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Halden kommunes rutine for varsling 
etter arbeidsmiljøloven  
Endringsbeskrivelse 
Tidligere rutine av 29.04.08, 19.05.08 er oppdatert i forbindelse med endringer i arbeidsmiljølovens regler om 

varsling. 

1. Formål og omfang 
Halden kommune ønsker at kritikkverdige forhold avdekkes og stanses. Det er derfor både lovlig og 

ønsket at alle ansatte i Halden kommune varsler om kritikkverdige forhold. Varsling skal betraktes 

som en positiv aktivitet for å bedre helse- og arbeidsmiljøet og det etiske nivå i Halden kommune.  

Formålet med rutinen er å gi trygge rammer for varsling, og forutsigbarhet for hvordan varsling skal 

foregå. 

2. Målgruppe 
Rutinen gjelder for alle arbeidstakere i kommunen, jfr. aml. §§ 1-6 og 2 A-1 (1) annet punktum. Alle 

ansatte skal gjøres kjent med kommunens rutiner for varsling, og hvor de finnes. 

Rutinen gjelder for tillitsvalgte, verneombud og alle som skal håndtere varsler i Halden kommune.  

3. Arbeidstakers rett og plikt til å varsle 

3.1. Rett til å varsle 
Alle arbeidstakere i Halden kommune har rett til å varsle om kritikkverdige forhold, jfr. 

arbeidsmiljøloven (aml.) § 1-6 (1). 

3.2. Plikt til å varsle 
I enkelte tilfeller foreligger det også en varslingsplikt i medhold av arbeidsmiljøloven og i enkelte 
andre særlover, jfr. blant annet aml. § 2-3 (2) bokstav d).  
 
Alle arbeidstakere har plikt til å sørge for at arbeidsgiver eller verneombudet blir underrettet så snart 
arbeidstaker blir kjent med at det forekommer trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen. 
Alle ansatte har plikt til å varsle om forhold der liv og helse er i fare. 

4. Kritikkverdige forhold 
Med kritikkverdige forhold menes kriminelle forhold, mislighold av andre lovbestemte påbud eller 

forbud, brudd på kommunens etiske retningslinjer eller brudd på alminnelige etiske standarder som 

det er bred tilslutning om i samfunnet. Det kan f. eks. være forhold som kan innebære fare for liv 

eller helse, fare for klima eller miljø, korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet, 

myndighetsmisbruk, uforsvarlig arbeidsmiljø eller brudd på personopplysningssikkerheten, se aml. § 

2 A-1.  
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Ytring om forhold som kun gjelder arbeidstakers eget arbeidsforhold regnes ikke som varsling etter 

arbeidsmiljøloven, med mindre forholdet likevel anses som kritikkverdig iht. arbeidsmiljøloven. 

Det vises til kommunens «Veileder for å identifisere varsling etter arbeidsmiljøloven» for en 

nærmere redegjørelse for hva som menes med kritikkverdige forhold.    

5. Hvordan varsle om kritikkverdige forhold 

5.1.  Krav om forsvarlig fremgangsmåte 
Arbeidsmiljølovens regler for forsvarlig fremgangsmåte ved varsling skal følges, jfr. aml. § 2 A-2. Det 

vil blant annet si at grunnlaget for varselet må være holdbart med hensyn til de faktiske 

forhold/opplysningenes riktighet, og ikke bygge på rykter og antagelser. Arbeidstakeren må være i 

god tro om at det foreligger kritikkverdige forhold. Arbeidstaker må videre ha tatt tilstrekkelig 

hensyn til kommunens saklige interesser med hensyn til måten det varsles på.  

Normalt vil det være forsvarlig å varsle internt i kommunen, via verneombud, tillitsvalgt eller 

advokat. Videre vil det normalt være forsvarlig å varsle i samsvar med varslingsplikt og kommunes 

rutiner for varsling. 

5.2. Hvordan det kan varsles 
Ansatte som blir kjent med kritikkverdige forhold står fritt til selv å velge hvilken varslingskanal som 

skal benyttes.  

Varsling bør først og fremst skje internt. 

For varsling eksternt til allmenheten, media osv. gjelder aml. § 2 A-2 (3).   

Det er ingen formkrav til hvordan varsleren gir sin informasjon, og det betyr at arbeidsgiver kan 

motta varsler både skriftlig, muntlig og anonymt. 

