VARSLINGSTJENESTER
FOR BEDRIFTER

NETTBASERT
VARSLINGSPORTAL
I TRÅD MED NYTT
REGELVERK
Nye regler om varsling av kritikkverdige forhold
i norske bedrifter trådte i kraft 1. juli 2017. Nå er
det blant annet krav om at alle bedrifter med mer
enn fem ansatte må ha etablert interne rutiner for
varsling.
I mai 2018 vedtas også nye og skjerpede regler for
personvern og behandling av personopplysninger.
Reglene omfatter behandling av opplysninger
i varslingssaker.

Hammervoll Pind tilbyr et nettbasert
varslingssystem som ivaretar de nye
kravene til varslingsrutiner og behandling
av personopplysninger.

UTFORDRINGER
VED NYTT REGELVERK
– hvordan oppfylle arbeidsmiljølovens
krav til varslingssystem og rutiner
– hvordan sikre at ledelsen får informasjon
om kritikkverdige forhold
– hvordan sørge for en effektiv og objektiv
behandling av varsler
– hvordan sikre at personopplysninger
håndteres i tråd med loven
– hvordan dokumentere at bedriften
har behandlet varselet på riktig måte
– hvordan håndtere mediasaker riktig

FORDELER
MED LØSNINGEN
– enkel og forståelig varslingsmåte
– oppsett av rutiner og systemer i tråd
med lovens krav
– forsvarlig, fortrolig og uavhengig oppfølging
– ivaretakelse av krav til personvern og rettsikkerhet
– objektiv siling av varslinger
– juridisk vurdering av reelle saker med forslag til tiltak
– varsler og saksbehandlingen dokumenteres
– saker som blir forsvarlig håndtert havner sjeldent
i media
– varslingssystemet er tilgjengelig på norsk og engelsk

TRYGG HÅNDTERING
AV VARSLER
Vi tilbyr oppfølging som er tilpasset alvorlighetsgraden av det forholdet som det varsles om. Varslene
håndteres trygt, effektivt og nøytralt. Vi har fokus
både på de ansattes rettigheter og på dokumentasjonskrav ved en eventuell personalsak.
Hammervoll Pind har erfarne advokater på alle felt
som er nødvendige for å sikre forsvarlig juridisk
håndtering av varslinger. Vi har advokater med
spesialkompetanse innen arbeidsrett, HMS, økonomisk
kriminalitet og personvern. Vårt team har erfaring
med behandling av varsler, blant annet granskinger,
oppfølgingstiltak, personalsaker og mediahåndtering.

En fast månedspris inkluderer oppsett og drift
av web-portalen (ekskl. mva):
Små bedrifter: NOK 500
Mellomstore bedrifter: NOK 700
Store bedrifter: NOK 1000

Eventuell opplæring og etablering av rutiner
gjøres til avtalt pris. Det samme gjelder vurdering
og oppfølging av varsler, samt annen rådgivning.

LØSNINGEN
INKLUDERER
– link til web-portal for varsling
– informasjon om varslingsrutiner
og varslingsordningen
– varsler veiledes ved utfylling av skjema
– mulighet til å ha en fortrolig dialog med
en nøytral person
– advokater som gjennomgår alle
henvendelser og følger opp reelle saker
– løpende dialog om eventuelle behov
for interne undersøkelser og tiltak

Se og test portalen på varslingsportal.no

hammervollpind.no

KONTAKTPERSONER

Nina Kibsgaard
Mobil: 984 21 657
nina.kibsgaard@hammervollpind.no

Einar Christie Ellingsen
Mobil: 901 38 994
einar.c.ellingsen@hammervollpind.no

Sentralbord: 22 94 40 00
varsel@varslingsportal.no

