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Bakgrunn
Nord universitet har et samarbeid om internrevisjon med Universitetet i Stavanger (UiS),
Universitetet i Agder (UiA) og Høgskulen på Vestlandet (HVL). Tema for internrevisjon i 2019
ble vedtatt i sak 49/19. Styresaken fremlegger gjennomført internrevisjon av prosess for
varslingsrutiner ved Nord universitet våren 2019.
Formål med revisjonen
Formålet med revisjonen er å gi virksomheten en uavhengig vurdering av retningslinjer og
rutiner for varsling av kritikkverdige forhold ved virksomheten, gjennom å kartlegge og
vurdere hvordan virksomheten har etablert internkontroll, samt oppfølging og håndtering av
varslingssaker. Internrevisjonen har sett på grad av samsvar mellom virksomhetens rutiner
og praksis, og definerte krav for revidert område.
Konklusjon fra internrevisjon
Nord med ledelsen i spissen viser til et høyt fokus på revidert område. Det er etablert en
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Nord har utarbeidet gode rutiner for varsling av kritikkverdige forhold som er i samsvar med
kravene fastsatt i arbeidsmiljøloven. Internrevisjonen mener likevel at det foreligger behov
for at virksomheten kontinuerlig jobber med tydeliggjøring og kommunikasjon av viktige
forhold i rutinene. Nord må fortsette arbeidet med å bygge opp under en kultur som legger
til rette for at ansatte og studenter melder fra om alle typer kritikkverdige forhold. Det er i
tillegg viktig at virksomheten har fokus på at varsler og den det varsles om skal oppleve
trygghet og tillit til profesjonell saksbehandling i varslingssaker.
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1. Innledning
Arbeidsmiljøloven(AML)lovfesterarbeidsgiversplikt til å utarbeideinterne retningslinjerog
rutiner for varslingi virksomheten.Denseneretids fokus på varslingssakeri media
understrekerviktighetenav at virksomhetenehar god informasjonog kommunikasjonom
hvor ansatteog studenter kan henvendesegog varsleom tilfeller av kritikkverdigeforhold.
Tiltak på dette området er noe blant annet Kunnskapsdepartementet
og Norsk
studentorganisasjon(NSO)har fokus på.
Den11. juni 2019 vedtok Stortingetendringeri kapittelet om varslingi AML.De nye reglene
skalblant annet styrke arbeidstakernesvern og klargjøredagensregelverkytterligere. Disse
trer i kraft 1. januar 2020.Somarbeidsgiverer det derfor viktig alleredenå å sette seginn i
de nye reglene,dette for å sikre overholdelseav regleneinnen ikrafttredelse.
Formåletmed revisjonener å gi virksomhetenen uavhengigvurderingav retningslinjerog
rutiner for varslingav kritikkverdigeforhold ved virksomheten,gjennomå kartleggeog
vurderehvordanvirksomhetenhar etablert internkontroll samt oppfølgingog håndteringav
varslingssaker.Internrevisjonenhar sett på grad av samsvarmellom virksomhetensrutiner
og praksis,og definerte krav for revidert område.
Internrevisjonhar sett på virksomhetensinterne retningslinjerog rutiner, hvordan
virksomhetenhar tilrettelagt for varsling,samt hvordanarbeidet er organisertog
kommunisertut i virksomhetenbådetil ansatteog studenter.
I tillegg har internrevisjonenhatt som mål å belysefølgendeproblemstillinger:
• Blir varslingssakene
håndtert i tråd med virksomhetensretningslinjerog rutiner for
varsling.
• Hvordaner prosessenfor varslingav kritikkverdigeforhold.
• Har virksomhetenen kultur for atdet er akseptfor å varsleom kritikkverdigeforhold.
• Hvilkehovedutfordringerser virksomheteni forbindelsemed håndteringav varsling
om kritikkverdigeforhold.
• Har ledere på ulike nivå tilstrekkeligkompetansetil å håndterevarslingssakerog til å
ivareta ansattesom varslerog de det varslesom.
Gjeldenderegulatoriskekrav i dennerevisjonener Arbeidsmiljølovenskapittel 2A og §§ 1-1,
4-1 og 4-3, Statenspersonalhåndbokkap. 1.10, Etiskeretningslinjerfor statstjenesten(pkt.
3.4),Arbeidstilsynetsomtale av varsling,Lovom universiteterog høyskolerkap. 4,
Reglementfor økonomistyringi staten §§ 14 og 16, virksomhetensinterne retningslinjerog
rutiner.
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I Arbeidstilsynetsomtale om varslingdefineresfølgendebegreper:
Varslinger at en arbeidstakersier ifra om mulige kritikkverdigeforhold på egen
arbeidsplass,til noen som har mulighet til å gjøre noe med forholdet.
Kritikkverdigeforholder brudd på lover og regler, brudd på virksomhetensinterne etiske
retningslinjer,brudd på etiskenormer som er bredt forankret i samfunnet.
Forståelsenav hva som er kritikkverdigeforhold, favner bredt. Eksemplerer økonomisk
kriminalitet, miljøkriminalitet, brudd på helse-,miljø- og sikkerhetsbestemmelser,
trakasseringog forhold som kan medførefare for liv og helse.Lovbruddog straffbareforhold
ansesalltid som kritikkverdigeforhold. Selvom definisjonenav kritikkverdigeforhold favner
bredt, er det en del forhold som ikke automatiskfaller inn under varslingsretten.Dette
gjelderfor eksempelpersonalkonflikter,fagliguenighet,politiskeytringer, moralskeytringer
og personligeavtaleforhold.1
Revisjonener gjennomførtved Universiteteti Stavanger(UiS),Universiteteti Agder(UiA),
Nord universitet og Høgskulenpå Vestlandet(HVL).Det rettes en stor takk til
samtaledeltakerefor god bistandslik at dennerevisjonenkunnegjennomføres.

