene var gjeldene, var at varslingssaken skulle løses på lavest
mulig nivå i organisasjonen. Varslingssaker skal fortsatt løses på lavest mulig nivå, men det
som er nytt med «nye» rutiner er at Varslingsutvalget skal registrere og forberede alle saker
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som omhandler varsling etter aml. kap. 2 A, og sørge for forsvarlig saksbehandling av
innkomne varsler.
De «nye» rutinene er også tydeligere på hvordan en varslingssak skal journalføres. Det som
er nytt er at det skal opprettes en sak som skal hete: «Varsling av kritikkverdige forhold- og
navn på virksomheten».
Direktørene i Vestfold fylkeskommune vil være ansvarlig for at de reviderte rutinene gjøres
kjent i hele sin sektor. Direktørene avgjør selv hvordan dette best kan gjøres. Direktørene
kan benytte seg av HR-seksjonens ressurser i denne prosessen. HR har vært ansvarlig for å
publisere rutinen for ansatte i portalen og planlegger også en samling for
hovedverneombudene i fylkeskommunen med tilsvarende presentasjon.

6.2.3 Revisors vurdering
Vestfold fylkeskommune har skriftlige rutiner for varsling av kritikkverdige forhold, sist
revidert høsten 2018. Både fylkeskommunens «gamle» og «nye» rutiner for varsling av
kritikkverdige forhold er i tråd med revisors kriterier for hva slik rutiner bør omfatte.
Begge rutinene inneholder oppfordringer om å varsle om kritikkverdige forhold,
fremgangsmåte ved varsling, vern mot gjengjeldelse, hvem som er ansvarlig for oppfølgingen
av varselet og hvordan dokumentasjon av varslingssaken skal journalføres i
fylkeskommunens sakssystem.
Selv om både de «gamle» og de «nye» rutinene oppfyller kriteriene for varslingsrutiner er
det enkelte elementer som er vesentlig forbedret i de nye rutinene. Revisor ser det som en
forbedring at de «nye» rutinene i større grad beskriver hvem rutinen gjelder for og gir mer
konkrete eksempler på hva som anses som kritikkverdige forhold, trakassering og utilbørlig
opptreden. Det er også en styrke med de «nye» rutinene, at omtalen av det juridiske vernet
varsler har mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver, er utvidet.
En annen forbedring med de «nye» rutinene, er at det skal etableres et varslingsutvalg, som
skal motta og sørge for forsvarlig saksbehandling av alle innkomne varsler. Tidligere skulle
varslingssaker løses på lavest mulig nivå, uten noen form for rapportering utover
journalføring i sak-/arkivsystemet. De «nye» rutinene – med etablering av varslingsutvalg kan bidra til en mer lik praksis for håndtering av varslingssaker, enn det som har vært
gjeldende frem til nå. Revisor mener også at det er en styrke at de «nye» rutinene tydeligere
beskriver hvordan en varslingssak skal journalføres, slik at det kan være enklere å holde
oversikt over varslingssaker i fylkeskommunen.
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6.3 Kjennskap til varslingsrutinene
Revisjonskriterier
 Varslingsrutinene bør være kjent i organisasjonen.

6.3.2 Fakta
Fylkeskommunes «gamle» rutiner for varsling av kritikkverdige forhold har ligget tilgjengelig
for ansatte i portalen (fylkeskommunens intranett). De «nye» rutinene for varsling ble
publisert på fylkeskommunens intranett, som en egen nyhetssak, på portalens forside i
slutten av oktober 2018, sammen med reviderte etiske retningslinjene.
Ledere i linje i fylkeskommunen er ansvarlig for å videreformidle informasjon til alle sine
medarbeidere om blant annet rutiner for varsling. Den enkelte medarbeider har også et
selvstendig ansvar for å tilegne seg informasjon av betydning for sitt arbeidsforhold.
HR-seksjonen har opplyst at de flere ganger de siste årene har blitt kontaktet av
virksomhetene for å bistå og gi råd om behandlingen av varslingssaker.
I spørreundersøkelsen spurte vi alle ledere, tillitsvalgte og verneombud om de har rutiner /
fast praksis for å håndtere varsler om kritikkverdige forhold. Ved undersøkelsestidspunktet
var det de «gamle» varslingsrutinene som var gjeldende.
Tabell 8: Respondentenes oppfatning av rutiner / praksis for håndtering av varsler om
kritikkverdige forhold
Ta stilling til følgende
påstand:
På mitt område har vi rutiner /
fast praksis for å håndtere
varsler om kritikkverdige
forhold

Ja

Delvis

Nei

Vet ikke

Totalt

105 (48%)

80 (37%)

13 (6%)

19 (9%)

217

Svarfordelingen viser at det er en variabel oppfatning av hvorvidt fylkeskommunen har
rutiner / fast praksis for å håndtere varsler om kritikkverdige forhold. 48 % av
respondentene svarer «ja» på påstanden, mens 37 % svarer «delvis». 15 % svarer «nei» eller
«vet ikke» på påstanden om at de har rutiner / fast praksis for å håndtere varsler om
kritikkverdige forhold på eget område.
Av de som svarer «ja» på spørsmålet om man har rutiner for håndtering av varsling, ser vi at
lederandelen er høyest. 53 % av lederne svarer «ja», mens 39 % av tillitsvalgte og
verneombud svarer «ja».
På neste side har vi tatt inn resultater fra spørreundersøkelsen som omhandler kjennskap til
varsling og hva man skal forstå med kritikkverdige forhold mm.
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Tabell 9:
I følge arbeidsmiljøloven har arbeidstakere rett til å varsle forsvarlig om kritikkverdige forhold
på arbeidsplassen, varslere skal vernes mot gjengjeldelse etter varsling og arbeidsgiver skal legge
til rette for intern varsling om kritikkverdige forhold. Kjenner du til reglene i arbeidsmiljøloven
om varsling?
Ja, jeg er godt kjent med
dem
87 (39%)

Ja, jeg er delvis kjent
med dem
128 (58%)

Nei, jeg var ikke kjent
med dem før nå
7 (3%)

Totalt
222

Vi ser av svarfordelingen at de aller fleste er godt kjent eller delvis kjent med reglene i
arbeidsmiljøloven om varsling. Kun 3 % svarer nei på dette spørsmålet.
Tabell 10:
Har du vært med på å diskutere hva man skal forstå som kritikkverdige forhold - det vil si
uetiske og / eller ulovlige hendelser, episoder eller praksis - på arbeidsplassen din?
Ja

