
FOR ADHD NORGE

Retningslinjer 

Retningslinje vedtatt av Landsstyret i ADHD Norge 12.10.2022.
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 Retningslinjer for politiattest i ADHD Norge

ADHD Norge vedtok i 2017, med hjemmel i strafferegistreringsforskriften (§ 12 nr.4 p), 
krav om politiattest for frivillige og ansatte. Dette innebærer at fylkeslag og lokallag 
plikter å innhente politiattest for alle personer over 15 år som skal utføre oppgaver for 
organisasjonen, uansett om dette innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor 
mindreårige eller ikke. 

ADHD Norge mener at en felles praksis i hele organisasjonen best mulig sikrer hensynet 
til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen.

Bakgrunn:
ADHD Norge skal være et trygt sted å være for alle, og særlig for barn. Dessverre har 
det i dagens samfunn vist seg nødvendig å kontrollere voksne som utfører oppgaver 
som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. 

Prosedyre:
Fylkeslagene og lokallagene skal oppnevne en ansvarlig person og en vara for  
kontroll og håndtering av politiattester blant sine styremedlemmer. Disse meldes inn  
til politiattestansvarlig i sekretariatet i ADHD Norge og blir registrert som dette i  
medlemssystemet. Dersom ansvarlig person eller vara fratrer sitt verv må dette  
innmeldes, og ny representant velges.

Politiattestansvarlig og vara må undertegne fullmakt/taushetserklæring  for håndtering  
av politiattester. Denne sendes politiattestansvarlig i sekretariatet i ADHD Norge. 

Alle styremedlemmer, vara og likepersoner i fylkeslag og lokallag, skal fremvise  
politiattest. Styreleder må sjekke politiattestansvarlig og vara. Ved valg av nytt styre  
må politiattestansvarlig besørge og legge til rette for at søknad om politiattest og videre 
framvisning igangsettes umiddelbart. Det samme gjelder for alle ansatte i sekretariatet 
og likepersoner. NB! Politiattesten skal kun framvises, ikke arkiveres!

Dersom fylkeslagene, lokallagene og/eller sekretariatet har tillitsvalgte eller bruker andre 
personer utenom styret som utfører oppgaver knyttet til arbeid og arrangementer med 
mindreårige i regi av ADHD Norge, skal disse også framvise politiattest.

Søknad om politiattest foregår elektronisk og krever attest fra organisasjonen på formål 
for politiattest. Denne fylles ut av politiattestansvarlig i de enkelte styrer/lokallag, 
skannes og oversendes søker, evt overleveres på annen måte.

 Søknad om politiattest gjøres på http://attest.politi.no.
 Ytterligere informasjon https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

Personer under 18 år kan også søke, men viktig å huske at bekreftelsen må inneholde 
foresattes signatur.
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Bekreftelse på fremvist politiattest registreres i Profundo (medlemssystemet) av  
politiattestansvarlig i fylkes- og lokallagene dersom ingen merknader. (se egen 
brukerveiledning) Dersom politiattesten inneholder merknader skal politiattestansvarlig 
for ADHD Norge sentralt kontaktes. Politiattesten skal på intet tidspunkt oppbevares av 
ADHD Norge eller andre, eller sendes per e- post. 

Personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, skal ikke gis 
oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige.

Styrene i fylkeslagene og lokallagene er ansvarlig for at ADHD Norges retningslinjer for 
politiattest overholdes.

Taushetserklæring:
I forhold til forvaltningsloven har ikke frivillige eller ansatte i frivillige organisasjoner 
juridisk taushetsplikt. Det er likevel enkelte særlover som gjelder spesielle yrkes- 
grupper som gjør at de vil kunne straffeforfølges hvis taushetsplikten brytes. Det 
er viktig å være bevisst at selv om frivillige ikke er pålagt taushetsplikt, så bør ikke 
informasjon om merknader på politiattester eller mistanke om overgrep spres til 
flere enn strengt nødvendig.  For å ivareta taushetsplikten, skal den ansvarlige for 
innhenting av politiattester undertegne en erklæring om taushetsplikt. Denne skal 
sendes til ansvarlige i ADHD Norge sentralt så fort som mulig.

Fornyelse av politiattest:
Du kan ikke kreve ny politiattest senere hvis personen fortsatt har samme stilling eller 
verv.
 
