
  

 

  

Hva er varsling? 

Varsling er å gå videre med kritikkverdige forhold 
til noen som kan gjøre noe med det. Kritikkverdige 
forhold er brudd på lovregler, brudd på interne 
regler eller brudd på etiske normer. 
 
Varsling er positivt 

Varsling er bra både for NFF og for samfunnet, 
fordi kritikkverdige forhold kan rettes opp. Folk 
som er villige til å varsle er en viktig ressurs for 
NFF.  
 
Oppfordring til å varsle 

Alle som opplever eller er vitne til kritikkverdige 
forhold i forbindelse med fotballaktivitet 
oppfordres til å varsle. Da kan NFF reagere og 
iverksette forebyggende tiltak. 
 

 
Oppfølging av varsling 

NFF må ta stilling til hvordan det skal løses opp i 
saker som er varslet. 
 

o Kritikkverdige saker skal løses. Varsleren 
skal ha tilbakemelding innen en uke.  

o Viser det seg at kritikken er grunnløs 
eller baserer seg på en misforståelse, 
skal varsleren få en ordentlig forklaring. 

o NFF har også et ansvar for å ta vare på 
personer som har blitt utsatt for grunnløs 
kritikk. 

 
Den som varsler skal ikke straffes 

En varsler som opplever dette må si fra til NFF 
som straks skal behandle et slikt tilfelle. 
 

Hvem varsler du til? 
 

Alle varsler sendes til NFF. Både saken og 
situasjonen vil avgjøre videre saksgang. I de fleste 
tilfeller vil fotballkrets hvor hendelsen har skjedd 
være saksbehandler. 
 
 
Anonymitet og fortrolighet 
Varsling kan gjøres anonymt, men normalt vil 
åpenhet sikre bedre saksgang og et bedre resultat 
for alle involverte parter. Hvem varsleren er, er 
allikevel fortrolig informasjon. 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Varsel

•SAKSGANGEN :

•Skriftlig varsel gjøres via elektonisk varslingskanal (enten via fotball.no eller MinFotball-
appen). Seksjonsleder i seksjon Klubb og aktivitet og fagansvarlig Fair play og inkludering er 
administrastorer i systemet og mottar varslene. De vil i systemet delegere varselet videre til 
rett saksbehandler av saken utifra varselet (i de fleste tilfeller fotballkrets). Systemet sikrer 
god saksbehandling og tilbakemeldinger til varsler.

•Også anonym varsling gjøres via denne kanalen.

•Mottaker (saksbehandler) av varselet er ansvarlig for videre fremdrift i saken.

Varsel og 
vurdering

•Saksbehandler av varselet skal i samråd med administratorene vurdere videre fremdrift i 
saken. Varsler skal ha tilbakemelding om saksgang innen en uke.

•Administratorene vil gjennom varslingskanalen kunne følge status og fremdrift i 
saksgangen. Administratorene har da et ansvar for å påse at det er fremdrift i saken.

Oppfølging

•Mulige aktører kan være:

•NFF sentralt

•Fotballkrets

•Mottaker av varsel

•Varsler

•Andre involverte parter

•Her følges varselet opp med tanke på tiltak. Foregående nivå vurderer involvering i forhold 
til varselets grad.


