
Varslingsplakaten
for Norsk Gjenvinning-konsernet

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, «Kjøre-
regler for ansatte i Norsk Gjenvinning-konsernet» og 
andre interne regler samt brudd på allment aksepterte 
etiske normer.

Varsling er positivt
Varsling er bra både for bedriften og for samfunnet, 
fordi kritikkverdige forhold dermed kan rettes opp. Folk 
som er villige til å varsle er en viktig ressurs for Norsk 
Gjenvinning-konsernet.

Rett og plikt til å varsle
Den enkelte ansatte oppfordres til å varsle fra om 
kritikkverdige forhold fordi det kan bidra til å utvikle 
konsernet positivt, men man har normalt ikke plikt til å 
varsle. De ansatte har imidlertid plikt til å varsle om kri-
minelle forhold og om forhold der liv og helse er i fare.

Hvem varsler du til?
Dersom en ansatt blir kjent med at det skjer ulovlige 
handlinger eller brudd på NG-konsernets kjøreregler, 
skal han/hun varsle om dette til:

1. Nærmeste leder
Varsling kan skje skriftlig, via e-post eller muntlig. Skjer 
det muntlig, er det viktig at den det varsles til nedteg-
ner alt som blir sagt.

Hvis en ansatt opplever at det er vanskelig å varsle sin 
leder, kan han/hun henvende seg til juridisk direktør.

2. Juridisk direktør
Juridisk direktør er uavhengig av linjeorganisasjonen 
og rapporterer direkte til konsernsjef. 

Juridisk direktør kan kontaktes på følgende e-post-
adresse eller telefonnummer:
varsling@norskgjenvinning.no / mobiltelefon 415 15 427

NGs varslingsfunksjon som er tilgjengelig både internt 
og ekstern via intranett og internett går direkte til juri-
disk direktør.

Anonymitet og fortrolighet
Varsling kan gjøres anonymt, men normalt vil åpenhet 
sikre bedre saksgang og et bedre resultat for alle in-
volverte parter. Hvem varsleren er, er imidlertid fortro-
lig informasjon. 

Oppfølging av varsling

•	 All varsling skal tas alvorlig og bli forsvarlig undersøkt. 

•	 Ledere som har mottatt varsling skal snarest kon-
takte juridisk direktør. Ved behov iverksettes tiltak 
iht. «Compliance Programmet».

•	 Varsleren skal ha en foreløpig tilbakemelding innen 
en uke etter at varselet er mottatt.

•	 Viser det seg at kritikken er grunnløs eller baserer 
seg på en misforståelse, skal varsleren ha en or-
dentlig forklaring. 

•	 Ledelsen har også ansvar for å ta vare på den som 
har vært utsatt for grunnløs kritikk. 

Den som varsler skal ikke straffes
En medarbeider som varsler iht. disse rutinene, skal 
ikke straffes. En varsler som opplever dette må si fra 
til leder eller juridisk direktør som straks skal behandle 
et slikt tilfelle.

Gjennomgang av varslingsrutiner
Ledelsen i hver divisjon skal minst én gang i året dis-
kutere temaet varsling med medarbeiderne.

I folderen «Varslingsveilederen» finner du mer infor-
masjon om konsernets varslingstjeneste. 
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Konsernets interne varslingstjeneste:

Intranett - menypunkt: Varsling
E-post: varsling@norskgjenvinning.no 
Telefon: 415 15 427