Du kan kreve ny politiattest hvis personen får ny stilling, eller hvis det har vært et  
opphold i jobben eller vervet over tid. Dette gjelder også hvis arbeidsoppgavene endrer 
seg. I disse tilfellene må du sende ny bekreftelse på formålet med politiattesten.

Kontaktinformasjon:
Ved spørsmål og innsendelse av taushetserklæring bes dere kontakte 
politiattestansvarlig for ADHD Norge:

Administrasjonssjef Monica Foss Ødeby
E-post: mfo@adhdnorge.no
Telefon: 907 63 332

PS: Alle skjemaer, maler og brukerveiledninger finnes i: Dropbox og Sharepoint 
(sekretariatet).  
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 Retningslinjer for tildeling av gaver ved avgang fra sentrale 
 tillitsverv i ADHD Norge

Når noen trer ut av følgende sentrale tillitsverv i ADHD Norge skal vedkommende takkes 
av med gave:

Landsstyret, herunder representant for ADHD Norge Ung
Kontrollutvalg
Valgkomite
Vedtektskomité
Disse vervene er sentrale og har alle en funksjon overfor Landsmøtet i ADHD Norge.

Den som trer inn i nytt verv takkes av med gave for avsluttet verv/landsstyreperiode.
Det skilles ikke mellom faste representanter og vararepresentanter.

Øvrige utvalg som blir satt ned av landsstyret i ADHD Norge, takkes av for innsatsen 
muntlig.
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 Hva som dekkes av kostnader til formelle møter i ADHD Norge

ADHD Norge har et stramt budsjett og er avhengig av årlige driftsmidler fra det  
offentlige for å drifte organisasjonen. Det er derfor viktig å ha klare retningslinjer for hva 
som dekkes av organisasjonen på de formelle møter og samlinger som er angitt i denne 
dokumentet.

Reiser skal etter en samlet vurdering foretas på den for organisasjonen hurtigste og  
rimeligste måte.

Organisasjonen følger statens reiseregulativ hva gjelder kilometergodtgjørelse 
(skattefritt) og krav til dokumentasjon. Diett godtgjøres normalt ikke.

Landsmøte (§ 5 i vedtektene):
Landsmøtet er organisasjonens øverste organ og arrangeres hvert annet år, 
jf §§ 5.1 og 5.6. 
Hvert fylkeslag kan sende inntil tre delegater, ADHD Norge Ung kan sende to delegater. 
Opphold og reisekostnader for disse dekkes av organisasjonen, jf § 5.2.
Fylkeslagene har anledning til å sende observatører til landsmøtet for egen regning, 
jf § 5.2.
Organisasjonen dekker opphold og reisekostnader for sittende landsstyre (LS), sittende 
kontrollutvalg (KU) og sittende valgkomité. 
Organisasjonen dekker ikke opphold og reisekostnader for innstilte kandidater til verv, 
med unntak av innstilt styreleder.

Fylkeslederkonferanse (§ 7 i vedtektene):
Fylkeslederkonferansen er et rådgivende organ for landsstyret samt en arena for utvikling 
av ADHD Norge, jf § 7.1. 
Fylkeslagene kan sende to representanter. Opphold og reisekostnader dekkes av  
organisasjonen, jf § 7.2.
Organisasjonen dekker også opphold og reisekostnader for LS, KU, ADHD Norge Ung 
representant og valgkomité.

Høringsmøte:
Det kan være aktuelt med høringsmøter ut over disse to faste møtene. Slike møter er 
ikke vedtektsfestet. Formålet med disse møtene er å få bedre prosesser frem mot  
Landsmøtet. 
Hvert fylkeslag får her en representant hvor opphold og reisekostnader dekkes av  
organisasjonen.
Organisasjonen dekker også opphold og reisekostnader for komiteen som initierer til 
høringsmøtet, LS, KU og ADHD Norge Ung representant.
Møtet kan også bli avholdt digitalt.

Likepersonssamling:
ADHD Norge består av frivillige ressurser. Organisasjonen ønsker å ha fokus på  
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likepersoner og vil så langt det lar seg gjøre holde samling for likepersoner hvert år. 
Disse samlingene er ikke vedtektsfestet.
Hvor mange likepersoner hvert fylkeslag kan sende på disse samlingene er avhengig av 
budsjett og eventuelt prosjektmidler. Organisasjonen dekker opphold og reisekostnader 
for disse personene.
Organisasjonen dekker også opphold for likepersons- og brukermedvirkningsutvalget.