2. Metode
Dennerevisjonener en kvalitativ vurderingav virksomhetensivaretakelseav prosessfor
varslingav kritikkverdigeforhold. Revisjonenhar basertsegpå samtalermed ledelse,
avdelingslederemed personalansvar(fakulteter og fellesadministrasjonen),
hovedverneombud,studentombud,hovedtillitsvalgtog studentorganisasjonen.
Virksomhetensinterne retningslinjerog varslingskanalerhar blant annet vært tema i
samtalene,og danneri stor grad grunnlagfor internrevisjonensvurderingerog anbefalinger.
Gjennomsamtalenefremkommerinformasjonom uskrevenpraksisog kultur ved
virksomheten.Revisjonenvil kunne bidra til å peke på områderhvor det kan værebehovfor
forbedringerog tydeliggjøringav virksomhetensprosessi forhold til håndteringav varsling
av kritikkverdigeforhold.
I gjennomføringenav revisjonenleggesdet til grunn to hovedelementer:
• Etablerteretningslinjerog rutiner
• Organiseringav prosessog tilretteleggingfor varsling
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De reviderte enhetenehar hatt anledningtil å kommentereog korrigerefaktainnholdeti
rapporten.Internrevisjonenssamledevurderinger at valgt metodiskfremgangsmåtehar gitt
tilstrekkeliggrunnlagtil å svarepå formålet med revisjonen.

3. Konklusjon
Nord med ledelseni spissenvisertil et høyt fokus på revidert område.Det er etablert en
informativ og godt strukturert varslingskanalsom er lett tilgjengelig.
Nord har utarbeidet gode rutiner for varslingav kritikkverdigeforhold som er i samsvarmed
kravenefastsatt i arbeidsmiljøloven.Internrevisjonenmener likevelat det foreliggerbehov
for at virksomhetenkontinuerligjobber med tydeliggjøringog kommunikasjonav viktige
forhold i rutinene. Nord må fortsette arbeidet med å byggeopp under en kultur som legger
til rette for at ansatteog studentermelder fra om alle typer kritikkverdigeforhold. Det er i
tillegg viktig at det er fokus på at varslerog den det varslesom skalopplevetrygghet og tillit
til profesjonellsaksbehandlingi varslingssaker.