Nei

Vet ikke

Totalt

126 (57%)

88 (40%)

8 (3%)

222

Svarfordelingen viser at litt over halvparten (57%) av alle de spurte har vært med på å
diskutere hva som forstås med kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. 40 % har ikke vært
med på å diskutere slike forhold. Av disse er det flest tillitsvalgte/verneombud som har svart
«nei» på dette spørsmålet (50% tillitsvalgte og verneombud /35% ledere).
Tabell 11:
Har dere på arbeidsplassen diskutert hva som er forskjellen på avvik og varsling?
Ja

Nei

93 (42%)

110 (50%)

Vet ikk
e
19 (8%)

Totalt
222

Vi ser av svarfordelingen at nesten like mange har vært med på å diskutere forskjellen på
avvik og varsling, som de som ikke har vært med på det. Av de som ikke har vært med på å
diskutere temaet er fordelingen mellom ledere og tillitsvalgte/verneombud nesten lik (53% /
48%).
Avviksbehandling omhandles ikke i denne rapporten.

6.3.3 Revisors vurdering
Revisor vurderer at de fleste, som har svart på spørreundersøkelsen, er godt kjent eller
delvis kjent med reglene i arbeidsmiljøloven om varsling. Revisor har imidlertid merket seg at
respondentene svarer noe variabelt på påstanden om at de har rutiner / fast praksis for å
håndtere varsler om kritikkverdige forhold på eget område.
Revisor har også registrert at over halvparten, av de som har svart, ikke har diskutert hva
som er forskjellen på avvik og varsling. Dette kan tyde på at det kan være noe usikkerhet
knyttet til forståelse av hva som er forskjellen på avvik og varsling. Det kan være uklare
grenseoppganger mellom hva som er melding av avvik og hva som er varsling av
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kritikkverdige forhold. Imidlertid er det vanlig å tolke det dit hen at varsling er mye mer
alvorlig enn å melde avvik. Varsling er å gi informasjon om alvorlige kritikkverdige forhold på
arbeidsplassen, som for eksempel brudd på lov, regelverk eller etiske retningslinjer. Revisor
vurderer, på bakgrunn av denne usikkerheten blant respondentene, at det er bra og
nødvendig at fylkeskommunen nå etablerer et varslingsutvalg, som vil bestå av eksperter på
området, og som i første omgang skal vurdere om meldingen er et varsel og gi
tilbakemelding til varsler om dette. Videre skal varslingsutvalget sørge for registrering og
forberede alle saker, som omhandler varsling etter aml. kap. 2 A, og sørge for forsvarlig
saksbehandling av innkomne varsler. Revisor mener dette vil styrke fylkeskommunens
håndtering av varslingssaker.

6.4 Trygghet for varsler
Revisjonskriterier
 Ansatte bør oppleve det som trygt å varsle om kritikkverdige forhold

6.4.1 Fakta
Fylkeskommunens varslingsrutiner omtaler hvordan varsler skal ivaretas. Den «nye»
varslingsrutinen omtaler i større grad hvordan trygge personer i forhold til hva det betyr å
varsle. I følge fylkeskommunen skal både varsler og den omvarslede vises like mye omsorg.

Opplevelse av trygghet
For å finne ut om det oppleves trygt å varsle har vi bedt de ansatte om å ta stilling til en
påstand om at det er greit å varsle i deres arbeidssituasjon og om leder legger til rette for at
ansatte kan varsle om kritikkverdige forhold. Svarene er vist i tabellen nedenfor.
Tabell 12: Respondentenes opplevelser av varsling av kritikkverdige forhold:

I din situasjon, i hvilken grad
vil du si det er greit å varsle
om kritikkverdige forhold?
I hvilken grad opplever du at
din leder legger til rette for at
ansatte kan varsle om
kritikkverdige forhold?

Svært stor/
stor grad
171 (77%)

132 (60%)

Vrken/eler
31 (14%)

55 (25%)

Liten/ Svært
liten grad
14 (6%)

25 (11%)

Vetikke

Toalt

6 (3%)

222

8 (4%)

220

Det er en overvekt av positive svar knyttet til disse to spørsmålene. Det, som etter
revisjonens vurderinger utpeker seg her, er at 6 % opplever det som ugreit å varsle og 11 %
opplever at leder ikke legger til rette for varsling.
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Respondentene ble spurt om det å være anonym er viktig for deg for å varsle:
Tabell 13: Er det å være anonym viktig for deg for å varsle om kritikkverdige forhold?
Ja

27 (12%)

I noen tilfeller

144 (65%)

Nei

44 (20 %)

Vet ikke

7 (3%)

Totalt

222

Svarfordelingen viser at det er variabelt hvorvidt respondentene mener det er viktig å være
anonym for å varsle om kritikkverdige forhold. Fylkeskommunens rutiner gir anledning til å
varsle anonymt. I rutinene fremgår det imidlertid at Vestfold fylkeskommune ønsker at
varselet underskrives med navn, for ikke å begrense muligheten til å følge opp varselet.
Respondentene, som oppga at de har varslet om kritikkverdige forhold, ble spurt om det fikk
noen personlige konsekvenser for dem:
Tabell 14: Fikk det noen personlige konsekvenser for deg å varsle om kritikkverdige forhold?
(flere kryss var mulig)
Overveiende positive
konsekvenser
9 (16%)

Overveiende negative
konsekvenser
8 (14%)

Ingen konsekvenser for
meg
46 (81%)

Totalt
57

Fylkeskommunens varslingsrutiner omtaler hvordan varsler skal ivaretas. Den «nye»
varslingsrutinen omtaler i større grad hvordan trygge personer i forhold til hva det betyr å
varsle. I følge fylkeskommunen skal både varsler og den omvarslede vises like mye omsorg i
de «nye» rutinene.
I følge arbeidsmiljøloven § 2A-2, skal arbeidsgiver verne en arbeidstaker mot gjengjeldelse
etter varsling. Vestfold fylkeskommunes rutiner for varsling, både de «nye» og «gamle»,
beskriver dette, men omtalen av det juridiske vern varsler har mot gjengjeldelse fra
arbeidsgiver, er utvidet i de «nye» rutinene.
Svarfordelingen viser at 8 personer (14 %) av de som har varslet, mener de har fått
overveiende negative konsekvenser ved å varsle, mens hovedandelen, 81 %, mener det ikke
har gitt dem noen konsekvenser av å varsle om kritikkverdige forhold.