6.2.1 Skriftlig varsling 
Varsling bør først og fremst være skriftlig, og kan skje ved brev, e-post, dokumentasjon av 

kritikkverdige forhold eller på annen måte som er egnet til å få fram et kritikkverdig forhold.  

Det er ønskelig at vedlegg 1, «Varslingsskjema - intern varsling av mulige kritikkverdige forhold» 

benyttes, og du finner skjemaet her. Spørsmålene i skjema bør søkes å være besvart så grundig som 

mulig.  

Arbeidsgiver ønsker at varslet underskrives med navn og arbeidssted. Da kan arbeidsgiver innhente 

ytterligere opplysninger fra varsler, og gi tilbakemelding om hva som gjøres med forholdet.  

6.2.2 Muntlig varsling 
Når arbeidsgiver mottar et varsel muntlig bør mottaker av opplysningene benytte anledningen til å 

stille spørsmål for å få opplyst saken best mulig, se vedlegg 1 «Varslingsskjema - intern varsling av 

mulige kritikkverdige forhold». Mottaker av varslet skal snarest mulig nedfelle opplysningene 

skriftlig.  

6.2.3 Anonym varsling 
Varsler kan velge å varsle anonymt, f.eks. ved å sende brev uten opplysninger om avsender.  

Anonyme varsler byr på flere utfordringer, men skal ikke automatisk avvises. Det er vanskelig for 

ansvarlig behandler å undersøke saken ytterligere når det ikke er mulig å kontakte varsleren for 

nærmere informasjon fordi at dennes identitet ikke er kjent. 

http://hkintranett/Kvalitetsdokumentasjon/Veileder%20for%20å%20identifisere%20varsling%20etter%20arbeidsmiljøloven%20§%202%20A-1.docx
http://hkintranett/Kvalitetsdokumentasjon/Skjema%20for%20varsling%20av%20kritikkverdigeforhold.docx
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Avgjørelsen av om varselet skal følges opp eller avvises vil bero på en konkret vurdering fra sak til 

sak, bl.a.: 

- Sakens karakter 

- Muligheten for en forsvarlig saksbehandling gjennom at varselet er tilstrekkelig opplyst 

og at varsler har sannsynliggjort påstandene 

Når varsler identitet ikke er kjent er ansvarlig behandler av det anonyme varselet avskåret fra å gi en 

tilbakemelding til varsler om mottatt varsel, saksens status og utfall.  

5.3. Hvem det kan varsles til 
Kommunen har etablert følgende varslingskanaler: 

- Tjenestevei 

 Nærmeste leder: 

Som hovedregel skal det varsles til nærmeste leder. Dersom dette er uegnet, kan 

forholdet meldes til enhetsleder, direktør eller kommunedirektør.  

 

 Enhetsleder eller direktør: 

Indikasjoner om korrupsjon eller økonomisk utroskap skal alltid varsles enhetsleder eller 

direktør.  

 

 Kommunedirektøren: 

Gjelder forholdet avdelingsleder, enhetsleder eller direktør, så kan varsling skje til 

kommunedirektøren.  

 

 Ordfører: 

Gjelder forholdet kommunedirektøren kan varsling skje til ordfører.  

 

- HR-sjef 

 Varsling kan også skje til HR-sjef. Varslet vil da bli tatt videre på rett nivå tjenestevei. 

 

- Tillitsvalgt/verneombud 

 Verneombud eller tillitsvalgt som mottar varsel skal i samråd med varsler levere varselet 

tjenestevei. 

 

- Ekstern varsling 

 Dersom arbeidstaker ønsker å varsle eksternt kan ekstern varslingskanal på kommunens 

intranett/hjemmeside benyttes. Varslet mottas av eksternt advokatfirma som gir en kort 

anbefaling av hvordan saken kan behandles, og sender saken tilbake til kommunen for 

videre behandling.  

 Det kan også varsles eksternt til offentlige tilsynsmyndigheter. 

6. Fremgangsmåte for håndtering av varsel 
Arbeidsgiver har iht. aml. § 2-A-3 en aktivitetsplikt ved varsling.  

Alle varsler skal behandles, også anonyme.  
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Mottatt varsel behandles etter de alminnelige regler som gjelder for god saksbehandling og 

dokumenthåndtering, se punkt 9, «noen saksbehandlingsregler», nedenfor.  

