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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar orienteringen om kommunens varslingsrutiner til orientering. 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget ba i sak 34/21 «Eventuelt» i pkt. 1 om en orientering om kommunens 
varslingsrutiner. 
 
En arbeidstakers rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten er regulert i 
arbeidsmiljøloven (aml) kapittel § 2 A Varsling (2 A - 1 til 2 A - 7)  
I aml § 2 A – 1 står det:  

(1) Arbeidstaker har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i arbeidsgivers virksomhet. 
Innleid arbeidstaker har også rett til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten til 
innleier.  
(2) Med kritikkverdige forhold menes forhold som er i strid med rettsregler, skriftlige 
etiske retningslinjer i virksomheten eller etiske normer som det er bred tilslutning til i 
samfunnet, for eksempel forhold som kan innebære  
a) fare for liv eller helse  
b) fare for klima eller miljø  
c) korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet  
d) myndighetsmisbruk  
e) uforsvarlig arbeidsmiljø  
f) brudd på personopplysningssikkerheten.  
(3) Ytring om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke 
som varsling etter kapitlet her, med mindre forholdet omfattes av andre ledd.  

 
Varslingsrutinen for Heim kommune er gjeldende fra den 15.august 2020, og ligger ute på 
kommunens nettside under «Politiske vedtatte retningslinjer for Heim kommune», og kan 
leses her: Varslingsrutine for Heim kommune 
 
Kommunalsjef helse og mestring vil gi kontrollutvalget en orientering om varslingsrutinene.  
 
Stikkord for orienteringen er:  

· Gjennomgang av varslingsrutinene. 
· Varslingssekretariatet, hvem er det? 
· Hvordan er varslingsrutinene gjort kjent i organisasjonen.  

 
 
Vurdering og konklusjon 
Kommunalsjef helse og mestring vil gi kontrollutvalget en orientering om kommunens 
varslingsrutiner.  
Kontrollutvalget er kommunestyrets kontrollorgan som skal føre kontroll med at kommunen 
har varslingsrutiner og at disse er egnet, og hvordan de håndteres/følges. Det er lagt opp til 
at kontrollutvalget kan ta saken til orientering, men utvalget må på et sjølstendig grunnlag 
vurdere om det er behov for ytterligere oppfølging. 
  
 



 


