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Vern om dem som

varsler
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innebærer for varsleren. I de mest

profilerte sakene, har varslere
bekreftet at de har opplevd store
personlige og sosiale omkostnin-
ger ved å stå frem og varsle om
misligheter, arbeidsmiljøproble-
mer eller korrupsjon.

Av: Tom Amriati-Løvås, tom@
CSGno

Denne problemstillingen

var noe av bakgrunnen for

endringene i arbeidsmiljølo-

ven gjennom innføringen av

§ 25 Vern mot gjengjeldelse

ved varsling.

Det er liten grunn til å overse eller ba-

gatellisere de negative erfaringene mange

varsiere ser ut til å sitte igjen med. Imidler-

tid kan varslingssaker også ha et vellykket

forløp og føre til positive og nødvendige

endringer i virksomheten.

Begrepet varsling

Ansatte som sier ifra, stemples ofte som

sladrehanker eller tystere og utsettes ofte

for ulike former for represalier. Dette er i

ferd med å endre seg. Nå ser vi at det å

varsle begynner å bli mer legitimt. Nyere

forskning viser at forekomsten av varsling

kan være vanskelig å fastslå eksakt.

- Vi har overraskende få av de store,

medieomtalte «varsler-sakene", også et-

ter innføring av arbeidsmiljølovens bestem-

melser, sier advokat Katrine Rygh Monsen

i Parat. Monsen tror ikke dette er fordi 10-

vinnføringen har vært så effektiv at vi ikke

lenger har slike problemstillinger. Årsaken
er nok heller at varsler-sakene avsluttes el-

ler forlikes før de kommer til domstolsbe-

handling eller blir omtalt i media.
Undersøkelser fra norsk arbeidsliv viser

at de aller fleste varsiere følger tjeneste-

vei når de skal rapportere om kritikkverdige

forhold. De er altså i overveiende grad 10-
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jale mot organisasjonen ved at de sier ifra
internt før de eventuelt foretar seg noe an-
net.

Konsekvenser av varsling
Det foreligger en rekke eksempler på at
varslingssaker har fått uheldige følger for
varsleren. Som følge av at varsiere i flere
tilfeller er blitt utsatt for gjengjeldelse, ble
det 1. januar2007 innført en ny regel i ar-

beidsmiljøloven § 25 Vern mot gjengjeldel-

Zola-prisen
Tannhelsesekretær Tordis Stigen
Klausen mottok lola-prisen i
2006 for sitt arbeid med å skaffe

og å spre informasjon om helse-

skader som følge av befatning
med amalgam og kvikksølv på
tannlegekontorer.

Foreningen til fremme av sivilt mot

står bak prisen som tildeles personer
som åpent og uredd har avdekket eller

motarbeidet forhold i Norge som truer
grunnverdier i det norske samfunn: men-
neskeverd, demokrati og rettssikkerhet.

Emile Zola
På slutten av 1800 tallet ble den fran-

ske offiseren Alfred Dreyfus dømt for
landsforræderi og sendt til soning

på Djeveløya. En rekke radikale
forfattere engasjerte seg i hans
sak, blant dem var også Emile
lola (1840 -1902). Dreyfus
fikk sin sak tatt opp igjen og ble

tilslutt frikjent. lola, som fikk feng-
selsstraff for artikkelen han skrev

fortsatte å kjempe mot urettferdighet
og korrupsjon.

se ved varsling som skal sikre ansatte et

bedre vern mot gjengjeldelse ved varsling.
Selv om varslingssaker kan bli en be-

lastning for varsleren, opplever mange å få
positive reaksjoner på varslingen. De som
melder ifra til kollegaer, ledere, pårørende

eller brukereltjenestemottakere, opplever
i all hovedsak å få positive reaksjoner på
varslingen.

Varslingen får ikke bare konsekvenser for

den som varsler, men vil også kunne vir-
ke inn på organisasjonen. Negative kon-
sekvenser for organisasjonen kan for ek-

sempel være tap av kunder og kontrakter,
redusert offentlig støtte eller svekket om-
dømme. Varsling kan også føre til turnover

og redusert samhold i organisasjonen. Po-
sitive konsekvenser av varsling kan imid-

lertid oppveie dette ved å føre til endringer
i rutiner, korreksjon av awik og bedre tje-
nester eller sikkerhet for ansatte, kunder el-
ler publikum.

Prisen er en statuett - lola-sta-
tuetten. Statuetten er utført i

bronse og laget av billedhugge-
ren Johannes Block Helium.

Foreningen ledes av et styre
på fem medlemmer som i dag
består av Ingjald Ørbeck Sør-
heim, Sidsel Mørck, Per Egil

Hegge, Ada Haug Grythe og Petter
Mejlænder.

Tidligere prisvinnere er blant annet Er-

ling Borgen, Tove Smaadahl, Tore Sand-
berg, Gunnar Stålsett og Kadra Noor.
Utdelingen av lola-prisen blir holdt i No-
belinstituttetsfestsali januarhvertår.
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Avdekker overgrep
Krever økt kompetanse

og omsorg
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Vern varslerne
Stor belastning for dem
som står frem
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