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Hva er varsling?  

 
Varsling foreligger når ansatte, innleide medarbeidere eller frivillige er vitne til eller får kjennskap til 
uetiske, ulovlige eller kritikkverdige handlinger og/eller forhold på arbeidsplassen eller i virksomheten 
for øvrig, og vedkommende varsler om dette til personer eller instanser som har mulighet til å gripe inn 
og endre på forholdet.  
 
Varsling er positivt 

 
Varsling er positivt for ansatte, innleide medarbeidere og frivillige, samt for Redningsselskapet og 
samfunnet generelt, fordi de kritikkverdige forhold blir identifisert og rettet opp. Varsling kan bidra til å 
utvikle Redningsselskapet positivt.  
 
Rett til å varsle 

 
Ansatte1 og innleide medarbeidere har en lovbestemt rett til å varsle om kritikkverdige forhold i 
arbeidsgivers virksomhet. I Redningsselskapet har også frivillige rett til å varsle om kritikkverdige forhold 
på linje med de ansatte. 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: 
 

• Fare for liv og helse 
• Fare for klima eller miljø 
• Korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet 
• Myndighetsmisbruk 
• Uforsvarlig arbeidsmiljø 
• Brudd på personopplysningssikkerheten  
• Brudd på Redningsselskapets etiske retningslinjer 
• Brudd på taushetsplikt 

 
Ved kjennskap til slike handlinger, unnlatelser eller praksis knyttet til forhold som nevnt ovenfor, 
oppfordres ansatte, innleide medarbeidere og frivillige til å varsle. Man vil også ha rett til å varsle om 
andre kritikkverdige forhold. 
 
Arbeidsmiljølovens regler om varsling omfatter kun kritikkverdige forhold. Underrettelse om feil/mangler 
er ikke ansett som varsling, jf. punktet «Klage» nedenfor. Alle tilbakemeldinger er imidlertid viktige for 
selskapet, og vi ber om at slike tilbakemeldinger rettes til selskapet via andre kanaler og rutiner enn 
selskapets varslingsrutiner.  
 
  

 
1 Jf. arbeidsmiljøloven § 1-8, jf. § 1-6 



 
Plikt til å varsle 

 
Ved kjennskap til følgende forhold, har ansatte, innleide medarbeidere og frivillige i Redningsselskapet 
plikt til å varsle: 
 

• Forhold som kan medføre fare for liv og helse og som man ikke selv kan rette opp i2 
• Mobbing og trakassering, herunder også seksuell trakassering 
• Korrupsjon 
• Makt- og myndighetsmisbruk 
• Underslag, tyveri og økonomiske misligheter 
• Andre kriminelle forhold 
• Diskriminering 

 
 
Klage 

 
Klage som gjelder misnøye med arbeidstakers eget arbeidsforhold, den innleides engasjement eller 
den frivilliges engasjement, regnes ikke som varsling med mindre forholdet omfattes av opplistingen i 
punktene ovenfor. Fremgangsmåte og behandling av klager reguleres i egne rutiner.  
 
Sjøansattes rett til å klage er regulert i skipsarbeidslovens § 9-7, og bes følge prosedyrene som 
beskrevet i loven dersom de ønsker å fremsette en klage. 
 
 
Hvordan varsler du? 

 
Varsling bør gjøres skriftlig enten per e-post eller brev, men kan også gjøres muntlig. For å sikre god 
saksbehandling oppfordres det til skriftlig varsling.  
 
Redningsselskapet ønsker at flest mulig saker skal løses internt og på lavest mulig nivå. Du kan alltid 
varsle til din nærmeste overordnede/linjeleder i organisasjonen. Man har også adgang til å løfte saken 
til et høyere nivå eller til å varsle via verneombud, tillitsvalgt eller via ekstern varslingskanal. Dersom 
du varsler utenom den eksterne varslingskanalen, vil varslet formidles til og behandles videre av 
varslingsutvalget.  
 
Redningsselskapet har etablert en ekstern varslingskanal (varsel@rs.no) som gjør det trygt å varsle. 
Redningsselskapets varslingskanal er administrert og håndtert av Arntzen de Besche Advokatfirma 
AS.  
 
Du står for øvrig fritt til å ta saken direkte videre med offentlige tilsynsmyndigheter som Arbeidstilsynet, 
Sjøfartsdirektoratet, Økokrim, Konkurransetilsynet mv. Slike tilsynsmyndigheter vil ha taushetsplikt om 
varslerens identitet. 
 
Ansatte, innleide og frivillige kan bare varsle eksternt til media eller offentligheten dersom man er i god 
tro om innholdet i varselet, varselet gjelder kritikkverdige forhold som er av allmenn interesse og man 
har forsøkt intern varsling eller har grunn til å tro at intern varsling ikke vil være hensiktsmessig.  Brudd 
vil kunne utgjøre mislighold av den enkeltes plikter som ansatt/innleid arbeidstaker eller frivillig. 
 
 
Varselets innhold  

 
Varselet bør inneholde informasjon om følgende forhold: 
 

• Navn på varsler og varslers stilling 
• Redegjørelse av de kritikkverdige forhold/hendelser det varsles om, inkludert dato og sted for 

observasjonene 

 
2 Jf. arbeidsmiljøloven § 2-3 (2) bokstav b 
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• Hvem som kjenner til forholdet fra før, hvem som ev. bør/må informeres og/eller involveres i 
saken 

• Annen relevant informasjon i anledning saken 
 
Varsleren trenger ikke å bevise at de kritikkverdige forhold som det varsles om har funnet sted, eller 
kommer til å finne sted. Det er tilstrekkelig at den som varsler har rimelig grunn til å tro at forholdene 
det varsles om er riktige. Bevisst uriktige eller ubegrunnede påstander/varslinger kan imidlertid anses 
som uforsvarlig. Varsler må gå frem på en måte som ikke strider med arbeidsmiljølovens regler om 
trakassering og ivaretakelse av et godt arbeidsmiljø. 
 