Likeperson- og brukermedvirkningsutvalget 
Ved behov for fysiske møter i utvalget, dekkes reisekostnader og opphold til dette inntil 
to ganger pr år.

ADHD Norge Ung samling (§ 8 i vedtektene):
ADHD Norge Ung skal være et rådgivende organ for landsstyret og fylkeslagene.  
Dette er en arena for utvikling av organisasjonen i saker som interessepolitikk og  
organisasjonsutvikling med fokus på unge, jf § 8.1. 
ADHD Norge Ung består av en delegat og en varadelegat fra hvert fylkeslag i alderen 
15-25 år, jf § 8.2.
Det kalles inn til ungkonferanse for ADHD Norge Ung minst en gang pr år, jf § 8.3.
Fylkeslagene kan sende en delegat og en varadelegat til samlingen. Opphold og  
reisekostnader for disse dekkes av organisasjonen.

LS kan stille med en representant hvor opphold og reisekostnader dekkes av  
organisasjonen. Denne representanten skal ha en konkret rolle/oppgave under  
oppholdet.
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 Bruk av sosiale medier i ADHD Norge

Sosiale medier har en rekke fordeler for ADHD Norge som organisasjon. De gjør det 
lettere for ansatte, tillitsvalgte og medlemmer å nå mange mennesker med sitt budskap. 
Det er derfor viktig å være oppmerksom på at det man skriver som privatperson lett  
kan kobles til ADHD Norge, for eksempel via logo som profilbilde. Alle som bruker  
sosiale medier i kraft av å være ansatt, tillitsvalgt eller medlem plikter å følge disse  
retningslinjene.

Mål for deltakelse i sosiale medier
ADHD Norge er til stede i sosiale medier fordi vi ønsker å
• gjøre ADHD Norge mer tilgjengelig for medlemmer og andre
• spre kunnskap om ADHD og områder som er av interesse
• gi bedre service til medlemmene
• utvikle tjenestene og oppgavene våre gjennom innspill fra medlemmer og andre
• styrke merkevaren ADHD Norge
• forbedre omdømmet til diagnosen og ADHD Norge

Det skal gjøres en nøye vurdering av hvorfor og hvordan vi skal bruke sosiale medier. 
Vurderingen må omfatte om man har ressurser til den fortløpende oppfølgingen som 
bruk av sosiale medier krever.
Det er et styreansvar på det enkelte nivå å avgjøre om en skal benytte sosiale medier

Felles profil
Bruk av sosiale medier skal lenkes til ADHD Norge, og det visuelle uttrykket skal være 
i samsvar med organisasjonens grafiske profil og vise at siden tilhører ADHD Norge. 
Logoer som kan ligne ADHD Norge sin, kan forvirre lesere og svekke ADHD Norge som 
merkevare.

Merkevarebygging hviler på at merkevaren er lik og gjenkjennelig og det er derfor viktig 
at vi signaliserer at vi er én organisasjon og at vi har én logo. Det forventes at alle som  
er en del av ADHD Norge slutter seg til bruken av ett felles grafisk uttrykk. Enhetlig  
profilering er en del av dette og det er derfor ikke mulig for fylkeslag å felle inn ny tekst i 
logoen. Dette har vært gjeldende praksis siden ADHD Norge fikk ny logo i begynnelsen 
av 2016 og det står i designmanualen.

Godkjenning av etablering og drift av nye sider med ADHD Logo skal vedtas av det  
enkelte organisasjonsledd og meldes til sekretariatet. Ved bruk av sosiale media skal 
dette koples til organisasjonens epostadresse.

Det skal alltid være minst to som har ansvaret for oppfølging av de ulike sosiale media. 
De må også følge med i ferier etc.

Påmelding til arrangementer skal ikke skje på sosiale medier. Samtykke.
Skriv aldri noe som du ikke vil eller kan gjøre offentlig kjent. Husk at mange ikke ønsker å 
få offentliggjort opplysninger. Tilsvarende gjelder for foto, film, video og lydopptak.
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Publisering av bilder, film, video og lydopptak i sosiale medier skal alltid være skriftlig 
godkjent av den/de som er avbildet. Bilder, film, video og lydopptak av barn under 15 år 
skal kun publiseres med skriftlig samtykke fra barnets foreldre eller foresatte. Et samtykke 
kan som hovedregel trekkes tilbake.

Kritikkverdige forhold SKAL tas opp tjenestevei og ikke gjennom sosiale medier.