Ansvarlig behandler skal føre dokumentasjon for hvordan varslet er fulgt opp, og vedlegg 2 «skjema 

for intern oppfølging av varsling om mulige kritikkverdige forhold» skal benyttes. Skjemaet finner du 

også her.  

1.1 Oversikt og fremgangsmåten som skal benyttes i varslingssaker 
Frister Fremgangsmåte 

Snarest mulig, og 
senest innen 14 
dager etter at 
melding er mottatt 

1. Registrere saken: Leder eller varslingsutvalg registrerer saken 

2. Orientering til varsler om at varsel er mottatt og vil bli fulgt opp 

Uten ugrunnet 
opphold 
 
 

3. Foreta nødvendige undersøkelser i saken og orientere den/de 
det varsles om  

4. Vurdere og konkludere om det foreligger kritikkverdige forhold 

5. Konklusjon i saken formidles til de involverte 

6. Rapportering til personalavdelingen 

 

6.1. Mottak, registrering og ansvar for behandling av saken 
Alle varsler skal registreres i kommunens arkivsystem.  

7.1.1 Leder 
Varslingssaker behandles i linja og i hovedsak av nærmeste leder. Leder som mottar varsel har ansvar 

for å registrere varslet i kommunens arkivsystem.  

Personalavdelingen vil kunne bistå og ha en rådgivningsfunksjon overfor ledere i varslingssaker. For 

bistand til å vurdere hvorvidt et forhold anses som et varsel eller f.eks. et avvik kan ledere henvende 

seg til koordinator i varslingsutvalget, se punkt 7.1.2 om «varslingsutvalget» nedenfor.  

7.1.2 Varslingsutvalget 

Varslingsutvalget behandler saker som gjelder: 

 Varsel på leder med personal- og økonomiansvar  

 Varsel av alvorlig karakter på leder uten personal- og/eller økonomiansvar  

 Varsel om korrupsjon  

Øvrige varslingssaker behandles i linja, jfr. punkt 7.1.1 ovenfor. 

Varslingsutvalget består av 3 faste medlemmer: 

 En koordinator fra personalavdelingen 

 En fra personalavdelingen med kompetanse innen arbeidsmiljø 

 En fra kommuneadvokaten med kompetanse innen jus 

En ansatt fra økonomiavdelingen kan tiltre varslingsutvalget i enkeltsaker ved behov. For øvrig kan 

varslingsutvalget be andre arbeidstakere som innehar nødvendig og avgjørende kompetanse for å 

behandle varslet, om å bistå utvalget ved enkeltsaker.  

Fremgangsmåten for å varsle er den samme som i punkt 6.3, «hvem det kan varsles til», ovenfor. Det 

vil si at det ikke kan varsles direkte til varslingsutvalget.  

http://hkintranett/Kvalitetsdokumentasjon/Skjema%20for%20intern%20oppfølging%20av%20varsling.docx
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Leder som mottar varslet har ansvar for å registrere varslet i kommunens arkivsystem, og deretter 

oversende saker som skal behandles av varslingsutvalget til varslingsutvalget ved koordinator. 

Er varslet meldt gjennom ekstern varslingskanal og skal behandles av varslingsutvalget er det 

koordinator i varslingsutvalget som registrerer varslet i kommunens arkivsystem. 

6.2. Orientering til varsler  
Der varslers identitet er kjent skal ansvarlig behandler snarest mulig, og senest innen 14 dager gi 

varsler en kortfattet orientering om at varsel er mottatt og vil bli fulgt opp. 

Ansvarlig behandler vurderer hva som er hensiktsmessig å gi av informasjon til varsler.  Varsler skal 

også orienteres om at gjengjeldelse/negative reaksjoner mot varsling i henhold til arbeidsmiljøloven 

er forbudt. Varsler må derfor melde fra til sin leder dersom vedkommende opplever eventuelle 

negative reaksjoner eller sanksjoner som følge av varslingen.  