 
Forundersøkelse av varslingssaker 

 
Ved intern varsling vil varslingsutvalget foreta en forundersøkelse som danner grunnlag for videre 
håndtering og oppfølging av saken. Ved varsling gjennom den eksterne varslingskanalen, vil Arntzen 
de Besche Advokatfirma AS foreta ovennevnte undersøkelse. Oppfølgningen av varselet vil avhenge 
av hvilke forhold varselet gjelder. Dette vil typisk omfatte: 
 

• Hvorvidt saken er omfattet av varslingsreglene eller selskapets rutiner, eller er en klage eller 
lignende. 

• Hvilket regelverk eller retningslinjer som anses brutt i forbindelse med hendelsen eller 
forholdet. Dersom varselet gjelder straffbare forhold, må mottaker av varselet vurdere om 
forholdet skal politianmeldes. 

• Hvorvidt informasjonen i varselet er mangelfull og trenger utfylling eller supplering fra 
varsleren. 

• Hvorvidt varselet skal sendes til et høyere nivå i selskapet, eller hvorvidt diskusjon/veiledning 
med ekstern aktør er nødvendig. 

• Hvem som bør tildeles ansvaret for varslingssaken, samt hvilke øvrige personer som ev. bør 
gis kunnskap om de forhold det varsles om. 

• Hvorvidt det skal foretas videre undersøkelser i saken, og i så fall hvilke. 
• Forslag til videre fremgangsmåte saken. 

 
 
Behandling av varslingssaker 

 
Redningsselskapet har en lovpålagt plikt til å undersøke varselet innen rimelig tid. 
 
Redningsselskapets behandling av varslinger skal være forsvarlig og skal tilpasses den konkrete 
saken varselet gjelder. Etter forundersøkelsen vil saken håndteres av varslingsutvalget eller ekstern 
varslingskanal. Varslingsutvalget beslutter hvem som er saksansvarlig, hva som blir den videre 
prosess og oppfølging av saken. Det skal vurderes om det er behov for strakstiltak. 
 
Som varsler vil du få informasjon om hvem som har blitt tildelt ansvaret for varslingssaken og om 
videre oppfølging av saken. Ved behov vil varsleren gis anledning til å legge frem sitt syn for den 
saksansvarlige og gi ytterligere opplysninger vedrørende varselet.  
 
Behandling av varslingssaken vil være avhengig av hvilke forhold det varsles om. Iverksettelse av 
undersøkelser og kontakt med andre personer i virksomheten eller eksterne aktører kan gjøres ved 
behov. Stabssjef og jurist i Redningsselskapet er, som leder av varslingsutvalget, alltid orientert om 
innholdet i og behandlingen av varslingssaken, med mindre det foreligger særlige grunner for annet.   
 
Den/de det eventuelt varsles om skal ivaretas på en betryggende måte. Den/de vil derfor informeres 
og gis innsyn i saken, samt bli gitt anledning til å komme med sin versjon av saken.  
 
Basert på informasjonen som fremkommer gjennom møter og videre undersøkelser, vil den 
saksansvarlige treffe en beslutning i saken og vurdere eventuelle tiltak. Varsleren og den/de det er 
varslet om vil informeres når saken er ferdig behandlet. Som hovedregel har verken varsleren eller 
den/de det varsles adgang til innsyn i vurderingen av varslingssaken utover selve konklusjonen. 
 
For det tilfellet at varselet er anonymt, skal den fremgangsmåte som er beskrevet ovenfor følges også 



for slike saker så langt det lar seg gjøre. 
 
Den som behandler saken skal sikre skriftlig saksbehandling, herunder dokumentasjon av 
forundersøkelsen, ev. møter med varsleren og/eller den/de det varsles om, ev. oppsummering av 
undersøkelser og lignende, samt en oppsummering/rapport om funn og konklusjoner i saken. Behovet 
for dokumentasjon kan justeres noe tatt i betraktning sakens alvorlighetsgrad og karakter. 

 
Konfidensialitet og fortrolighet knyttet til varslingen 

 
Redningsselskapet oppfordrer til åpen varsling. Det vil normalt sikre en bedre saksgang og resultat for 
de involverte parter. Varslerens identitet og varselets innhold er konfidensiell informasjon. Dette 
innebærer at identiteten til varsler og den/De det varsles om, ikke skal gjøres kjent for flere enn det 
som strengt tatt er nødvendig for den videre behandling av saken. Hvem varsleren er vil være fortrolig 
informasjon, og så få som mulig skal kjenne til identiteten til varsleren og den/de det er varslet om. 
 
Redningsselskapet vil behandle personopplysninger på en sikker måte i tråd med Redningsselskapets 
personvernhåndbok og det til enhver tid gjeldende regelverk knyttet til personvern. 
 
 
Vern mot gjengjeldelse  

 
Enhver form for gjengjeldelse mot ansatt eller innleid arbeidstaker som varsler eller tilkjennegir at 
han/hun skal varsle i samsvar med arbeidsmiljøloven kapittel 2A, er forbudt.. Dersom en varsler 
opplever gjengjeldelse, bes det om at nærmeste overordnende, HR-, og/eller HMS-ansvarlige eller 
generalsekretæren informeres om dette. 
 
 


