Kragerø kommune
Hva er varsling?
En varsling er en ytring som gjelder kritikkverdige
forhold i kommunen.
Kritikkverdige forhold kan gjelde:
 Fare for liv og helse
 Seksuelle overgrep/trakassering
 Korrupsjon
 Underslag/tyveri
 Maktmisbruk og diskriminering
 Brudd på taushetsplikt
 Brudd på regler for anskaffelser
Hva inngår ikke i varslingsordningen?
 Klage på vedtak eller tjenester
 Melding om problemer med vann, avløp,
veistandard, gatelys, m.m.
 Bekymringsmelding til barnevernet
Varsel om nevnte forhold meldes direkte til den
aktuelle avdelingen. Er du i tvil om hvor
meldingen hører hjemme, kontakt kommunens
Servicesenter på tlf. 35 98 62 00
Varsling er positivt
Folk som er villige til å varsle bidrar til at
kritikkverdige forhold i kommunen vår blir
avdekket. Kragerø kommune ønsker derfor å
formidle at vi ser positivt på varsling og at
varslere er en ressurs som bidrar til å utvikle
kommunen i en positiv retning
Alle har også en plikt til å varsle om kriminelle
forhold og om forhold der liv og helse er i fare
Den som varsler skal ikke straffes
Å utsette en varsler for straff eller gjengjeldelse,
er i strid med loven. En varsler som opplever
dette må derfor snarest ta det opp med
varslerombudet
Forsvarlighet
Varslingen skal være forsvarlig. Med dette menes
at varslingen skal være i h.h.t. kommunens
retningslinjer og at varslingen ikke skal
fremsettes på en måte som er støtende eller
sårende for den det varsles om
Varslerombud
Kragerø kommune har et eget varslerombud som
sammen med et varslersekretariat vurderer
saken, og sørger for at videre håndtering skjer i
tråd med kommunens retningslinjer.

Anonymitet og fortrolighet
Varselet kan leveres anonymt, men for videre
saksbehandlings skyld er det likevel best å
underskrive med navn.
Hvem varsleren er, er allikevel fortrolig informasjon
og både varsler og den det varsles om er beskyttet
av lovverket.
Kragerø kommunes mulighet til å følge opp et
anonymt varsel kan være begrenset.
Vi gjør oppmerksom på at alle varsler til kommunen
kan bli gjenstand for offentlig innsyn.
Taushetsbelagte opplysninger er imidlertid alltid
unntatt offentlighet
Slik varsler du
Du kan varsle om kritikkverdige forhold via flere
kanaler:
 Elektronisk meldeskjema
 Telefon til varslerombudet
 Personlig oppmøte
 Brev
 E-post til lukket epostadresse:
varsling@kragero.kommune.no
Ved å bruke det elektroniske skjemaet, varsler du
via en kryptert nettløsning. Varselet går rett til
varslerombudet og rådmannen, som vil sørge for
videre håndtering. Dette er kommunens anbefalte
løsning.
Oppfølging av varsling
Forutsatt at du ikke har levert et anonymt varsel, vil
du innen 8 dager få en bekreftelse på at varselet er
mottatt og vil bli fulgt opp i tråd med rutinen.
Viser det seg at kritikken er grunnløs eller baserer
seg på en misforståelse, skal varsleren få en
ordentlig forklaring.
Kommunen vil også sørge for å ta vare på den som
har blitt utsatt for kritikk, enten den er grunnløs
eller ikke.
Endelig beslutning i en varslingssak er ikke et
enkeltvedtak og kan ikke påklages.
Dersom du opplever at varselet ditt ikke når fram,
har du anledning til å varsle eksterne
tilsynsmyndigheter, som f.eks. Arbeidstilsynet eller
Fylkesmannen
Spørsmål om ordningen?
Du kommer i kontakt med varslerombudet ved å
ringe kommunens Servicesenter på tlf. 35 98 62 00

