
RETNINGSLINJER FOR RÅDGIVERE I NSN 
 
1: RÅDGIVERE: Styret i NSN oppnevner frivillige rådgivere med personlig erfaring som overlevende 
og/eller etterlatt. Noen har bakgrunn fra oppstart og drift av støttegruppe eller lignende tiltak, 
uavhengig av antall berørte. Felles er engasjement som er relevant for allmenne interesser. 
 
2: EGEN ERFARING: Rådgivergruppen bistår NSN med å realisere formålet til NSN: 
 

2.1: Ved hendelser som dekkes av formålet til NSN, kan rådgivere i NSN være tilgjengelig for 
likemannsstøtte til de som er berørt. Dette kan også være hendelser som ligger tilbake i tid.  

 
2.2: Ved innspill og tilbakemeldinger til arbeidet med å 1) dokumentere erfaringer i NSN 2) 
levere høringskommentarer til myndighetene 3) utarbeide innspill og forslag som fra NSN. 

 
2.3: Styret vedtar retningslinjer for rådgivere i NSN og rutiner i samråd med rådgivergruppen. 

 
3: RAMMER: Følgende forhold vektlegges ved utøvelse av funksjon som rådgiver i NSN: 
 

 Personlig fleksibilitet og skjønn basert på egne erfaringer 

 Engasjementet utøves innenfor rammene av formål og retningslinjer for NSN 

 Personlig egnethet 

 Etiske grunnregler: 
 

o Taushetsplikt om personlige forhold rådgiveren får kunnskap om 
o Respekt for integritet hos mottagerne av råd og veiledning 
o Uavhengighet i alle forhold, f eks. økonomisk eller ved motsetninger hos mottagerne 
o Bevissthet om at bearbeiding av egne forhold må skje i andre fora enn hos mottager 

 

 NSN har intensjon om å kompensere rådgivere økonomisk etter følgende prinsipper: 
 

o Nødvendige og dokumenterte økonomiske utgifter dekkes av NSN 
o NSN vil søke lønn til rådgiver som ikke har annen dekning v/ lønn, trygd eller pensjon 
o NSN vil søke honorar til rådgiver som ikke har annen dekning og som fakturerer fra firma 
o All økonomisk kompensasjon skal være avtalt med styret og forutsetter dekning i NSN 

 

 Rådgiver som blir kontaktet i konkret sak informerer styret / daglig leder så raskt som mulig 

 Styret har til enhver tid oversikt over hvem som har funksjon og avtale som rådgiver i NSN. 
 
4: AVTALE: Funksjon som rådgiver fra NSN formaliseres ved skriftlig avtale med styret i NSN. 
 
5: KONTAKTINFORMASJON: Kontaktinformasjon og kort informasjon om bakgrunn til rådgiverne i 
NSN er tilgjengelig på hjemmesidene til NSN og annet informasjonsmateriell. 
 
6: BÆREKRAFTIG: Funksjon som rådgiver skal være meningsfull, forsvarlig og bærekraftig for • NSN 
• Rådgiveren selv • De som ber om og mottar råd fra NSN • Allmenne samfunnsinteresser. 

 
Retningslinjer for rådgivere er vedtatt i styremøte 18. november 2021 etter møter med 

rådgivergruppen samme dag og 6. mai 2021 