4. NasjonalRapport«Mobbingog trakasseringi universitets-og høyskolesektoren»
Ipsoshar på vegneav Universiteteti Agder,Universiteteti Osloog Kunsthøgskoleni Oslo
gjennomførten spørreundersøkelse
som kartleggermobbingog trakasseringi universitetsog høyskolesektoren.Formåletmed undersøkelsenvar å kartleggeomfangog frekvensenav
mobbingog trakasseringpå arbeidsplassen,
samt tilfeller av seksuelltrakasseringog
seksuelleovergrep.
Rapporten2 ble presentertden 22.08.2019og avdekkerat andelensom har blitt
mobbet/trakasserter betydelig.Dette indikereret problem ved akademiasom arbeidsplass
som må tas alvorlig.
Rapportentrekker spesieltfrem stipendiatersom en særligsårbargruppe,og er
overrepresentertbåde i tallene på seksuelltrakasseringog overgrep.Flereav resultatenefra
den nasjonaleundersøkelsenvedrørendevarslingsamsvareri stor grad med
internrevisjonensobservasjoner.
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5. Observasjoner
og funn fra internrevisjonensgjennomgang
Nord universitet har på et overordnetnivå etablert og tilgjengeliggjortretningslinjerog
rutiner, og visergod innsikt og forståelsefor de regulatoriskekravene.Internrevisjonen
omtaler videre observasjonerog funn fra internrevisjonensgjennomgang.
5.1 Etablerteretningslinjerog rutiner
De regulatoriskerammenefor retningslinjerog rutiner for intern varslinger fastsatt i AML
§2A-3.Lovenstiller krav til at rutiner skalværeskriftlige og inneholdefølgendepunkter som
et minimumskrav:
1. oppfordringtil å varsleom kritikkverdigeforhold,
2. fremgangsmåtefor varsling,
3. fremgangsmåtefor mottak, behandlingog oppfølgingav varsling.
Internrevisjonensgjennomgangviserat Nord har utarbeidet interne retningslinjerog rutiner
for håndteringav varslingssakerog disseivaretar regulatoriskekrav og rammer i henholdtil
AML.Nord har tilgjengeliggjortretningslinjerog rutiner bådeinternt og eksternt via
universitetetsnettsider. Dette dekkerlovkravetom at informasjonenskalvære lett
tilgjengelig.
Hovedobservasjoner
knyttet til etablerteretningslinjerog rutiner
• Selvom retningslinjerog rutiner er etablert ser internrevisjonenat det er nødvendig
med justeringerfor å tydeliggjøreenkelte forhold i rutinene. Dette for å øke innsikt og
forståelse i alle ledd i virksomheten, for å trygge og sikre korrekt behandling i
varslingssakermed bakgrunni prinsippetom at saker skalløsespå lavestmulige nivå
ved de ulike studielokasjoner.Seblant annet anbefalingspunkt1, 7, 8, 9 og 10.
• Deter behovfor økt fokus på informasjonut til de som mottar varslerog jevnlig
opplæringog trening i hvordanvarslingssakerskalhåndteres.Dette vil kunnegi
mottakere av varslerøkt innsikt og praktiskerfaring i håndteringav slike saker.
Jevnligøvelsei praktiskecaservil værenødvendigfor å løfte mottakerneav varsler
opp til det kompetansenivåetsom krevesi deresrolle. Seblant annet
anbefalingspunkt3, 4 og 6.
• Nord har ikke foretatt risikovurderingav revidert område med referanse til krav i
Reglementfor økonomistyringi Staten§§ 14 og 16. Seblant annet anbefalingspunkt
2.
• Vedutarbeidelseav rutiner for revidert områdehar hovedverneombud,
studentombudog tillitsvalgt ikke vært direkte del av prosessen,men fått dette til
gjennomgang.Dette begrenserderesinvolveringog deravogsåformålet med
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lovkraveti AML§2A-3(3) at «Rutineneskalutarbeidesi samarbeidmed
arbeidstakerneog derestillitsvalgte». Seblant annet anbefalingspunkt1.
Internrevisjonenønskerå påpekeviktighetenav involveringav dissegruppenei
prosessenda dette ansesviktig for å bidra til at ansatteog studenter i virksomheten
oppleverstørre akseptfor å varsle,og tillit til at arbeidsgiverhåndterervarslingpå en
betryggendemåte.
•

Det ble ogsådiskutert rundt det faktum at virksomhetenhar jevnlig og god trening på
beredskapi forhold til brann, evakueringog generellkrisehåndtering,men at det ikke
finnesformalisert opplæringog trening i behandlingav mellommenneskelige
utfordringer som varslingog behandlingav kritikkverdigeforhold. Seblant annet
anbefalingspunkt6.