Frivillig
ADHD Norge i sosiale medier:
Der det er aktuelt med oppretting av personlig konto for å administrere organisasjonens 
sider/aktiviteter i sosiale medier, må dette være frivillig og opp til den enkelte å ta  
avgjørelse om.

Sosiale medier i internkommunikasjon
Styrer eller grupper som vil bruke sosiale medier i sin interne kommunikasjon, må  
være oppmerksomme på at man ikke kan pålegge medlemmer å registrere seg med  
personlig konto i sosiale medier. Slik registrering må være frivillig og opp til den enkelte 
å ta avgjørelse om.

Bruk av sosiale media skal aldri erstatte kommunikasjon via medlemssystemet og 
hjemmeside. Bruk av sosiale media er kun ett supplement til dette.

Det skal aldri forekomme påmeldinger til ulike arrangementer via sosiale media.

Lukkede grupper
Det som diskuteres i store, men lukkede grupper, kan lett deles videre ved for eksempel  
skjermdump. Opptre derfor vaktsomt selv om du oppfatter det som et lukket forum.

ADHD Norge skal ikke ha lukkete grupper.

Husk at det er forskjell på åpne og lukkede grupper. I åpne grupper har alle tilgang på  
informasjonen, mens i lukkede grupper har bare de som er medlemmer tilgang. Ta  
hensyn til dette når du publiserer informasjon.

ADHD Norge er en åpen, transparent og inkluderende organisasjon, og som en offisiell  
organisasjon er ikke lukkete grupper noe ADHD Norge bør ha. Enkeltpersoner kan ha 
dette, men ADHD Norges fylkes- og lokallag bør ikke ha det. ADHD Norge mottar  
statlige tilskudd og bør ikke ha uoffisielle sider.

Regler for taushetsplikt og personopplysninger

• ADHD Norges vedtekter og retningslinjer gjelder også i sosiale medier.
• Opphavsretten gjelder både på tekst og bilder man vil videreformidle.
• Sett deg inn i gjeldene personvernregler for ADHD Norge.
• Taushetsplikt, personvern, prinsippet om ytringsfrihet og andre lover og regler  
 gjelder også på sosiale medier.
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Generelle råd om å være på sosiale medier

1. Vær en ambassadør for ADHD Norge
 Som medlem, tillitsvalgt eller ansatt er man en ambassadør for ADHD Norge.  
 Vær derfor bevisst din rolle når du publiserer på nettet. Det du skriver på sosiale  
 medier kan bli sett og oppfattet av mange. Bruk sunn fornuft. Opptre på samme  
 måte som du ville gjort ellers i hverdagen.

 Pass på at du ikke sprer opplysninger som skader og ikke er i samsvar med   
 ADHD Norges etiske retningslinjer. Dukker det opp spørsmål eller om man er i  
 tvil, kontakt ADHD Norge sentralt.

2. Vær troverdig
 Opptre nøyaktig, rettferdig, grundig og oversiktlig. Vær imøtekommende,  
 konstruktiv i diskusjoner og ærlig.

3. Vær profesjonell
 Tenk gjennom konsekvensene for ADHD Norge og for mennesker med  
 diagnosen før du publiserer noe. Send spørsmål videre til en som er kompetent  
 til å svare. Vern om konfidensiell informasjon. Vær varsom med bruk av bilder og  
 innhent tillatelse. Når du mottar verdifull kunnskap, kompetanse og innsikt, del  
 den der det passer.

4. Kommunikasjon med publikum
 • Reager raskt
 • Vennlig og blid tone
 • God kjennskap til sosiale medier
 • Reager direkte på kritikk

 Når vi følger med på ”samtaler” og vurderer å delta/svare
 • Vi må ikke svare på absolutt alt.
 • Vi tilrår likevel høy grad av deltakelse og at vi svarer på innlegg og  
  kommentarer  
  i sosiale medier samme dag de publiseres.
 • Kort reaksjonstid reduserer risikoen for at negative innlegg sprer seg i  
  sosiale medier.

 Vi må alltid svare eller vurdere sletting når:
 • kommentaren inneholder faktafeil.
 • når kommentaren kommer fra en misfornøyd person/bruker.
 • når kommentaren inneholder spørsmål om ADHD Norges tjenester eller 
  oppgaver



 Reklame
 • Reklameinnslag slettes på sosiale nettsider

 Hvordan svare?
 • Vær åpen.
 • Hold deg til fakta.
 • Ha en tone som er personlig, ordentlig og tydelig.
 • Har du/ADHD Norge gjort feil? Innrøm det.
 • Følg alltid med på tråden etter at du har svart.