6.4.2 Revisors vurdering
Revisor vurderer at ansatte i fylkeskommunen i all hovedsak opplever at det er greit å varsel
om kritikkverdige forhold og at leder legger til rette for dette. Det er imidlertid en mindre
andel av alle som har svart, som opplever at det er ugreit å varsle (6 %) eller at leder ikke
legger til rette for dette (11 %). Det bør være en målsetning om at alle ansatte opplever det
som greit å varsle. Det å varsel kan oppleves som vanskelig, og det er derfor sentralt at alle
opplever at leder legger til rette for dette.
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Arbeidsmiljøloven § 2A-2 og fylkeskommunens egne rutiner fastsetter at det å varsle ikke
skal gi negative konsekvenser for den som varsler. Spørreundersøkelsen viser at det er 14 %,
av de som har varslet om kritikkverdige forhold, som mener at de fikk overveiende negative
konsekvenser av å varsle om kritikkverdige forhold. Ved håndtering av varslingssaker er det
sentralt med etterlevelse av fylkeskommunes rutiner, riktig håndtering av dokumentasjon og
god kommunikasjon. De «nye» rutinene for varsling av kritikkverdige forhold er enda
tydeligere på hvordan det skal skapes trygghet for personer i forhold til hva det betyr å
varsle, og det juridiske vern varsler har mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver, og kan bidra til
forbedring på dette.
På bakgrunn av ovennevnte, mener revisor at Vestfold fylkeskommune i all hovedsak har
tilfredsstillende trygghet rundt varsling. Det er imidlertid viktig at fylkeskommunen har fokus
på at lov og rutiner etterfølges i alle saker for å sikre at det ikke oppstår situasjoner hvor
ansatte opplever negative konsekvenser som følge av varslingen.

6.5 Varslingssaker i Vestfold fylkeskommune
I forhold til omfang av varslingssaker i fylkeskommunen, har revisor foretatt to kontroller;
 Spurt fylkeskommunen, gjennom HR-seksjonen, om de har hatt varslingssaker siste
tre år (2016 – 2018).
 Spurt ledere, tillitsvalgte og verneombud - gjennom spørreundersøkelsen - om de har
varslet om kritikkverdige forhold / mottatt varsel om kritikkverdige forhold siste tre
år.

Fylkeskommunes oversikt over varslingssaker siste tre år
Til punkt 1, har vi fått opplyst at fylkeskommunen har hatt varslingssaker. De har imidlertid
ikke noe sentralt rapporteringssystem, som enkelt kan gi en oversikt over varslingssaker.
Frem til nå skulle varslingssaker løses på lavest mulig nivå i organisasjonen.
I forbindelse med denne forvaltningsrevisjonen, ble rektorer og virksomhetslederne spurt
om de hadde hatt varslingssaker i perioden 2016 – 2018. 22 svarte på denne henvendelsen
og det ble opplyst at det er registrert totalt fire varslingssaker I denne tidsperioden. Kun en
av disse fire er ikke avsluttet.
Revisor har for de fire sakene kontrollert om rutinen har vært fulgt med hensyn til hvordan
sakene har vært fulgt opp og journalført. Vi har ikke vurdert varslenes innhold, eller utfall av
sakene, da dette faller utenfor vårt prosjekt.
Tre av varslene ble varslet til ledernivå i fylkeskommunen, mens et varsel ble sendt på e-post
til fylkeskommune og håndtert videre av HR og aktuell sektor.
I følge rutinen skal det normalt sendes skriftlig tilbakemelding til varsler om hvordan saken
vil bli behandlet og tilbakemelding om utfallet etter at saken er ferdig behandlet. I to av
sakene har tilbakemeldingen, om hvordan saken vil bli behandlet vært skriftlig, mens i de to
andre var denne dialogen muntlig. Tilbakemelding om utfallet er gitt muntlig i tre saker,
mens i den fjerde er dette sendt skriftlig.
Utarbeidet av

Side 30 av 45

Rapport - Forvaltningsrevisjon – Etikk og varsling i Vestfold fylkeskommune

I følge rutinen skal det opprettes en arkivsak per varslingssak, og i tre av fire saker er det
dette opprettet. I en av sakene er det ikke opprettet arkivsak. Videre skal alle dokumenter i
en varslingssak journalføres i fylkeskommunens sak-/arkivsystem. I følge de fire, som har
hatt varslingssaker, opplyses det at dokumenter er journalført i sak-/arkivsystemet.

6.5.1 Revisors vurdering:
Undersøkelsen av de fire registrerte varslingssakene viser også at det er variabelt hvorvidt
det er sendt skriftlig tilbakemelding til varsler om hvordan saken vil bli behandlet eller
skriftlig tilbakemelding til varsler om utfallet, som normalt skal gjøres ifølge de «gamle»
rutinene for varsling av kritikkverdige forhold. Revisor har også registrert at i tre av fire
varslingssakene er det opprettet en arkivsak i tråd med rutinen, mens i en sak er det ikke
opprettet arkivsak.

Respondentenes tilbakemeldinger om varsling om kritikkverdige forhold
Til punkt 2 har vi tatt inn respondentenes tilbakemeldinger om varsling av kritikkverdige
forhold. Respondentene ble også spurt om de har varslet om kritikkverdige forhold de siste
tre år.
Tabell 15: Har du varslet om kritikkverdige forhold de siste tre årene? (2016-2018)
Ja

Nei

Totalt

57 (26%)

165 (74%)

