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Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalgets leder mottok i midten av januar en henvendelse fra hovedtillitsvalgt i 
Fagforbundet i Frøya kommune på vegne av et av deres medlemmer. Henvendelsen dreide 
seg om en varslingssak. Den ansatte hadde meldt inn et varsel til ledelsen som ikke ble 
håndtert i tråd med arbeidsmiljølovens bestemmelser. På bakgrunn av dette sendte 
advokatene i LO et varsel om mulig søksmål med krav om erstatning på vegne av den 
ansatte til KS advokat. Etter en lengre dialog mellom partene viste det seg å ikke være 
rettslig grunnlag for å gå videre med saken.  
  
I de fleste tilfeller er det ikke kontrollutvalgets ansvar å behandle varslingssaker. Kommunen 
skal ha et eget arbeidsmiljøutvalg (jf. aml. § 7-1 første ledd) som skal håndtere 
varslingssaker. I henvendelsen kom det likevel frem opplysninger om flere forhold som kan 
indikere systemsvikt i organisasjonen, og som kontrollutvalget bør undersøke.  
 
Sekretariatet vil ikke gjengi ytterligere opplysninger i saken, da dette kan bidra til å 
identifisere varsleren. Sekretariatet har taushetsplikt overfor varsleren etter forvaltningsloven 
(jf. § 13 første ledd).  
 
Kontrollutvalget ønsker en redegjørelse fra kommunedirektøren om følgende forhold:  
 
Forsvarlighetskravet: 
• Hvordan jobber kommunen for å ivareta forsvarlighetskravet etter helse- og 

omsorgstjenesteloven? 

Kommunes avvikssystem:  
• Hvilket avvikssystem har kommunen innenfor helse og omsorg? 
• Har det vært opplæring i avvikssystem blant de ansatte?  
• Hvordan er kulturen for å melde avvik i enheten?  
• Hvor mange avvik er meldt inn det siste året?  

Sykefravær: 
• Hvor stort sykefravær har det vært det siste året innenfor helse og omsorg? Hvor stor 

andel er kort- og langtidsfravær?  

Varslingsrutiner:  
• Kommunen har en plikt til å utarbeide rutiner for intern varsling (jf. aml § 2-6). Hvilke 

rutiner har Frøya kommune for varsling? 

Vurdering og konklusjon 
Kontrollutvalget bør vurdere opplysningene som kommer frem i orienteringen og om disse gir 
grunnlag for å ta det til orientering eller om utvalget mener det er grunnlag for å gå videre 
med saken. 
 



 
 