 Tema vi ikke kommenterer
 • Vi kommenterer ikke rykter og spekulasjoner, bare kjent informasjon  
  og fakta.
 • Vi skriver ikke negativt om andre personer, organisasjoner, virksomheter, 
  tjenester, diagnoser etc.

 Rolle: Privat eller ADHD Norge
 Deltakelse i sosiale medier kan skje på ulike nivåer. Det er ulike forventninger til  
 de ulike nivåene:
 • ADHD Norge som organisasjon.
 • Medlemmer bruker sosiale medier i regi av styrearbeid.
 • Medlemmer som bruker sosiale medier som privatpersoner.

 Rolleavklaring
 Når er du privat og når blir du oppfattet som en representant for ADHD Norge?
 • Vær tydelig på din egen rolle (privat eller i organisasjonen) og hvem du 
  representer når du deltar i sosiale medier.
 • Ha i mente at selv om du skriver som privatperson, kan utenforstående  
  oppfatte deg som representant for organisasjonen.
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 Seksuell trakassering og overgrep  

ADHD Norge skal være en organisasjon der seksuell trakassering ikke forekommer. 
ADHD Norge har et ansvar både for å forebygge og hindre dette. Seksuell trakassering 
er ofte knyttet til makt-ubalanse. Det påhviler personer i ledende posisjoner å være seg 
bevisst dette forholdet, og ikke utnytte det til seksuelle handlinger. 

 a. Definisjon:
  Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som  
  er plagsom for den oppmerksomheten rammer. 
  Med seksuelle overgrep menes å tvinge et annet menneske til  
  seksuell omgang som det ikke ønsker, enten det er ved vold, truende  
  adferd eller dersom vedkommende er ute av stand til å motsette seg  
  handlingen og/eller i stand til å gi sitt samtykke.

 b. Retningslinjer:
  Følgende retningslinjer gjelder for alle ansatte, tillitsvalgte og frivillige i  
  ADHD Norge:

  1. Behandle alle med respekt, og avstå fra alle former for 
  kommunikasjon, handling eller behandling som kan oppleves som 
  seksuelt krenkende.

  2. Unngå berøringer som kan oppleves som uønsket.

  3. Unngå alle former for verbal intimitet som kan oppleves som seksuelt  
  ladet.

  4. Vis respekt for andres privatliv.

  5. Ikke tilby noe form for motytelse i den hensikt å forlange eller forvente  
  seksuelle tjenester i retur.

  6. Gripe inn og varsle dersom man opplever eller observerer brudd på  
  disse retningslinjene (ref. varsling av kritikkverdige forhold).

 c. Hvis seksuell trakassering har forekommet skal tillitsvalgte/ansatte:
  •  Ta henvendelsen på alvor.
  •  Hindre at situasjonen fortsetter.
  •  Motivere den som har vært utsatt for seksuelle overgrep til å an 
   melde saken, og opprette et støtteapparat rundt vedkommende.
  •  I første rekke være opptatt av å følge opp den som hevder å være  
   utsatt for overgrep.
  •  Redusere skadeomfanget ved kun å involvere de personene som  
   er strengt nødvendig for håndtering av saken.

5
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  •  Overlate til rettsvesenet å avgjøre om eventuelle saker om  
   seksuelle overgrep er i strid med norsk lov (dette ansvaret skal ikke  
   organisasjonen ta).

 d. Hva gjør man hvis seksuell trakassering eller overgrep forekommer?
  Dette er en beskrivelse av hvordan man kan gå frem hvis det oppstår en  
  situasjon der seksuell trakassering har skjedd, eller der det er mistanke  
  om slikt forhold.

 e. Rutine for håndtering av saker om seksuell trakassering
  1. Den som utsettes for seksuell trakassering kan ta kontakt med  
   en man stoler på og/eller kontakte ledelsen i organisasjonen   
   (generalsekretær eller styreleder).

  2. Dersom man oppdager eller mistenker at noen utsettes for  
   seksuell trakassering, bør man først snakke med den som er  
   utsatt for trakasseringen. Dersom det er begrunnet mistanke, må  
   ledelsen i egen organisasjon gjøres oppmerksom på forholdet,  
   og ta saken videre. Er det mistanke om et mer alvorlig, straffbart  
   forhold, bør det varsles til politiet.