222

Av de 222 som har svart på spørreundersøkelsen, oppgir 57 personer (26 %) at de har varslet
om kritikkverdige forhold. Av de som har varslet, er 39 ledere på ulike nivåer og 18 er
tillitsvalgte/ verneombud. Øvrige varslere er fordelt på de andre sektorene i
fylkeskommunen. Spørreundersøkelsen går ikke inn på hva de enkelte har varslet om.
Av alle, som har varslet, oppgir en betydelig andel av disse, at de har observert situasjoner,
som kan karakteriseres som kritikkverdige forhold etter arbeidsmiljøloven de 3 siste år (ref.
tabell 3 og figur 1 foran):
Brudd på taushetsplikten:
24 (46%)
Ansatte har annet arbeid eller verv som går utover
utførelsen av arbeidet i fylkeskommunen:
18 (35%)
Ansatte har opptrådt på en dårlig/ uetisk måte overfor dem vi gir tjenester til: 20 (38%)
Ansatte har mobbet, trakassert (inkl. seksuell trakassering)
eller diskriminert andre ansatte:
26 (50%)
Ansatte har blitt utsatt for gjengjeldelse fordi de har varslet om brudd på etiske
retningslinjer eller kritikkverdige forhold:
11 (21%)
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De, som har oppgitt at de har varslet de siste tre årene, fikk følgende oppfølgingsspørsmål:
(alternativene er hentet fra varslingsrutinen – Hvem varsler man til?)
Tabell 15: Hvem varslet du til?
Nærmeste leder

31 (70%)

Ledelse, videre opp i linjen

16 (36%)

Tillitsvalgt, verneombud

9 (20 %)

Bedriftshelsetjenesten

3 (7%)

Kollegaer eller andre

5 (11%)
44

Totalt

Vi se at de fleste har varslet til nærmeste leder (70 %).

Tabell 16: Hvor mange ganger har du varslet siste tre år?
1

2-3

4-5

27 (47%)

26 (45%)

4 (7%)

6 eller flere

Totalt

0

57

Vi ser av tabellen at ca. halvparten av de som har svart at de har varslet om kritikkverdige
forhold, har varslet mer enn en gang.
Tabell 17: Har du fått tilbakemelding på varselet om kritikkverdige forhold?
Ja
34 (61%)

Ja, delvis

Nei

Totalt

15 (27%)

7 (12%)

56

I følge både «nye» og «gamle» rutiner for varsling om kritikkverdige forhold, skal varsler ha
tilbakemelding på hvordan saken vil bli behandlet. Vi ser av tabellen at hovedandelen 61%,
har fått tilbakemelding på varselet om kritikkverdige forhold, men det er også 27 % som
svarer delvis på dette og 12 % svarer nei.
Tabell 18: I hvilken grad mener du varselet ble håndtert på en god måte?
I svært
stor/ stor grad
28/ (49%)

Verken/eller
14 (25%)

I liten/ Svært liten grad
13 (23%)

Vet ikke
2 (3%)

Totalt
57

Ca. halvparten av de som har varslet, mener at varselet ble håndtert på en god måte, mens
den andre halvparten mener dette i liten/svært liten grad (23 %) eller verken er enig eller
uenig i spørsmålet (25%).
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De respondentene, som ikke har varslet om kritikkverdige forhold – fikk følgende spørsmål
med svaralternativer (respondentene kunne krysse av på flere alternativer):
Tabell 19: Hva er årsaken til at du ikke har varslet om kritikkverdige forhold?
(Respondentene kunne krysse av på flere alternativer)
Jeg har ikke sett kritikkverdige situasjoner på jobben

74 (47%)

De kritikkverdige situasjonene har vært kjent og er blitt fulgt opp av leder

77 (48%)

Jeg kjenner ikke til hvordan jeg går frem for å melde fra

2 (1,2%)

Det er for tungt å melde fra

5 (3 %

Frykt for gjengjeldelse (enhver ugunstig behandling som kan ses som en følge av
og en reaksjon på varsling)
Jeg tror ikke meldingen ville blitt fulgt opp av ledelsen

7 (4%)

Annet, vennligst beskriv med egne ord:

13 (8%)

8 (5%)

Av svarfordelingen ser vi at hovedvekten av respondentene svarer positivt på spørsmålet; de
har ikke sett kritikkverdige situasjoner på jobben eller de kritikkverdige situasjonene er fulgt
opp av leder. Ca. 20 % svarer negativt på dette spørsmålet; 3 % mener det er for tungt å
melde fra, 4 % frykter gjengjeldelse av varselet, 5 % tror ikke varselet ville blitt fulgt opp og 8
% har «andre grunner» til ikke å varsle.
Av disse «andre grunnene», er den årsaken, som nevnes flest ganger, at man synes det er
ubekvemt å varsle/redd for egen posisjon/redd for konsekvenser.
Tabell 20: Har du som leder, tillitsvalgt eller verneombud mottatt meldinger om
kritikkverdige forhold siste tre år?
Ja, har mottatt varsel

Nei

67 (30%)

140 (63,5%)

Annet, vennligst
kommenter
14 (6,5%)

Totalt
221

Tabellen viser at 67 ledere/tillitsvalgte/verneombud har mottatt varsel om kritikkverdige
forhold de siste tre årene. Av disse er 30 personer (45 %) på mellomledernivå og 19 personer
(28%) er tillitsvalgt/verneombud. Øvrige mottagere av varsler fordeler seg på de tre andre
ledernivåene i fylkeskommunen.
Spørreundersøkelsen går, som nevnt over, ikke inn på hva de enkelte varslene inneholder, og
vi kan derfor ikke konkludere med at det dreier seg om reelle varsler om kritikkverdige
forhold etter arbeidsmiljøloven. Av alle ledere, som har mottatt varsler, oppgir også
imidlertid en betydelig andel å ha observert situasjoner som kan karakteriseres som
kritikkverdige forhold etter loven de 3 siste år, (ref. tabell 3 og figur 1 foran):
Brudd på taushetsplikten:
29 (49%)
Ansatte har annet arbeid eller verv som går utover
utførelsen av arbeidet i fylkeskommunen:
21 (36%)
Ansatte har opptrådt på en dårlig/ uetisk måte overfor dem vi gir tjenester til: 29 (49%)
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Ansatte har mobbet, trakassert (inkl. seksuell trakassering)
eller diskriminert andre ansatte:
24 (41%)
Ansatte har brukt fylkeskommunens maskiner, biler og utstyr til private formål 13 (22%)
Ansatte har blitt utsatt for gjengjeldelse fordi de har varslet om brudd på etiske
retningslinjer eller kritikkverdige forhold:
9 (15%)
Tabell 21: Anslå hvor mange meldinger og/ eller varsler om kritikkverdige forhold du har fått
siste tre år?
1 varsel

2-3 varsel

4-5 arsel

20 (29%)

42 (61%)

5 (7%)