6.3. Undersøke saken og orientere den/de det varsles om 
Ansvarlig behandler skal uten ugrunnet opphold undersøke sakens fakta og gjøre de undersøkelser 

som er nødvendig for å avklare om noe kritikkverdig har skjedd, jfr. aml. § 2 A-3. Ansvarlig behandler 

beslutter videre prosess for håndtering av varselet. Videre prosess vil avhenge av saken, men kan for 

eksempel gå ut på å: 

- Foreta ytterligere undersøkelser, for eksempel avholde møte med varsler for mer 

informasjon, gjennomgå regnskap, dokumenter mv. 

- Ta nødvendige skritt for å begrense tap eller skade, og redusere faren for bevisforspillelse. 

Direktør for enhet eller kommunedirektør skal orienteres dersom det er behov for å 

begrense adgang til PC og dokumenter, beslaglegge nøkler, sperring av bankkort etc. 

- Anmode kommunedirektøren om å anmelde forholdet/begjære påtale. 

- Kontakte personalavdelingen for bistand og veiledning i personalsaker. 

- Orientere linjeledelsen, varslingsutvalg eller kommunedirektør. Kommunedirektøren 

vurderer om saken skal oversendes annen enhet i administrasjonen for oppfølging. Likeledes 

om det skal gis underretning til revisjonen, kontrollutvalget eller annet politisk organ. 

- Iverksette midlertidige eller andre varige tiltak, for eksempel rutineendringer. 

Dersom varslet inneholder åpenbart grunnløse opplysninger eller påstander om personer, skal 

varslet likevel følges opp slik at påstandene avkreftes. 

Etter kontradiksjonsprinsippet skal den/de det varsles om gjøres kjent med varslingen og få 

anledning til å uttale seg, se nedenfor i punkt 9.3 om innsynsrett og punkt 9.4 om fortrolighet. 

Den/de det varsles om skal i utgangspunktet orienteres om varselet så snart varselet er mottatt. 

Ansvarlig behandler må straks vurdere når denne orienteringen skal gis. Ansvarlig behandler har 

likevel anledning til å gjøre innledende undersøkelser for å få mer kunnskap/informasjonen om saken 

før orientering gis. Det kan også være tilfeller der sakens karakter og de videre undersøkelser tilsier 

at vedkommende ikke skal gjøres kjent med varslingen, f.eks. dersom saken er anmeldt til politiet.  

6.4.  Vurdere og konkludere om det foreligger kritikkverdige forhold 
Når saken er godt nok belyst og undersøkelsene er avsluttet, skal ansvarlig behandler vurdere om det 

foreligger kritikkverdige forhold som må håndteres, stanses eller på annen måte følges opp av 

arbeidsgiver. Vurderingen og konklusjonen skal være skriftlig. 

Ansvarlig behandler vurderer om det er nødvendig å iverksette tiltak, og evt. hvilke tiltak som skal 

iverksettes.  
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Dersom man ikke ser noe kritikkverdig i det varslede forhold, lukkes saken.  

Håndteringen av saken, vurdering og konklusjon, samt hvilke tiltak som er iverksatt skal være 

skriftlig, og dokumenteres i kommunens arkivsystem. Dokumentasjonen lagres i personalmappen til 

den/de det er varslet om.  

6.5. Orientering om avsluttet sak 
Varsler skal gis en kortfattet orientering om avsluttet sak når saken er ferdigbehandlet.  

Varsler har ikke nødvendigvis rett på opplysninger om saken og hvordan den er behandlet/håndtert, 

jfr. reglene om rett til innsyn, se punkt 9.3 om innsynsrett nedenfor. Ansvarlig behandler må i hver 

enkelt sak vurdere hvilke opplysninger som skal gis når saken er ferdigbehandlet. 

6.6. Rapportering 
Det er behov for en oversikt over varsler om mulige kritikkverdige forhold i kommunen. Ledere og 

andre som håndterer varslingssaker skal derfor sende anonymisert rapport om forholdet til HR-sjef.  

7. Vern mot gjengjeldelse 
Gjengjeldelse mot arbeidstaker som gir til kjenne at retten til å varsle vil bli brukt eller som varsler i 

samsvar med arbeidsmiljøloven er forbudt. Forbud mot gjengjeldelse er viktig for å sikre trygge 

rammer for varsleren. Vernet gjelder alle former for gjengjeldelse, jfr. aml. § 2 A-4. 