  3. Finner ledelsen at mistanken om seksuell trakassering er  
   begrunnet, må saken tas videre. Hvilken prosedyre eller  
   fremgangsmåte som velges, vil være avhengig av sakens karakter.  
   Ledelsen, helst representert med to personer, må avholde  
   separate møter med begge parter. Man vil vurdere å hente inn  
   ekstern hjelp. Det kan være noen fra helsetjenesten, skolehelse- 
   tjenesten, ressurssenter, andre organisasjoner.

  4. Avhengig av utfallet av samtalene, må ledelsen vurdere om den  
   skal iverksette eventuelle reaksjoner mot vedkommende. Det kan  
   være permittering, suspendering, oppsigelse, fratakelse av  
   oppgaver eller utestengelse. For å verne om partene involveres  
   kun de personene som er strengt nødvendig for å håndtere   
   saken.

  5. Organisasjonen må sørge for at taushetsplikten overholdes. Dette  
   gjelder både overfor den som opplever seksuell trakassering   
   og den som blir beskyldt for slik oppførsel. Organisasjonen har  
   taushetsplikt når det gjelder mulige sanksjoner.

  6. Hvis organisasjonen, etter en helhetlig vurdering, mener at   
   mistanken er ubegrunnet, avsluttes saken så raskt som mulig. De  
   involverte må informeres, og ryktespredning og sladder dempes.
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 f. Hvordan gå frem i saker der det er mistanke om straffbare forhold
  1. Blir noen i ADHD Norge kjent med beskyldninger om saker av  
   mer alvorlig karakter som seksuelle overgrep, bør det først tas  
   opp med partene i hendelsen. Er mistanken begrunnet, må den  
   tas videre til organisasjonens ledelse. Den krenkede part bør  
   rådes til å vurdere en anmeldelse av forholdet. 
   Det er ikke organisasjonens oppgave å vurdere om det har skjedd  
   er i strid med norsk lov og således straffbart. Ledelsen skal ikke  
   selv opptre som etterforskere. Det må overlates til politiet og  
   deres etterforskning av saken. Det kan likevel være viktig å følge  
   opp slike saker internt, også under en eventuell rettssak, for å  
   ivareta begge parter i saken, andre medlemmer, ansatte,  
   tillitsvalgte eller frivillige.

  2. Fortrolig informasjon som gis i slike saker skal behandles med  
   respekt, og forbeholdes de som er involvert i saken. Hensynet  
   til enkelt mennesker, enten det er offer eller overgriper, må stå i  
   fokus. Ledelsen må sørge for at taushetsplikten overholdes. Dette  
   gjelder både overfor den fornærmede og den som blir beskyldt  
   for slik oppførsel.

  3. Det må vurderes om sanksjoner skal iverksettes jevnfør  
   organisasjonens egne vedtekter. Det kan være oppsigelse,  
   permittering, fratakelse av oppgaver eller utestengelse.

  4. I tillegg til å vurdere politianmeldelse, bør det vurderes å ta  
   kontakt med et overgrepsmottak/senter, hjelpemottak eller  
   krisesenter.

 g. Kontaktinformasjon
 Politiet: 02800: (du settes over til nærmeste politistasjon) - politiet kan om nød 
 vendig formidle kontaktinformasjon videre til det lokale krisesenteret.

 Overgrepsmottak: Overgrepsmottak finnes i alle fylker, ved de fleste sykehus og  
 legevakter i landet. 

 Lenke til hjemmesiden til Nasjonalt kompetansesenter for legevakt- 
 medisin, der du finner regionvis oversikt over slike overgrepsmottak i tillegg til  
 informasjonsbrosjyrer:
 http://www.helse.uni.no/ContentItem.aspx?site=35&ci=1980&lg=1 

 Dixi ressurssenter: gir  veiledning på telefon: Tlf.: 2244 40 50/mob: 930 58 070

 Krisesentre: På Krisesentersekretariatets hjemmeside finnes det også informasjon  
 over ulike instanser som kan kontaktes. http://www.krisesenter.com 
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.

 

 Generelle retningslinjer om økonomistyring     
   
1. Dersom kasserer/økonomiansvarlig ikke er valgt direkte på årsmøtet, velges et av  
 styremedlemmene til denne funksjonen når styret konstituerer seg. Styreleder  
 kan ikke inneha dette vervet. 

2. Regnskap føres etter vanlige norske regnskapsprinsipper. Kontoplanen bør ligge  
 så nært opp til Norsk Standard Kontoplan som mulig. Det anbefales at det  
 benyttes et enkelt PC-basert regnskapsprogram, men føring i Excel er fullt  
 akseptabelt når regnskapet ikke er for stort. 