Mer enn 6
varsler
2 (3%)

Totlt
69

Vi ser av svarfordelingen at av de 67 lederne, tillitsvalgte og verneombudene, som har
mottatt varsler, så har 20 av disse personene mottatt bare ett varsel de siste tre år. 42
personer har mottatt 2-3 varsler. 7 personer har mottatt flere enn 4 varsler de siste tre år.
Om vi slår sammen antall varsler med de som har mottatt varsler, så får vi (minst) 136
varsler de siste tre år.
Tabell 22: Oppfølging av varsel om kritikkverdige forhold og bistand til håndtering av disse:
I hvilken grad…
Når jeg har fått varsel om
kritikkverdige forhold, har jeg
sørget for at både den som
melder fra og den det ev. blir
meldt om, blir ivaretatt på en
god måte
Jeg kan ved behov, få hjelp til
å håndtere meldinger om
kritikkverdige forhold

Helt enig/ enig Verken enig
/uenig
55 (82%)
12 (18%)

57 (85%)

7 (10,5%)

Uenig/helt
uenig
0 (0%)

2 (3%)

Vet ikke

Totalt

0 (0%)

67

1 (1,5%)

67

Tabellen over viser at når ledere (og tillitsvalgte og verneombud) har mottatt varsel om
kritikkverdig forhold har 82 % av dem sørget for at melder blir ivaretatt på en god måte.
Ingen av lederne, tillitsvalgte eller verneombudene er uenig i utsagnet.
85 % mener de kan få hjelp til å håndtere varslene. 3 % er uenig i dette.
Deltagerne av spørreundersøkelsen ble til slutt spurt om de hadde øvrige kommentarer til
fylkeskommunens rutine og praksis for varsling av kritikkverdige forhold. Det fremkom både
positive og negative tilbakemeldinger her. Det som utpeker seg i tilbakemeldingene er
oppfordringer om ivaretakelse av varsler, utsagn om at ledere ikke håndterer varsel på riktig
måte og ønske om diskusjon på hva som er forskjell på avvik og varsel.

6.5.2 Revisors vurdering:
Revisor registrerer at det er stor forskjell mellom det som oppgis av antall varslingssaker fra
overordnet nivå i fylkeskommunen, og hva ledere, tillitsvalgte og verneombud opplyser av
omfang av varslingssaker i spørreundersøkelsen. Med «gammel» rutine for varsling, skulle
varsel om kritikkverdige forhold løses på laveste nivå i fylkeskommunen og journalføres i
sak-/arkivsystemet, men uten krav til fast navn på varslingssaker. Revisor vurderer at en
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ulempe med denne rutinen/ praksisen er at fylkeskommunen, på et overordnet nivå, ikke
har oversikt over omfanget av alle varslingssaker i organisasjonen. Vi vurderer at de «nye»
rutinene – med etablering av varslingsutvalg, som skal sørge for forsvarlig saksbehandling av
innkomne varsler, og ny praksis for journalføring av alle varslingssaker – vil være med på å
sikre et bedre system for oversikt over varslingssaker i fylkeskommunen, forutsatt at rutinen
etterleves.
Spørreundersøkelsen går ikke inn på hva de enkelte har varslet om, og man kan derfor ikke
konkludere med at det dreier seg om reelle varsler om kritikkverdige forhold, slik det er
definert i arbeidsmiljøloven. Det kan være flere årsaker til at det er forskjell i antall
varslingssaker oppgitt fra overordnet nivå og i spørreundersøkelsen. Usikkerhet knyttet til
hva som er et varsel om kritikkverdige forhold og hva som er en avviksmelding, som nevnt
foran, kan være en forklaring. En annen forklaring kan være et varsel om kritikkverdige
forhold, men som ikke er håndtert på korrekt måte i forhold til rutinen, eller et varsel om
kritikkverdige forhold, som ikke er håndtert som dette.
Vi har imidlertid registrert at en betydelig andel at de, som har oppgitt at de har varslet, har
observert situasjoner, som kan karakteriseres som kritikkverdige forhold etter
arbeidsmiljøloven de 3 siste år. På bakgrunn av dette vurderer vi at det er en usikkerhet
knyttet til omfang av varslingssaker i fylkeskommunen, og vi anbefaler derfor at
fylkeskommunen undersøker dette nærmere.
Revisor vurderer at uansett hva forklaringene er, så viser dette at rutiner for varsling ikke har
vært fulgt, når det gjelder håndtering av varselet. Dersom oppgitte varsel har vært en
melding om et avvik - og ikke et varsel om kritikkverdige forhold - skulle det vært gitt
tilbakemelding om det. Dersom det var et reelt varsel om kritikkverdige forhold, er det en
usikkerhet knyttet til om varselet er registrert i fylkeskommunens sak-/ arkivsystemet.

6.6 Revisors konklusjon problemstilling 3:
I hvilken grad er fylkeskommunens rutiner for varsling kjent og tatt i bruk?
Vestfold fylkeskommune har i oktober 2018 vedtatt «nye» rutiner for varsling av
kritikkverdige forhold for ansatte, som vurderes å være i tråd med revisors kriterier for hva
rutinene bør omfatte. De «gamle» rutinene for varling oppfyller også revisors kriterier, men
vi mener de «nye» rutinene har flere vesentlige forbedringer. Vi vil her spesielt nevne at i de
«nye» rutinene er det et nytt punkt om varslingsutvalg. Det skal etableres et varslingsutvalg,
som skal motta og sørge for forsvarlig saksbehandling av innkomne varsler. Vi mener også at
de «nye» rutinene sikrer et bedre system for journalføring av varslingssaker, som kan gi
fylkeskommunen, på et overordnet nivå, en bedre oversikt over omfanget av varslingssaker.
Det er også en forbedring at de «nye» rutinene er enda tydeligere på hvordan det skal
skapes trygghet for personer i forhold til hva det betyr å varsle, og det juridiske vern varsler
har mot gjengjeldelse fra arbeidsgiver.
Revisor kan konkludere med at de fleste ledere, tillitsvalgte og verneombud, som har svart
på spørreundersøkelsen, er godt kjent eller delvis kjent med reglene i arbeidsmiljøloven om
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varsling. Respondentene svarer imidlertid variabelt på påstanden om de har rutiner / fast
praksis for å håndtere varsler om kritikkverdige forhold på eget område. Revisor vurderer
derfor at opplæring i de «nye» varslingsrutinene bør være sentralt i fylkeskommunen
fremover.
Revisor kan også konkludere med at Vestfold fylkeskommune frem til nå ikke har hatt et
system, som enkelt kan gi en oversikt over varslingssaker i fylkeskommunen. Dette kan
begrunnes med at vi har registrert at det er stor forskjell mellom det som oppgis av
varslingssaker fra overordnet nivå i fylkeskommunen og hva ledere, tillitsvalgte og
verneombud opplyser av omfang av varslingssaker. Spørreundersøkelsen går ikke inn på hva
de enkelte har varslet om, og man kan derfor ikke konkludere med at det dreier seg om
reelle varsler om kritikkverdige forhold, slik det er definert i arbeidsmiljøloven. Det kan være
flere årsaker til denne forskjellen i antall saker, som usikkerhet knyttet til forståelse av hva
som er forskjellen på avvik og varsling, eller at varselet ikke har blitt håndtert i tråd med
rutinen. Revisor mener at uansett hva årsakene er, så viser dette at rutiner for varsling ikke
har vært fulgt, når det gjelder håndtering av varselet.
Revisor vurderer at de «nye» rutinene for varsling av kritikkverdige forhold - med etablering
av varslingsutvalg, som skal sørge for forsvarlig saksbehandling av innkomne varsler, og ny
praksis for journalføring av alle varslingssaker – vil være med på å sikre et bedre system for
håndtering av varslingssaker i fylkeskommunen, forutsatt at rutinen er kjent og etterleves.

