
Varslingsrutiner 

For tillitsvalgte i Studentdemokratiet i Sørøst-Norge 

  

Varsling er å videreformidle opplysninger om kritikkverdige forhold, slik at dette kan 

følges opp, forholdene kan rettes opp og forhindres i fremtiden. 

Varsling bidrar til kvalitetssikring av organisasjonen, og til oppmerksomhet omkring 

den etiske atferden vi ønsker i Studentdemokratiet. 

  

Kritikkverdige forhold kan være brudd på interne regelverk, lovbrudd, uforsvarlig 

saksbehandling, mobbing eller annen uetisk eller kritikkverdig atferd. Det kan også 

varsles om forhold som kan forbedres for å bidra til å utvikle og forbedre 

organisasjonen.    

  

Hvem varsler man til? 

  

Kritikkverdige forhold kan varsles til leder, arbeidsutvalg eller 

organisasjonskonsulenter. 

  

Varsling gjennom media er forsvarlig dersom interne varsler ikke fører frem, men 

man bør vurdere mulige konsekvenser og medietrykk om man velger å gjøre dette. 

 

Varslingens form: 

 

Varsling kan gis i både muntlig og/eller skriftlig. Det anbefales å benytte 

Studentdemokratiets eget varslingsskjema, og at varslingen formuleres saklig og 

presis. Varslingsskjemaet kan sendes på e-post.      

 

Hva skjer når varslingen er mottatt?   

 

Varslingskjemaet er varslerens eie, dette betyr at varsleren må gi samtykke til bruken 

av og fremgangsmåte. Alle varsel skal følges opp med bruk av internt skjema av 

leder.   

  

Kritikkverdige forhold skal rettes opp. Det skal innen rimelig tid bli gitt beskjed til 

varsler om hvordan varselet vil bli, eller har blitt fulgt opp. Dersom varselet viser seg 

å være grunnløst skal allikevel varsler får en ordentlig forklaring og korrigerende 

opplysninger.     

  

Den det varsles om skal i utgangspunktet gjøres kjent med anklagene og med hvilke 

opplysninger som er gitt om forholdet og gis anledning til å gi sin versjon av hva som 

har skjedd (kontradiktoriske prinsipp). 

  



En kan ikke besvare varsler med negative reaksjoner av karakter av straff eller 

sanksjoner. Varslere som opplever negative sanksjoner anbefales å ta kontakt med 

og orientere tillitsvalgt og/eller øverste ledelse. 

  

Varsler vil få tilbakemelding om hva som skjer med saken du har varslet om (dette 

punktet gjelder ikke ved anonym varsling). Den som varsler skal ivaretas på en god 

måte. 

Anonymitet 

  

Varsling kan gjøres anonymt, men åpenhet er ønskelig. Varslerens identitet skal, så 

langt som mulig, behandles fortrolig av samtlige involverte parter. Alle tillitsvalgte i 

studentdemokratiet skal forholde seg til lov om taushetsplikt.       

 

Betydningen av varslingsrutinene 

Rutinene for varsling skal bidra til å danne et viktig grunnlag for organisasjonens 

ytringskultur. Rutinene skal gi tillitsvalgte et signal om at det er ønskelig at det sies i 

fra. Rutinene skal bidra til å gi veiledning om hvordan man skal gå frem, samt 

trygghet for at det følges en akseptert fremgangsmåte.   

  

Studentdemokratiet ønsker å ha gode verktøy som ivaretar samtlige involverte ved 

kritikkverdige forhold. 

  

Studentdemokratiet vil påpeke de etiske retningslinjene hvert år og ha fokus på disse 

selv om behovet ikke er synlig.  

 


