Saksgang i en varslingssak i Haugesund Turnforening:
I Haugesund Turnforening håndterer vi alle varsler i henhold til våre rutiner. Alle saker skal følges opp, uavhengig av
om saken blir håndtert av politiet.
Det vil oppnevnes saksansvarlige som vil håndtere saken fra start til slutt. Disse har ansvar for å sikre en god
saksgang og at de ulike partene i saken blir ivaretatt underveis.
Vi bruker bruker Mitt varsel.
Dette er et digitalt system for behandling av varsler. Systemet er kryptert og sikrer at all informasjon som sendes inn
oppbevares riktig og i henhold til krav om lagring av personsensitiv informasjon.
Hva skjer når du har varslet?
Vi følger opp alle varsler. Når vi har mottatt varslet ditt, vil vi gi deg beskjed om hvem som har ansvar for å følge opp
saken og du vil bli oppdatert på hva som skjer med varslet videre.
Varsle med navn
Du kan varsle med navn og bruke egen epost-adresse. Når vi mottar et varsel, vil vi behandle det fortrolig.
Fortrolighet innebærer i denne sammenheng at identiteten til den som sier ifra og den/de det eventuelt varsles om,
ikke skal gjøres kjent for flere enn det som er nødvendig for å behandle saken.
Varsle anonymt
Du kan velge å være anonym og varsle uten navn. Du vil da få tildelt et brukernavn og passord på SMS eller epost slik
at du på et senere tidspunkt kan logge deg på for å kommunisere med saksbehandler. Om du velger å være anonym i
en varslingssak kan det bety at vi ikke kan gå videre med saken overfor den det er varslet om. Dette er på grunn av at
det kan være vanskeligere å opplyse saken eller at saksbehandlerne velger å ikke gå videre for å sikre varslers
anonymitet. Spør gjerne din saksbehandler om råd og mer informasjon.

Ønsker du å varsle med navn?
•

•

Her kan du varsle med din egen
identitet, du bruker egen e-post
adresse.
Når vi mottar et varsel, vil vi
behandle denne fortrolig.
Fortrolighet innebærer i denne
sammenheng at identiteten til den
som melder og den/de det ev. varsles
om, ikke skal gjøres kjent for flere
enn det som det er nødvendig for
videre behandling av saken.

Start innsending av varsel med fullt navn

Ønsker du å varsle anonymt?
•

•

•

Her kan du varsle anonymt dersom
du ikke ønsker at ditt navn skal
kobles til saken.
Du vil få tildelt brukernavn og
passord slik at du i etterkant kan
logge deg på og kommunisere med
saksbehandler.
Du kan underveis i prosessen gå fra å
være anonym til å stå frem med din
identitet om ønskelig.

Start innsending av varsel som anonym

