Prosedyre for behandling av
saker i NILs etiske komité

Etisk komité bør bestå av minimum tre medlemmer pluss en vara, disse velges for en
periode på tre år.
Mandat: Etisk komité skal behandle saker som omhandler tvister medlemmer imellom
eller hvor medlemmer bryter NILs etiske regler. Komitéen skal bidra til at NILs etiske
regler er oppdaterte og kjent for NILs medlemmer.
Prosedyre for behandling av saker i etisk komité:
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Etisk komite behandler kun saker som er skriftlig innmeldt. Administrasjonen og
styret holdes orientert om innkomne saker.
Innklager skal gjøres oppmerksom på klagegangen.
Det er adgang til å avvise en sak dersom saken blir vurdert til å være utenfor
mandatet til NILs etiske komité.
Alle saker er taushetsbelagt. Konfidensialitetserklæring signeres ved tiltreden.
Om inhabilitet. For å sikre nøytralitet i behandling av saken, er det viktig at man er
åpen om evt. personlige forhold til de involverte, og at man trekker seg ut av den
enkelte sak dersom komiteen finner dette riktig.
Det innklagede medlemmet skal få klagen tilsendt.
Hver av partene gis anledning til å belyse saken gjennom innsending av 2 partsinnlegg hver,
etter innsendt klage.
Saken vil så bli tatt til behandling i komiteens nærmest følgende møte.
Svarfrist: 21 dager fra mottatt klage (dato angis).
Til grunn for saksbehandlingen ligger bestemmelsene i NILs etiske regler, som du finner her:
www.nil.no/om-nil/etiske-regler-for-ifinil-og-ecia
Etisk komité kan be om advokatbistand ved behov.
En uttalelse gis til styret. På bakgrunn av behandlingen i etisk komité kan styret eller
landsmøtet gi advarsel eller påtale. Landsmøtet kan ekskludere medlemmer etter
reglene i NILs vedtekter, paragraf 4.8.
En uttalelse gis til innklager og innklaget, fra etisk komité.
Utfallet kan evt. klages inn til styret.

Prosedyren ble vedtatt i styremøte 28.01.2016 i Oslo
Justert av etisk komité, utført 07.03.2017 av daglig leder