5.2 Organiseringav prosessog tilretteleggingfor varsling
Nord har organisertvarslingsprosessen
ved at varslingskalforegåi linjen på lavestmulig
nivå. Varslingsmulighetene
ved Nord er via varslingssystemet«Sifra» hvor skjemamottas av
«varslingsnemd»beståendeav juridiskrådgiverog organisasjonssjef.
Det kan i tillegg varsles
til nærmesteleder med personalansvar,leder på høyerenivå om hensiktsmessig,
verneombud,tillitsvalgt, kollegaog studentombud.
Internrevisjonenser at dagensorganiseringav varslingsstrukturi linjen er hensiktsmessig,
hvor ansatteog studenter kan foreta varslingpå ulike nivå i organisasjonen.Utfordringenei
dennemåten å organiserevarslingsstrukturenpå er de høyekompetansekravenesom da
fordres av enhvermottaker av slikt varsel.
Hovedobservasjoner
knyttet til organiseringav prosessog tilretteleggingfor varsling
• Nord bør foreta en vurderingav hvorvidt alle de funksjonersom bør delta i prosessen
er involvert. Hovedverneombud,studentombudog hovedtillitsvalgtnevnerat de ikke
har inngåendekjennskaptil varslingssakerav kritikkverdigeforhold ved Nord. Dette
skyldesat dissefunksjoneneikke er påkobletnår slike sakermeldesinn.
Hovedverneombudser det som viktig å bli involvert i Nord sin mottaksgruppefor
slikehenvendelser.Seblant annet anbefalingspunkt1 og 3.
• Nord har ikke opprettet felles loggsystemfor varslingav kritikkverdigeforhold og
varslingerkommer fra ulike kanaler.Virksomhetenanbefaleså etablereet felles
systemhvor varslingerlagres.Gjennomsamtalenefremkommerdet at en veileder
for håndteringav varslingav kritikkverdigeforhold er under utarbeidelse,og i denne
stillesdet krav til loggføringog arkivering.Nord anbefaleså følge opp dette i henhold
til ny veileder.Seblant annet anbefalingspunkt5 og 8.
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•