3. Det må føres kontroll med alle utbetalinger. 
 Mulige kontrolltiltak kan omfatte: 
 -  Alle regninger anvises av en annen enn kasserer før utbetaling.  
  Fortrinnsvis bør styreleder, ev. nestleder anvise, men dersom dette er  
  upraktisk, kan en annen i styret gjøre det.
 -  Kontoutskrift fra banken sendes til og kontrolleres av styreleder eller en  
  annen i styret, i tillegg til kasserer. 

 Det anbefales at minst to i styret har tilgang til bank, hvorav den ene fortrinnsvis  
 er styreleder.

4. Kontantuttak/kassabeholdning skal reduseres til et minimum. Det skal leveres  
 kvitteringer for tidligere kontantuttak før det kan gis et nytt. 

5. Det skal utarbeides budsjett for hvert driftsår. Det bør utarbeides økonomi- 
 rapport hvert kvartal hvor regnskapet sammenholdes med budsjettet. Denne  
 legges fram på første styremøte etter kvartals-skiftet, og sendes til hoved- 
 kontoret sammen med protokollen fra styremøtet. Lokallag sender rapporten til  
 fylkeslaget.

6. Private lån fra foreningens midler tillates ikke under noen omstendighet. 

7. Prosjektmidler bevilget til fylkeslaget/lokallaget utbetales normalt som et  
 forskudd som det skal gjøres regnskap for. For større prosjekter kan det utbetales  
 et mindre forskudd, mens fakturaer sendes hovedkontoret for direkte oppgjør. 

8. Bilag relatert til DAM-prosjekter der regnskapet skal revideres sammen med   
 foreningens regnskap må innsendes til hovedkontoret sammen med regnskaps- 
 rapporten. Kopier av bilagene følger fylkeslagets/lokallagets regnskap.   
 MRK dette gjelder IKKE Express-midler fra Stiftelsen Dam.

9. Tidsfrister gitt av hovedkontoret for innsendelse av prosjektregnskap (jfr. pkt. 7  
 og 8), økonomirapport (jfr. pkt. 5) og årsregnskap (jfr. pkt.10) følges nøye. 
 ADHD Norge sentralt kan be om innsyn i bilag ved behov for kontroll.

6
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10. Fylkeslagene sender kopi av følgende dokumenter - så raskt som mulig etter at  
 det har vært behandlet på fylkeslagets årsmøte som skal være avholdt innen  
 15. mars:
 • Årsmelding (signert)
 • Årsregnskap (signert balanse)
 • Revisors beretning (signert)
 • Årsmøteprotokoll (signert)
 • Årsrapport for styret (signert)
 • Frist for innsending av signerte dokumenter – 1. APRIL!

 Konsekvens av manglende innsendelser, er at utbetalinger til fylkeslaget blir   
  holdt tilbake, og at fylkeslaget heller ikke kommer med i den sentrale  
 beregningen og søknaden om momskompensasjon. Dersom frist for innsending,  
 av en eller annen grunn, ikke kan overholdes, må det gis beskjed til sentralt hold  
 om dette.
 Lokallagene sender tilsvarende til fylkeslaget. Det er også mulig for lokallag å  
 bli med i den sentrale momskompensasjonssøknaden, men da må hovedkontoret  
 ha mottatt godkjent og revidert årsregnskap også fra disse. 

11. Når det ikke benyttes ekstern regnskapsfører, skal minst én person i tillegg   
 til kasserer/-økonomiansvarlig regelmessig (minst én gang per kvartal) se  
 gjennom regnskapene. Dette kan med fordel være fylkeslagets/lokallagets  
 revisor, eller det kan være en annen person fra styret, fortrinnsvis en som er   
 regnskapskyndig. 

12. Fylkeslagets/lokallagets revisor skal være, enten
 - registrert eller statsautorisert revisor, eller 
 - autorisert regnskapsfører, eller 
 - en regnskapskyndig person. 

 Det er ikke et krav til statsautorisert revisor for fylkes- og lokallagene.
 Av habilitetshensyn kan revisor ikke være styremedlem i fylkeslaget/lokallaget, og  
 heller ikke være i nær familie med eller nær personlig venn av kasserer/økonomi 
 ansvarlig eller styreleder. 
 Revisor skal – iflg. vedtektene – velges av årsmøtet
 
                         Revidert 2022
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Regnskapsføring og revisjon sentralt
Retningslinjer for innlevering av bilag.

