
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Arbeids- og sosialdepartementet 

                                                                                           12. oktober 2020 

 

 

Deres ref.: 20/2660 

 

Høring – Endringer i diskrimineringsombudsloven og arbeidsmiljøloven 

 

NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon, er landets største organisasjon for ingeniører og 

teknologer med over 92 000 medlemmer. 

 

Det vises til høring om å etablere et lavterskeltilbud for behandling av saker om brudd på 

gjengjeldelsesforbudet ved varsling etter arbeidsmiljøloven.  

 

1. januar 2020 trådte nye varslingsbestemmelser i kraft for å styrke varslernes stilling. Arbeidsgivere 
som gjengjelder ovenfor varslere, skulle fra 1. juli 2017 kunne ilegges ansvar for oppreisning og 
erstatning. Det er likevel tilnærmet ingen saker for domstolene som behandler oppreisningsspørsmål 
etter bestemmelsen i arbeidsmiljøloven. Noe som igjen betyr at varslervernet ikke har hatt ønsket 
effekt. Tilnærmet ingen arbeidsgivere ilegges oppreisningsansvar ved gjengjeldelse etter 
arbeidsmiljølovens § 2A-5. 

 

NITO støtter derfor forslaget om å etablere et lavterskeltilbud for behandling av oppreisnings- og 
erstatningsspørsmål knyttet til gjengjeldelse ovenfor varslere.  
 

NITO støtter videre departementets forslag om at ansvaret for behandling av slike oppreisnings- og 
erstatningsspørsmål legges til Likestillings- og diskrimineringsnedmda. Nemdas sammensetning og 
mulighet til muntlig behandling i saker om gjengjeldelse ved varsling, vil sikre partene rettssikkerhet 
og mulighet for kontradiksjon og bevisførsel.   
 
NITO mener Likestillings- og diskrimineringsnemda også bør gis myndighet til å ilegge oppreisning 
og enkle erstatningssummer som foreslått.    
 
NITO støtter forslaget om at oppsigelses- og avskjedssaker likevel forbeholdes domstolsbehandling 
og deler departementets vurdering av dette. Et tilleggsargument er at i kostnadene ved 
domstolsbehandling i oppsigelses- og avskjedssaker vil kunne søkes dekket etter bestemmelsene 
om fri rettshjelp. 
 
NITO mener at det er viktig at det informeres tydelig om Arbeidstilsynets veiledningstilbud, også hos 
Diskrimineringsnemda. Veiledning og hjelp i enkeltsaker, kan forhindre unødig konflikt mellom 
arbeidsgiver og arbeidstaker i varslingssaker. Veiledning kan også bidra til en nødvendig 
realitetsorientering, som igjen kan forhindre unødig opptrapping av konflikter. Veiledning kan 
dessuten forhindre at nemda blir unødig belastet med ikke-saker.  
  
NITO mener at det viktigste arbeidet for å forhindre gjengjeldelse ved varsling skjer på den enkelte 
arbeidsplass, ved aktivt forebyggende arbeid. Arbeidsgivere må, i samarbeid med tillitsvalgte, 
diskutere kultur og ytringsklima, for å skape en åpenhet i virksomheten og forebygge gjengjeldelse 
ovenfor varslere.  
 



Ved et slik arbeid internt i virksomhetene kan det være avgjørende at både arbeidstakere og 
arbeidsgivere er klar over at Arbeidstilsynet er et ekspertorgan, som kan veilede og hjelpe på 
varslingsfeltet. NITO mener at det er vel så viktig å styrke veilednings- og hjelpetilbudet, som det er å 
senke terskelen for å prøve varslings- og gjengjeldelsessaker. Når en arbeidsplass likevel opplever 
påstander om gjengjeldelse ved varsling, vil høy bevissthet og kompetanse om dette hos både 
arbeidsgiver og tillitsvalgt, gi størst mulighet til å løse saken på lavest mulig nivå.  
     
Hvis saken ikke løses på arbeidsplassen, vil et lavterskeltilbud hvor den påståtte gjengjeldelsen kan 
behandles ved nemndbehandling, bidra til en effektiv håndheving av forbudet mot gjengjeldelse ved 
varsling Ved å gi nemda myndighet til å vurdere hvorvidt det er foregått et lovbrudd, vil terskelen for å 
fremme en sak om gjengjeldelse senkes og forbudet mot gjengjeldelse vil være enklere å håndheve, 
og ytringsklimaet styrkes. 
  

 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

         

Trond Markussen      Steinar Sørlie 

President       Generalsekretær 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