8. Noen saksbehandlingsregler 

8.1. Noen prinsipper for varsling  
 Alle henvendelser skal tas på alvor og undersøkes så snart som mulig – kritikkverdige 

forhold må endres eller stanses 

 Varslet skal registreres og behandles på en systematisk og betryggende måte 

 Varslingsordningen skal kunne brukes uten risiko for gjengjeldelse  

 Den som varsler og den/de varslet gjelder skal ivaretas på en god måte, og har krav på 

rettsikkerhet 

8.2. Saksbehandlingsregler for ryddig saksgang 
Det er viktig å sørge for en rettferdig, saklig, rask og grundig saksbehandling. Dette innebærer blant 

annet at følgende prinsipper for god saksbehandling skal være ivaretatt: 

- Saksbehandlingen skal være skriftlig. Dokumentasjon, herunder møteinnkallinger, referater, 

vurderinger, rapporter o.l. arkiveres i kommunens arkivsystem.  

- Habilitetsregler – mottaker av varsel må vurdere sin habilitet, og hvem som skal behandle 

saken/foreta videre undersøkelser i saken. 

- Kontradiksjon – berørte parter skal få anledning til å uttale seg. 

- At de involverte har mulighet til å ha med seg tillitsvalgt eller annen person vedkommende 

har tillitt til under hele prosessen.  

- Leder, verneombud, tillitsvalgte og andre aktører som blir koblet inn i en varslingssak har 

taushetsplikt. 

- At saken behandles konfidensielt, og ikke involverer flere personer enn nødvendig.  

- Innsynsregler - parten har normalt innsynsrett i alle sakens dokumenter. 

- Beslutning i saken fattes etter at saken er best mulig opplyst. 
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8.3. Den/de varslet gjelder - innsynsrett 
Den/de varslet gjelder skal gjørs kjent med varslingen, saksgang og utfallet av saken når saken er 

ferdigbehandlet.   

Den/de varslet gjelder har rett til informasjon/innsyn i opplysninger om seg selv, og skal gis anledning 

til å uttale seg/gi sin versjon før det trekkes noen konklusjon i saken.  

Den/de varslet gjelder kan ha innsynsrett i varslers identitet iht. forvaltningslovens §§ 18 og 19. 

Forvaltningslovens § 19 andre ledd, bokstav b, åpner for at det kan gjøres unntak fra partsinnsyn for 

enkelte opplysninger «som av særlige grunner ikke bør meddeles videre», forutsatt at det ikke er av 

«vesentlig betydning» for parten å gjøre seg kjent med opplysningene.  

Respekt og rettssikkerhet for både varsler og den/de det varsles om, ivaretas under prosessen. 

Retten til innsyn reguleres av de til enhver tid gjeldende regler i forvaltningsloven, offentlighetsloven 

og personopplysningsloven.  

8.4. Fortrolighet  
Varslers identitet er et forhold som skal behandles med fortrolighet av alle involverte parter. 

Fortroligheten kan gå langt, f. eks. ved at varslers identitet ikke gjøres kjent for den det varsles om, 

ledelsen eller kollegaer. Så lenge varslers identitet er kjent, er det imidlertid ikke mulig å garantere 

anonymitet i enhver situasjon. Varsler med kjent identitet bør gjøres oppmerksom på at det alltid vil 

være en viss risiko for at han eller hennes identitet kan bli kjent. F.eks. ved at rettighetene til den det 

varsles om slår gjennom, eller dersom det som en følge av varsling oppstår vitneplikt i retten, vil 

vitneplikten gå foran et eventuelt løfte om anonymitet.  

9. Referanser 
- Arbeidsmiljøloven, spesielt kapittel 2 A 

- Forvaltningsloven 

- Offentlighetsloven 

- Personopplysningsloven 

- Straffeloven 

Halden kommunes interne dokumenter: 

- Varslingsplakaten 

- Veileder for å identifisere varsling etter arbeidsmiljøloven 

- Rutiner for personalsak med tiltak og reaksjoner fra arbeidsgiver  

- Rutine for håndtering av mobbing og trakassering 

- Rutine for konflikthåndtering 

- Reglement for rusmiddelbruk og penge- og dataspill i Halden kommune 

- Rutine for oppfølging av sykemeldte 

- Halden kommunes etiske retningslinjer og etikkplakat 

10. Vedlegg 
1. Varslingsskjema: Intern varsling av mulige kritikkverdige forhold 

2. Skjema for intern oppfølging av varsling  

  

