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Sakstittel:  RUTINER VED ADVARSLER  

 

 

Rådmannens innstilling: 
Administrasjonsutvalget vedtar rutiner ved advarsler 

 

 

Saksutredning: 
 

Faktaopplysning:  
Disiplinære reaksjoner kan bli aktuelt overfor en arbeidstaker dersom han/hun har brutt 
arbeidsreglementet eller arbeidsavtalen, nektet å etterkomme pålegg fra overordnede, utført straffbare 

handlinger, vært beruset på arbeidsplassen eller har hatt en illojal opptreden på annen måte.  

Lebesby kommune har ingen felles rutiner når det gjelder håndtering av muntlige og skriftlige 
advarsler, og det er derfor ønskelig at man etablerer dette. 

 

Følgende rutine ønskes vedtatt: 

 
RUTINER VED ADVARSLER 

I og med at advarsler ikke er lovregulert, foreligger det ingen formelle krav til innhold. En advarsel 

bør likevel inneholde følgende punkter: 

 En beskrivelse av de forholdene advarselen bygger på 

 En beskrivelse av hvordan arbeidsgiver forventer at arbeidstaker skal opptre fremover 

 Konsekvensene dersom de forholdene det er gitt advarsel for gjentar seg (f. eks at dette kan få 

konsekvenser for ansettelsesforholdet) 

 

Det er ikke noe formelt krav om at det er virksomhetens øverste leder som gir advarsel, og heller ikke 

noe krav om forutgående saksbehandling (styrebehandling eller lignende). 

Arbeidsgiver bør likevel gjennomføre drøftelser med arbeidstaker før en skriftlig advarsel gis.  

 

Muntlige advarsler: skal dokumenteres skriftlig, gjerne med møtereferat, og legges i personalmappa. 

Skriftlige advarsler: skal overleveres personlig eller sendes rekommandert. Arbeidstaker skal signere 

på at varslet er mottatt, og dette lagres i en konvolutt i personalmappa. En arbeidstaker som har fått en 

advarsel hun/han mener er ubegrunnet, må vurdere å ta opp saken med arbeidsgiver for å få ham til å 

trekke den tilbake eller moderere den. Arbeidstaker kan bekrefte mottatt advarsel og bemerke på 

advarselen at man bestrider grunnlaget for advarselen med en kort begrunnelse. Dette lagres i 

personalmappa sammen med advarselen. 

Personopplysninger om ansatte kan oppbevares så lenge opplysningene er relevante for det formål de 

er opprettet. 



Advarsler skal slettes 2 år etter at advarsel ble gitt. Med mindre særlige forhold gjør seg gjeldende kan 

advarselen lagres lenger. Leder som gir advarsel og personalrådgiver drøfter dette i hvert enkelt 

tilfelle. Med særlige forhold menes: 

 ikke endret adferd, 

 nye advarsler eller 

 oppsigelsessak eller avskjedssak er innledet 

 

 

 

 

Harald Larssen 

Rådmann 

 

 

  Yvonne Bell 

  Personalrådgiver 

 

 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og derfor uten underskrift. 

 


