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Skjema	for	varsling	og	klager	
1. Varsler	

Et varsel skal som minimum inneholde følgende; 
  

i. Fullt navn, beskrivelse og adresse på både varsler og innvarslede  
ii. En kortfattet og presis beskrivelse av omstendighetene og fakta som varsles  

iii. Henvisning til bestemmelsene i Melanors etiske rammeverk som menes overtrådt   
iv. Kort forklaring om hvordan de etiske rammene er overtrådt 
v. Kort informasjon om hvilken løsning varsler søker  

vi. Underbyggende dokumentasjon - der det er tilgjengelig  
vii. Informasjon om hvorvidt varsler foretrekker anonymisering ovenfor innvarslede i videre 

prosess 
  

2. Klage	til	etisk	råd		
En klage til Etisk råd skal være skriftlig og leveres ved å fylle ut klageskjema på Melanors hjemmeside 
og sende dette inn. De skal som minimum inneholde følgende; 

i. Fullt navn, adresse og kontaktinformasjon i form av epost og telefonnummer på både klager 
og innklagede  

ii. En detaljert beskrivelse sakens fakta, vedlagt alle relevante dokumenter som klageren er i 
besittelse av 

iii. En indikasjon på hvilke mulige overtredelser saken angår, inkludert henvisning til de 
relevante bestemmelsene i Melanors etiske rammeverk/retningslinjer 

iv. Argumenter for hvorfor de innklagede aktivitetene innebærer et brudd på de nevnte 
bestemmelsene (under forrige punkt) 

Skjema skal også opplyse om at ved levering av klage til Etisk råd tilkommer et ikke refunderbart 
gebyr, som må betales før klagen går videre til saksbehandling. Informasjon om klagegebyret og 
betalingsinformasjon finnes på Melanors hjemmeside. 

Informasjon om at klager som resulterer i at medlemsbedrift ilegges sanksjoner, offentliggjøres på 
Melanors hjemmeside. Publisering skjer kort tid etter endelig vedtak. Ved publisering vil både klagers 
og innklagedes bedriftsnavn fremgå. Avgjørelsene vil være tilgjengelige på Melanors hjemmeside i 
minst tre år fra publiseringsdato. 

Melanor skal sende varsler/klager bekreftelse på mottak av melding innen rimelig tid. 

Hovedregel er at varsler/klager må sendes til Melanors administrasjon senest 6 uker etter 
forholdende som innvarsles har funnet sted. Dersom det sendes varsler etter dette, må det 
begrunnes og sakene vil kun saksbehandles dersom det foreligger særskilt årsak til det. 