https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2005-06-17-62?searchResultContext=43236699&rowNumber=1&totalHits=9317
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/1967-02-10?searchResultContext=4768&rowNumber=1&totalHits=21731
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2006-05-19-16?searchResultContext=4960&rowNumber=1&totalHits=2125
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2018-06-15-38?searchResultContext=5200&rowNumber=1&totalHits=1311
https://lovdata.no/pro/#document/NL/lov/2005-05-20-28?searchResultContext=5477&rowNumber=1&totalHits=67784
http://hkintranett/Kvalitetsdokumentasjon/Varslingsplakaten.pdf
http://hkintranett/Kvalitetsdokumentasjon/Veileder%20for%20å%20identifisere%20varsling%20etter%20arbeidsmiljøloven%20§%202%20A-1.docx
http://hkintranett/Kvalitetsdokumentasjon/Rutine%20for%20personalsak%20med%20tiltak%20og%20reaksjoner%20fra%20arbeidsgiver.docx
http://hkintranett/Kvalitetsdokumentasjon/Rutine%20for%20håndtering%20av%20mobbing%20og%20trakassering.docx
http://hkintranett/Kvalitetsdokumentasjon/Rutine%20for%20konflikthåndtering.docx
http://hkintranett/Kvalitetsdokumentasjon/Reglement%20for%20rusmiddelbruk%20og%20penge-%20og%20dataspill%20i%20Halden%20kommune.docx
http://hkintranett/Kvalitetsdokumentasjon/Oppfølging%20av%20sykemeldte%2003.05.16.docx
http://hkintranett/Kvalitetsdokumentasjon/Veileder%20til%20etikkplakaten.docx
http://hkintranett/Kvalitetsdokumentasjon/Etikkplakat.pdf
http://hkintranett/Kvalitetsdokumentasjon/Skjema%20for%20varsling%20av%20kritikkverdigeforhold.docx
http://hkintranett/Kvalitetsdokumentasjon/Skjema%20for%20intern%20oppfølging%20av%20varsling.docx
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Vedlegg 1  Varslingsskjema 

INTERN VARSLING AV MULIGE KRITIKKVERDIGE FORHOLD 

 

Enhet/arbeidssted: Dato: 

 

Jeg ønsker å varsle om følgende mulige kritikkverdige forhold: 

(Forsøk å besvare følgende spørsmål: 

- Hvilken avdeling gjelder varselet? 

- Når og hvor skjedde handlingen det varsles om? 

- En så nøyaktig beskrivelse av det kritikkverdige forholdet som mulig. Forsøk å svare på følgende 

spørsmål: hva, hvem, hvor og hvordan. Skill mellom det du tror, vet, har sett selv eller hørt fra 

andre.  

- Hvordan har du fått kjennskap til forholdet det varsles om? 

- Hvem andre vet eller kan vite om forholdet? 

- Har du forslag til tiltak/undersøkelser som kan avklare forholdet som varslingen gjelder?) 

 

 

 

 

Jeg mener følgende bør gjøres (dersom varsleren ønsker å komme med forslag): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativ 1: 

Underskrift…………………………………….. 

Sted………………………………….…………                                                 Dato:……………………….. 

Alternativ 2: 

Jeg ønsker å være anonym (sett kryss)   
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Vedlegg 2  Skjema for intern oppfølging av varsling 

INTERN OPPFØLGING AV VARSLING OM MULIGE KRITIKKVERDIGE 

FORHOLD 

 

Nr. Tekst Dato Sign. 

1 Varsel mottatt av:   

2 Varselet er registrert i saksbehandlingssystemet   

3 Ansvarlig for oppfølgingen av varselet er: 

 

  

4 Varsler har fått skriftlig tilbakemelding på at varselet er 

mottatt 

  

5 Følgende personer har bistått den ansvarlige: 

 

 

 

  

6 Nødvendig informasjon er gitt den det varsles om   

7 Varselet er gjennomgått, og følgende undersøkelser er 

gjennomført: 

 

 

 

  

8 Saken er vurdert og følgende beslutning fattet: 

 

 

 

  

9 Varsler har fått skriftlig tilbakemelding om utfallet av saken   

10 Ansvarlig for oppfølging av beslutningen er: 

 

  

11 Anonymisert rapport er sendt enhet personal og organisasjon 

 

  

 