•
•

•

•

•

•

•

Manglendefelles tankesett/og ulik grad av håndteringav slikesaker,relaterer segtil
uklar/utydeligsaksgang.Burdevært felleskanalfor alle slikesakermht hvem avgjør
alvorlighetsgradog hvordanden videre saksgangenskalvære i slike saker.Ref.bruk
av juridisk rådgiveri alle sakersom meldesfor å foreta beslutning.Seblant annet
anbefalingspunkt10 og 11.
Det opplevesat ledelsenhar fokus på varslingav kritikkverdigeforhold, og at
tilgjengeliginformasjoner god.
For å sikre kompetanseblant mottakere av varselhar ansatteved Nord deltatt på
kurs i regi av Arbeidstilsynet.Inntrykket fra samtaleneer likevel at det ikke er gitt
tilstrekkeligopplæringtil de ledd som er potensiellemottakere av et varsel.Selvom
kompetansenivåeter høyt i sentralvarslingsnemd,benyttesdet mye tid og ressurser
på å behandlefeilvurderingersom følge av at førstelinjeni dag ikke inneharden
nødvendigekompetansen.Seblant annet anbefalingspunkt4.
Med bakgrunni prinsippetom at sakerskalløsespå lavest muligenivå,fremkommer
det at lederekan føle segaleneog ikke godt nok i stand til å ivareta varslingssakene
på best muligemåte. Seblant annet anbefalingspunkt6.
Det fremkom i samtaleneat Nord langt på vei har etablert en god kultur med
åpenhet,tillit og lav terskel for å kunnesi fra om kritikkverdigeforhold blant ansatte.
Studenterog stipendiaterble fremhevet som en særligsårbargruppe.Denne
gruppenhar ikke tilgangtil sammestøtteapparatsom ansatte,og de antaså vegre
segi større grad for å varslei frykt for at dette skalfå negativekonsekvenserfor dem
selvog deresresultater.Spesieltble det påpekt at dette gjelderstudenter i praksisog veiledningsforhold.Seblant annet anbefalingspunkt3.
Det ble poengtert at alle varslerblir behandletog det gis tilbakemeldingtil parter i
sakenmed konklusjon.Informasjonsflytog oppdateringtil sakensparter ansessom
viktig for å byggeen tillitskultur. Seblant annet anbefalingspunkt3.
Det nevnesat ulike nasjonalekulturer gir ulikt syn på hva ett kritikkverdigforhold
faktisk er, samt at dette kan medføretilbakeholdenheti forhold til varsling.Seblant
annet anbefalingspunkt3.
Rekrutteringsstillingerog studenter omtalessom en sårbargruppedelsfordi de ikke
omfattes av sammerettsvern som fast ansatteog delsmed bakgrunni frykt for
negativekonsekvenserfor dem selvog deresresultater. Særligunderstrekes
utfordringenerundt praksis-og veiledningsforhold.Seblant annet anbefalingspunkt
3 og 7.
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5.4 Fellestrekkvedde fire revidertevirksomhetene
Det fremkom i revisjonenat det foreliggerbehov for opplæringknyttet til behandlingenav
varslingav kritikkverdigeforhold både blant ansatteog studenter.Samtligereviderte
virksomheteruttrykker at det per i dag er varierendekompetanse,forståelseog kunnskap
blant ledernei virksomhetenpå hva som forventesav dem og hvordande skalgå frem
dersomde skullemotta et varselom kritikkverdigforhold.
Virksomhetenehar per i dag ikke foretatt en formell risikovurderingav revidert områdesom
inkludererkonsekvens-,sannsynlighetsvurdering
og risikoreduserendetiltak, men
risikobevissthetenog fokus opplevessom høy.
Studenter,midlertidig ansatteog rekrutteringsstillingeromtalessom en særligsårbar
gruppe.Dissekan vegresegi større grad for å varslei frykt for at dette skalfå negative
konsekvenserfor dem selvog deresresultater.Spesieltble det påpekt at dette gjelder
studenter og ansattei praksis-og veiledningsforhold.
Virksomheteneforetar i noen tilfeller evalueringsarbeidi etterkant av varslingssaker,men
dette synesikke å væreen systematisertprosess.

6. Internrevisjonensanbefalinger
Gjennomrevisjonenfremkom det hvor det kan værebehovfor forbedringerog
tydeliggjøringav praksisfor revidert område.Forslageneunder kan væretil nytte for
utvikling og økt fokus på dette området. Anbefalingeneer felles for alle fire virksomhetene,
og vil kunne inneholdepunkter som alleredeer ivaretatt ved enkelte av virksomhetene.
1. Med bakgrunni Stortingetsvedtak om endringav regelverkfor varslingmå det
foretas en gjennomgangog oppdateringav varslingsrutinene,slik at de
imøtekommerde skjerpedekrav i AML.
2. Enformell risikovurderingmå utarbeidesmed bakgrunni «Reglementfor
økonomistyringi staten» §§ 14 og 16 der det fremkommerat virksomhetenskal
foreta risikovurdering.Spesiellerisikofaktorersom bør vurdereser blant annet:
• Når, hvor og hvordaner risikoenfor trakasseringstørst?
• Hvordankan dobbeltroller og uavklarterelasjonerunngås?
• Hvor i virksomhetener maktskjevhetenesærligstore?
• Finnesdet særtrekki organisasjonens
kultur som bør vies særlig
oppmerksomhet?
3. Virksomhetenmå fortsette arbeidetmed å utvikle en kultur som leggertil rette for at
ansatteog studenter melder fra om alle former for kritikkverdigeforhold. Engod
varslingskulturkan reduserefaren for at det oppstårkritikkverdigeforhold, bidra til
at eventuellebrudd på regler, lovbestemmelserog etiskenormer avdekkestidlig.
8

