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RUTINE FOR HÅNDTERING AV VARSEL 

FORARBEID 

Før saksbehandling av et varsel begynner, er det viktig å få på plass hvem som skal være 

saksbehandlere, planlegge gangen i saken og avklare ansvar for oppfølging av involverte 

personer. Det er også viktig å tenke på hvordan dere vil gjennomføre saksbehandlingen og 

oppbevare informasjonen knyttet til saken. 

 

Før saksbehandlingen starter må følgende avklares: 

• Saksbehandlere og deres ansvar  

• Hvordan oppfølging av personer involvert i saken skal skje 

• Hvilket system for behandling av varsler skal benyttes – normalt sett MittVarsel 

 

Saksbehandlere og deres oppgaver 

I alle varslingssaker skal det oppnevnes to saksbehandlere som har ansvar for håndtering fra start til 

slutt. Forbundet har oppnevnt saksbehandlere fra styret som vil behandle de saker som kommer inn 

inntil det blir behov for endring. 

Saksbehandlere oppnevnt av styret: Marie Mossige Grythe og Nils Einar Nilsen 

Ved inhabilitet av en eller flere i styret skal saken videreføres til: Henrik Gjeruldsen 

 

Det er saksbehandlernes ansvar å vurdere, undersøke og lage en innstilling til konklusjon i 

varslingssaken, før styret så fatter vedtak. Les mer om håndtering steg for steg her. Det er også et 

viktig ansvar å sørge for at partene i saken blir ivaretatt, og at prinsippene for en god saksbehandling 

følges. I tillegg er det en viktig oppgave å sørge for at alle handlinger, møter eller andre aktiviteter 

føres i Mitt Varsel. Dette er viktig for sporbarheten i etterkant av saken, dersom det skulle komme 

spørsmål, og et godt verktøy for saksbehandlerne når de skal oppsummere saken til slutt. 

 

Prinsippene for god saksbehandling er å være upartisk og ikke ha personlige interesser i saken 

(habilitet), å ikke dele fortrolig informasjon (konfidensialitet), og at den det varsles om, får forklare seg 

om det hen er anklaget for (kontradiksjon). 

 

Oppfølging av personer involvert i saken 

En god håndtering innebærer å ivareta den som har varslet og den det er varslet om på en god måte 

mens saken pågår. I alvorlige varslingssaker kan dette også inkludere andre involverte, som vitner 

eller pårørende. Noen råd til hva dere kan gjøre er: 

 

• Etablere en kontaktperson for partene i saken. Personen må gi god informasjon underveis og 

være åpen og tilgjengelig for spørsmål. Dette er spesielt viktig for å gjøre personene som er 

involvert trygge. Vær klar over at det er veldig forskjellig hva slags informasjon den enkelte 

har behov for. Noen ønsker ingen informasjon, mens andre vil ta mye kontakt. 

• Avklar forventninger til involverte parter i starten. Dette kan være forventninger til tidsrammen 

dere ser for dere, hvordan samtaler vil bli avholdt og hva den enkelte kan få innsyn i. 

• Om det er et ønske fra varsler eller personen det er varslet om, hjelp til å finne en god 

støtteperson som kan stille opp underveis og i etterkant av saken. Personen kan bidra som 

samtalepartner, og også være med i selve møtet med saksbehandlerne om det er et ønske. 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/varsling/ord-og-uttrykk/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/varsling/ord-og-uttrykk/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/varsling/ord-og-uttrykk/
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De fleste vil finne en slik person på egenhånd, men har de ikke det, er det et viktig tiltak for å 

øke trygghet i det som for mange kan være en krevende prosess. 

• Evaluer jevnlig om én eller flere av partene i saken har behov for profesjonell støtte. Hverken 

saksbehandlere eller støttepersoner bør ta rollen som psykolog, og bør kontakte sosial 

legevakt ved akutt behov for psykisk helsehjelp eller lokal DPS for oppfølging i hverdagen. 

 

ETTERARBEID 

Det er viktig å sikre en god avslutning og oppfølging av varslingssaken. Et godt etterarbeid 

inkluderer både å informere om saksgang og konklusjon i saken til riktige personer, at 

konklusjonen i saken følges opp, og at informasjon i saken er oppbevart på en sikker måte. 

 

Informere involverte parter 

Når styret har fattet et vedtak om utfallet av varslingssaken, skal både den som har varslet og den det 

er varslet om få informasjon om dette. Informasjonen skal deles med de i separate brev, slik at de 

mottar informasjonen skriftlig. Brevet bør sendes på sikker måte til mottaker. Dette kan enten gjøres 

via kommunikasjonsfunksjonen i MittVarsel, på e-post som er kryptert eller via normal post. 

Dersom det er andre involverte, skal de få informasjon om at saken er ferdig behandlet, men de skal i 

utgangspunktet ikke få detaljene om utfallet av varslingssaken. Det kan imidlertid være unntak, men 

dette må vurderes konkret i hver enkelt sak. Ta gjerne kontakt med din idrettskrets eller rådgivere i 

NIF dersom du er usikker. 

 

Følge opp konklusjon og vedtak i saken 

Styret skal etter å ha informert partene om utfall, også følge opp konsekvens av saken og sørge for at 

reaksjoner som er gitt gjennomføres. 

Dette kan innebære å informere andre organisasjonsledd om saken, eller å sende den videre til 

påtalenemda. Men det kan også være at reaksjonen kun gjennomføres innad i organisasjonsleddet. 

 

Oppsummere, lagre og avslutte saken 

Det er viktig å sørge for at all relevant informasjon i saken er lagt inn og lagret på en trygg og sikker 

måte. Dersom du har brukt Mitt varsel, eller lignende kryptert system, kan alt fortsatt forbli lagret der. 

Har du informasjon lagret andre steder, som på e-post eller på PC, bør dette legges inn i systemet 

dere bruker, og så skal dette slettes. 

 

Styret vil i en varslingssak få informasjon som er sensitiv. Det er viktig at denne informasjonen holdes 

konfidensiell og ikke deles med flere enn nødvendig, også i etterkant av en varslingssak. Dette er 

viktig for å forebygge at det oppstår rykter etter at en sak er ferdig behandlet. Det er et mål at personer 

som har varslet og/eller vært utsatt i en sak, føler seg trygge og ønsker å fortsette i aktiviteten som før. 

Forebygging av rykter og negative kommentarer er et viktig tiltak for å sikre dette. 

 

Varslingssaker kan oppleves som belastende for varsler, den det er varslet om og andre involverte. 

Enkelte kan trenge noen å snakke med etter at saken er ferdig konkludert. Det kan henvises til disse 

hjelpetelefonene, dersom det er behov for det. 

 

 

Rutinen er vedtatt av styret i styremøte 25.10.2022, jf. styrereferat.  

https://www.idrettsforbundet.no/tema/varsling/jeg-skal-hjelpe-en-varsler/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/varsling/jeg-skal-hjelpe-en-varsler/