Utarbeidet av

Side 36 av 45

Rapport - Forvaltningsrevisjon – Etikk og varsling i Vestfold fylkeskommune

7 REVISORS ANBEFALINGER
Vestfold fylkeskommune bør:


sikre at alle medarbeidere får mulighet til å delta i dilemmatrening og etisk refleksjon



sørge for at de etiske retningslinjene og rutiner for varsling er lett tilgjengelig /
synlige for ansatte – f.eks. under en egen fane under startsiden i portalen (fylkeskommunens intranett)



sørge for opplæring i rutiner for varsling av kritikkverdige forhold



sørge for opplæring i forståelsen av hva som er avvik og hva som er varsling av
kritikkverdige forhold



sikre at de har et system som gir oversikt over alle varslingssaker i fylkeskommunen



vurdere hvorvidt det er behov for å iverksette undersøkelser/ tiltak for å forklare
forskjellen mellom fylkeskommunens registrerte varslingssaker og resultater fra
spørreundersøkelsen.
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8 FYLKESRÅDMANNENS UTTALELSE
Fylkesrådmannens uttalelse, mottatt på e-post 4. januar 2019;
Fylkesrådmannen mener at revisjonens rapport er god og balansert og støtter innholdet i
rapporten.
Fylkesrådmannen kommenterer med dette revisors anbefalinger for hva Vestfold
fylkeskommune vil gjøre fremover for i størst mulig grad sikre et godt arbeid med etikk og
varsling. Fylkesrådmannen har fulgt revisjonsprosessen tett og ønsker å sikre en god kvalitet
på det viktige arbeidet etikk og varsling er for Vestfold fylkeskommune.
Kommentarer til revisors anbefalinger:
1. Anbefaling: Sikre at alle medarbeidere får mulighet til å delta i dilemmatrening og
etisk refleksjon
For å sikre at medarbeidere får mulighet til å delta i dilemmatrening og etisk refleksjon
foreslår fylkesrådmannen at det legges fast inn i virksomhetenes årshjul hva ledere skal sette
fokus på i praktisk arbeid og medarbeiderutvikling, og at det gjerne brukes case som
metode. Fylkesrådmannen vil starte arbeidet i løpet av 2019.
HR-seksjonen har deltatt i utdanningsdirektørens ledermøte med informasjon om etikk og
varsling. I etterkant av denne informasjonen har flere rektorer vært i kontakt med HRseksjonen for å få case å jobbe med for medarbeidergrupper.
Tema etikk og varsling er begge temaer for introduksjonskurs for nyansatte 4. januar 2019,
ledersamlinger og HMS kurs våren 2019. Tilbakemeldinger fra tidligere ledersamlinger er at
lederne opplever det som nyttig at de får tid til å diskutere og reflektere i grupper.

2. Anbefaling: Sørge for at de etiske retningslinjene og rutiner for varsling er lett
tilgjengelig/synlige for ansatte – for eksempel under en egen fane under startsiden i
portalen.
Fylkesrådmannen vil sørge for at tema etikk og varsling profileres tydeligere på portalen
forside. Vi vil også her bruke de ulike arenaene vi har på ledersamlinger, introduksjonsdag
for nytilsatte og HMS kurs til å profilere etikk og varsling. Fylkesrådmannen viser også til at
de etiske retningslinjene skal inngå som vedlegg til arbeidsavtalen eller på annen måte sikre
at de etiske retningslinjene gjøres tilgjengelige.
3. Anbefaling: Sørge for opplæring i rutiner for varsling av kritikkverdige forhold
Fylkesrådmannen presiserer at ansvaret for opplæring ligger i linja, men vil også legge til
rette på samme måte som nevnt i punktene over.
Det er av stor betydning at det bygges opp kompetanse ute i hele organisasjonen i å kunne
vurdere hva som er et kritikkverdig forhold og hva som er et avvik, samt å håndtere
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prosessen på en forsvarlig måte. I det ligger også viktigheten i å så raskt som mulig
videresende varselet til varslingsutvalget.
4. Anbefaling: Sørge for opplæring i forståelsen av hva som er avvik og hva som er
varsling av kritikkverdige forhold.
Fylkesrådmannen vil innarbeide i rutinen for varsling av kritikkverdige forhold en presisering
mellom avvik og kritikkverdige forhold med eksempler. Utover dette vil fylkesrådmannen
fokusere på de samme områdene som nevnt i pkt. 2/3.
5. Anbefaling: Sikre at de har et system som gir oversikt over alle varslingssaker i
fylkeskommunen.
For å sikre et system som ivaretar en oversikt over alle varslingssaker i fylkeskommunen er
det opprettet et varslingsutvalg. Alle saker som vurderes som et kritikkverdig forhold skal
sendes til varslingsutvalget. En av oppgavene til utvalget vil være å påse at saken
journalføres i henhold til rutinen, hvilket også vil ivareta slik oversikt.
6. Anbefaling: Vurdere hvorvidt det er behov for å iverksette undersøkelser/tiltak for å
forklare forskjellen mellom fylkeskommunens registrerte varslingssaker og resultater
fra spørreundersøkelsen.
Fylkesrådmannen vil mot slutten av 2019 gjøre en ny undersøkelse for å se om de nye
rutinene har hatt effekt i forhold til å utjevne forskjellen mellom fylkeskommunens
registrerte varslingssaker og resultatene fra undersøkelsen revisjonen gjorde i 2018.
Fylkesrådmannen tror at tiltak som beskrevet i punkt 1 til 5 vil ha effekt, slik at en ny
undersøkelse i 2019 vil gi et mer ønskelig resultat. I forkant av planlagte undersøkelse i 2019
vil fylkesrådmannen forsøke å nærmere avklare årsakene til den store differansen i 2018.
Det vi eventuelt avdekker i en slik analyse, vil være bestemmende for hvilke andre tiltak det
er aktuelt å sette inn i organisasjonen i tillegg til de som allerede er nevnt denne uttalelsen.
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10 Vedlegg
Vedlegg 1 – Revisjonskriterier
Etikk
-