Det vil videre kunne reduserearbeidstakersbehov for å varsleeksternt til media,
tilsynsmyndigheterog andre.Det å kommunisereviktighetenav at det varslesom
kritikkverdigeforhold vil værenødvendigfor å skapeen god og trygg varslingskultur.
4. Virksomhetenbør sikretilstrekkeligkompetansegjennomkursingog opplæringav
linjeledereslik at dissehar rett kompetansenår de mottar og håndterer
varslingssaker.Det uttrykkesbehovfor veiledningvedrørendehvor mye og hva man
kan informere om i varslingssaker,bådetil partenei sakenog andre ansatte.
Opplæringog kursingav lederemå foregåi fora hvor deltakelseer obligatoriskfor å
sikreat alle får nødvendigopplæring.
5. Virksomhetenbør etablereen systematisertprosessfor evalueringsarbeidi etterkant
av varslingssakersom en del av forbedringsarbeidet.Dette kan foretas ved å
gjennomførekontroll etter 6 og henholdsvis12 månederfor å sikreat sakerblir løst.
6. Virksomhetenmå øve på å håndterevarslingssakerpå en god måte, samt se på
mottatte varslersom en viktig ressursfor å forbedre håndteringenog redusererisiko
for at ulovligeeller kritikkverdigeforhold oppstår.Eksempelviskan case-treningog
workshopbenyttes.
7. Det bør utarbeidesplaner for jevnlig revideringav retningslinjerog rutiner.
Informasjonom varslingsrutinenei organisasjonenmå tilgjengeliggjøresfor ansatte,
studenter og eksterneaktører.Virksomhetenoppfordressamtidigtil å ha et høyt
fokus på forebyggendearbeid gjennomå kommuniserevarslingsrutinenejevnlig til
bådeansatteog studenter.
8. Rutinebeskrivelser
bør inneholdehvordanmuntlige henvendelserskalhåndteresog
da gjernemed tanke på dokumentasjonav slike henvendelser,samt hvordandisse
skalhåndteresvidere av mottaker.
9. Det anbefalesat virksomhetenesretningslinjerfor varslingav kritikkverdigeforhold
og håndteringav dette ogsåomfatter forhold mellom studenter.Det kan med fordel
ogsåspesifiserestilgjengeligstøtteapparatfor studenter i sliketilfeller.
Studentorganisasjonene
bør samtidigutarbeideegneretningslinjerog rutiner for
håndteringav varslingssakerdirekte fra studenter.
10. Det anbefaleså foreta en begrepsavklaringder det er tydelig skille mellom hva som
er varsling,avvikog klagesaker.Dette må kommuniseresut i virksomhetenog det må
arbeidesmot en felles forståelseav begrepene.
11. Internrevisjonenser at etableringav en felles portalløsningfor varslingblant ansatte,
studenter og eksternekan værefordelaktigved at man har all kommunikasjonog
informasjonsamletpå ett sted. Veden tekniskløsningsom dette vil man kunne
oppnåen mer enhetlig struktur. Det visestil UiAsfelles portalløsningfor varsling.
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7. Utfordringerpåpektav virksomheten:
I samtalenei forbindelsemed revisjonenpåpekteNord selv en rekkeutfordringer.
Internrevisjonenønskerå trekke dissefrem, da det kan værenyttig for virksomhetenå
foreta en vurderingav disse.
•
•
•

•

•
•
•
•

Det kan væreutfordrende at mangepersonerer involvert i behandlingenav slike
saker,og det er avgjørendeat sakenebehandlesrett i alle ledd.
Varslingssaker
kan væretidkrevendeog kapasitetkan væreen knapphetsfaktor.
Varslingerkan meldesinn via ulike kanaler.Dette kan kompliserearbeidsflytenog i
tillegg utfordre kvalitetssikringen,samt det å belysesakenfra flere hold dersomde
rette instanserikke koblespå fra starten av.
Enav utfordringenesom nevneser relasjonerog makthierarkii forbindelsemed
varslingssaker,
samt frykt for negativekonsekvenser.I tillegg fremkommerdet at
dersomdet varslesanonymt,vanskeliggjørdette en god oppfølgingog kontradiksjoni
slikesaker.
Varslingav kritikkverdigeforhold kan medførestor belastningfor varsler,og det kan
føre til fravær av varsling.
Det foreliggerrisiko for underrapporteringav kritikkverdigeforhold.
Det foreliggeringenformell struktur for hvordanevalueringog forbedringsarbeidskal
foregå,men positive og negativeerfaringertas med i det videre arbeidet.
Risikofor negativoffentlig omtale ansesogsåsom en utfordring.
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