Har Vestfold fylkeskommune tiltak for å sikre gode etiske holdninger og
handlinger i organisasjonen?

-

I hvilken grad er tiltakene fulgt opp?

Et av formålene med kommuneloven er å legge til rette for en tillitsskapende forvaltning
som bygger på en høy etisk standard.2
Kommunal- og moderniseringsdepartementet etablerte Etikkportalen i 2010 i samarbeid
med KS. Portalen skal blant annet skal bidra til oppbygging av kompetanse, som er et
sentralt verktøy for å sikre høy etisk standard i kommunesektoren.3 Departementet har
støttet et samarbeidsprosjekt mellom KS og Transparency International Norge (TI) om etikk
og antikorrupsjon. KS og TI har utarbeidet en håndbok «Beskytt kommunen! Håndbok i
antikorrupsjon». De anbefaler at kommuner og fylkeskommuner har etiske retningslinjer for
ansatte og folkevalgte, og at retningslinjene bør være behandlet av kommunestyret/
fylkestinget.
I idéheftet om rådmannens internkontroll «Rådmannens internkontroll. Hvordan få orden i
eget hus?» har KS trukket fram etiske retningslinjer som et av reglementene kommunen og
fylkeskommunene bør ha på plass. KS mener at det å ha reglement «på plass» innebærer
både å utarbeide, oppdatere, å gjøre kjent i organisasjonen og å sikre at det blir fulgt.
Kommunen bør selv utarbeide de etiske retningslinjene og tilpasse dem til egen
organisasjon. Ved å utarbeide retningslinjene lokalt, vil de bli bedre forankret og få større
oppmerksomhet hos dem som skal bruke retningslinjene. KS mener det er viktig at de etiske
retningslinjene er enkle å forstå, slik at de er konkrete og trekker klare grenser som ikke
krever juridisk eller annen spesialkompetanse. De etiske retningslinjene bør være relevante
for medarbeidernes hverdag og de utfordringer og dilemmaer som kan oppstå. Dessuten bør
de etiske retningslinjene ha et begrenset omfang, slik at de er lette å sette seg inn i.4

2

Kommuneloven § 1, andre punkt.

3

https://www.regjeringen.no/no/tema/kommuner-og-regioner/kommunalrett-og-kommunal-inndeling/etikki-kommunesektoren/id2009799/
4 http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/etikk/etiske-retningslinjer/
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Det er også anbefalt at det i de etiske retningslinjene fremkommer at brudd på retningslinjene
vil ha konsekvenser.5
KS anbefaler å sette av tid til verdiarbeid og etisk refleksjon, og opprette arenaer for diskusjoner
rundt etiske problemstillinger for ledere og i samlinger der hele virksomheten er samlet, samt på
andre samhandlingsarenaer, som kommunestyret/fylkesting.
Fylkesrådmannen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og
overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll, jf. kommuneloven § 23.
Kravet innebærer en plikt til å etablere rutiner og system som blant annet skal bidra til at
organisasjonen når de mål som er satt. Sett i lys av dette kravet er det naturlig at kommunen i
tillegg til å ha arenaer for etisk dilemmatrening, også sikrer at disse brukes systematisk.
Kommunen skal redegjøre i årsberetningen for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges
iverksatt for å sikre betryggende kontroll og en høy etisk standard i virksomheten.6 I
forarbeidene til loven står det at plikten til å redegjøre:
innebærer en forventning om at kommunene og fylkeskommunene må foreta seg noe for å
sikre en høy etisk standard i virksomheten sin. Eksempler på ulike typer tiltak som kan bidra
til å sikre en høy etisk standard kan være at kommunen utarbeider eller oppdaterer etiske
retningslinjer, på ulike måter søker å skape oppmerksomhet og kunnskaper om de etiske
retningslinjene, gjennomfører dilemmatrening og andre tiltak for å bevisstgjøre ansatte og
folkevalgte om mulige etiske utfordringer, holder kurs og seminarer om aktuelle
problemstillinger, fokuserer på etikk i folkevalgtopplæringen og gjør etiske utfordringer til et
fast punkt i samtaler mellom ledere og ansatte.7

Dette er videreført i forslaget til ny kommunelov, jf. Prop 46 L (2017-2018).
På bakgrunn av dette har vi utarbeidet følgende revisjonskriterier:






Vestfold fylkeskommune bør ha etiske retningslinjer, som er enkle å forstå og relevante
for medarbeidernes hverdag og de utfordringer og dilemmaer som kan oppstå.
De etiske retningslinjene bør være kjent for dem de gjelder og følges av de ansatte.
De etiske retningslinjene skal ha sanksjonsmuligheter som bør praktiseres ved brudd
Kommunen bør ha arenaer for etisk dilemmatrening og refleksjon, både på leder- og
medarbeidernivå, som brukes systematisk.
Det skal redegjøres for det etiske arbeidet i årsberetningen

5

«Beskytt kommunen! Håndbok i antikorrupsjon» (2014) KS og Transparency International Norge
Kommuneloven § 48, femte ledd, andre punkt, endret 2009.
7
Ot. prp. Nr. 17 (2008 – 2009) s 53.
6
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Varsling
-

I hvilken grad er fylkeskommunens rutiner for varsling kjent og tatt i bruk?

Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen.8 Med begrepet
kritikkverdige forhold menes først og fremst brudd på lover, eller brudd på etiske
retningslinjer eller rutiner, i tillegg til brudd på alminnelig etiske standard i samfunnet.9 Hvis
arbeidstaker oppdager feil eller mangler som kan medføre fare for liv og helse, eller hvis
arbeidstaker blir klar over at noen trakasserer eller diskriminerer, har arbeidstaker plikt til å
varsle.10
Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven om varsling ble endret i 2017. I den nye lovteksten er
det kommet inn et krav om skriftlige rutiner for alle virksomheter som har 5 eller flere
ansatte.11 Rutinene skal være lett tilgjengelige for alle ansatte og minst inneholde:
 oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold


fremgangsmåte for varsling



fremgangsmåte for mottak, behandling og oppfølging av varsling.

Disse punktene er utdypet i forarbeidene til loven.12 Proposisjonen foreslår at for å oppfylle
kravet om å oppfordre til å varsle kan for eksempel varslingsrutinene angi eksempler på hva
som anses som kritikkverdige forhold i den enkelte virksomhet, som det er særlig viktig og
ønskelig at det varsles om. Det kan dreie seg om generelle risikoforhold som er relevante i
de fleste virksomheter, slik som underslag, korrupsjon og helseskadelig arbeidsmiljø, eller en
henvisning til etiske retningslinjer eller normer som gjelder i virksomheten.
For å oppfylle kravet om at rutinene skal inneholde fremgangsmåte for varsling, foreslår
proposisjonen at rutinene kan angi hvem det kan varsles til og hvordan det kan varsles, for
eksempel en navngitt person innen virksomheten, tillitsvalgt, en person i ledelsen eller i en
HR-posisjon eller en særlig utnevnt advokat. Dersom virksomheten har en ordning med en
ekstern varslingsmottaker bør det fremgå av rutinene. Dersom virksomheten har en ordning
for anonym varsling, bør det også angis i rutinene. Når det varsles om trakassering eller
diskriminering på arbeidsplassen er det fastsatt i loven hvem man er pliktig å si ifra til, jf.
arbeidsmiljøloven § 2-3 andre ledd bokstav d). Disse kravene vil fortsatt gjelde og kan ikke
erstattes med interne rutiner etter bestemmelsen her.
For å oppfylle lovkravet om at rutinene skal inneholde fremgangsmåte for mottak,
behandling og oppfølging av varsling, bør det ifølge proposisjonen blant annet fremgå av
rutinene hvem som mottar og som har ansvar for oppfølgingen av varsel om kritikkverdige
8

Arbeidsmiljøloven § 2-A-1
Ot.prp. nr. 84 (2005-2006), s. 50
10 Arbeidsmiljøloven § 2-3
11 Arbeidsmiljøloven § 2A-3
12 Prop 72L (2016-2017)
9
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forhold i virksomheten, herunder hvem som har ansvaret dersom varselet gjelder
kritikkverdige forhold hos varslerens leder. Bestemmelsen stiller ingen konkrete krav til
arbeidsgivers fremgangsmåte eller til saksbehandlingen av et varsel. Det er viktig at
virksomheten har rutiner som sikrer forutsigbarhet i oppfølgingen av et varsel av hensyn til
både arbeidstaker som varsler, arbeidsgiver/virksomheten og eventuelt den som det varsles
om i saken. Forvaltningsloven og personopplysningsloven gjelder på vanlig måte i
behandlingen av varslingssaker.
I følge arkivreglene skal kommunens håndtering av konflikter og varsling langtidsbevares.13
Regjeringen har også satt ned et bredt sammensatt ekspertutvalg, som har foretatt en mer
grunnleggende gjennomgang av dagens varslingsregler. Utvalget har lagt frem sin innstilling
våren 2018, og den er nå sendt på høring med frist 03.09.2018.
Arbeidsgiver skal verne en arbeidstaker mot gjengjeldelse etter varsling.14 I veileder om
varsling fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet og Arbeidstilsynet står det:
Arbeidsgiver kan ikke besvare varsling med oppsigelse, avskjed, suspensjon,
ordensstraff, tjenstlig tilrettevisning, trakassering, utstøting, fratakelse av
arbeidsoppgaver, forflytning eller andre negative reaksjoner som har karakter av
straff eller sanksjon.15
I tillegg til å ha rutiner, er det viktig å skape en åpen organisasjon der det er kultur for å stille
spørsmål også om kritikkverdige forhold.16 I denne sammenhengen er også den enkelte
ansattes mulighet til å ytre seg om kritikkverdige forhold og det å åpent kunne si ifra om
kritikkverdige forhold sentralt.
Det er ikke alltid lett å trekke grensen mellom hva som er kritiske ytringer og hva som er
varsling. Dersom forholdet det varsles om er rettet mot egen person, og ikke har

13

Forskrift om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser om behandling av offentlige arkiver § 7-12 nr.

1f
14

Arbeidsmiljøloven § 2A-2.
Arbeids og inkluderingsdepartementet og Arbeidstilsynet, Veileder s.11.
16 KS’ veileder om varsling
15
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interesse for allmennheten, kan det være naturlig å omtale det som en intern
personalkonflikt. Brown (2013) legger til grunn at de kritikkverdige forholdene påvirker
grupper av individer eller har offentlig interesse, for at en skal kunne kalle det varsling, samt
at den som varsler er på innsiden av organisasjonen det varsles om.17 Det er sentralt at
kommunen også drøfter disse forholdene internt for å sikre en felles forståelse av hva
varsling er.
Vi har på dette grunnlaget utarbeidet følgende revisjonskriterier:


17



Det skal være skriftlige rutiner for varsling, som bør omfatte:
o oppfordring til å varsle om kritikkverdige forhold
o fremgangsmåte ved varsling,
o vern mot gjengjeldelse,
o fremgangsmåte for forsvarlig mottak, behandling og oppfølging av varsling
o dokumentasjon og bevaring.
Varslingsrutinene bør være kjent i organisasjonen.



Ansatte bør oppleve det som trygt å varsle om kritikkverdige forhold

Fafo rapport 2017:04, Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner.
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