De fylkeslag som får ført sitt regnskap sentralt – må levere bilagene slik:

• Fakturaer betales og sendes direkte til Tripletex via en unik mailadresse.
• Alle utlegg betales og sendes direkte til Tripletex via app eller unik mailadresse.  
 Bilag for utlegg skal inneholde utleggskjema og kvitteringer.
• Bilag ved direkte belastninger, som f.eks ved bruk av bankkort, sendes direkte til  
 Tripletex via app eller unik mailadresse. 
• Rapporter fra f.eks Vipps hentes digitalt og sendes direkte til Tripletex via unik  
 mailadresse.
• Alle bilag skal sendes fortløpende og merkes tydelig i emnefeltet med dato, hva  
 det gjelder og eventuelt prosjektnummer. Tekst som blir skrevet i selve mailen vil  
 ikke vises i Tripletex.
• Kontoutskrifter sendes direkte til Tripletex via unik mailadresse.

Se egen veiledning for innsending av bilag direkte til Tripletex.
Filer som sendes til unik mailadresse må være i pdf-, jpg- eller png-format.

 NB! Det er ikke nødvendig å skrive ut bilag for direkte innbetalinger av
 egenandeler – her holder det at dere bare fører EA direkte på kontoutskriften.

Bilagene skal sendes inn senest følgende datoer:

• 10. april for januar-mars
• 10. juli for april-juni
• 10. oktober for juli-september
• 10. januar for oktober-desember

Kontoret vil sende regnskapsrapport og hovedbok til fylkes- / lokallaget etter hvert kvar-
tal. Rapportene skal signeres av styreleder og kasserer, eller ett annet medlem av styret, 
og returneres kontoret senest etter neste styremøte.

Er det noe dere lurer på, ta kontakt med Administrasjonssjef Monica Foss Ødeby på 
epost mfo@adhdnorge.no 
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7. Etiske retningslinjer for ADHD Norge                            

ADHD Norge bygger sin virksomhet på at alle mennesker er likeverdige, med  
likeverdig rett til et selvstendig og meningsfylt liv. For å oppnå et godt omdømme  
og høy tillit er organisasjonen avhengig av profesjonalitet, kompetanse og høy etisk 
standard i alle ledd. 

De etiske retningslinjene gjelder for ansatte og tillitsvalgte i ADHD Norge, samt for  
andre personer som opptrer på vegne av organisasjonen. 

Det forventes at ansatte, tillitsvalgte og andre personer som opptrer på vegne av  
organisasjonen kjenner til og følger organisasjonens etiske retningslinjer. 
 
Ansatte og tillitsvalgte, samt andre personer som opptrer på vegne av organisasjonen, 
skal opptre med aktsomhet, redelighet og saklighet. Det forventes at disse avstår fra 
handlinger som kan bidra til å svekke tilliten eller omdømmet til organisasjonen. Det 
forventes også at disse fremstår som gode rollemodeller for hverandre og for publikum.
Retningslinjene baseres på gjeldende lovverk samt allmenngyldige verdier og normer.
De etiske retningslinjene er tilgjengelig på ADHD Norges hjemmeside. Det er  
Fylkesledernes oppgave å sørge for at alle tillitsvalgte gis anledning til å sette seg inn i 
retningslinjene, men det er hver enkeltes ansvar at disse følges.
Det er fylkes- og/eller lokallagsleder sitt ansvar å følge opp eventuelle uheldige  
situasjoner hvor representanter fra fylkeslaget er involvert.

Regler for forretningspraksis
Organisasjonen skal ikke legge opp til noen former for salg eller markedsføring som kan 
oppfattes som støtende eller stridende mot vanlige samfunnsnormer. All informasjon og 
markedsføring skal preges av respekt for medlemmene, samfunnet og miljøet.
ADHD Norge tar avstand fra alle former for korrupsjon og arbeider for at dette ikke skal 
forekomme i organisasjonen. Korrupsjon er å kreve, motta eller akseptere et tilbud om 
en utilbørlig fordel i anledning sin stilling, verv eller oppdrag. Korrupsjon omfatter også  
å gi eller tilby noen en utilbørlig fordel i anledning stilling, verv eller oppdrag. 
Varsling om kritikkverdige forhold, herunder mistanker om seksuell trakassering,  
overgrep, rusmiddelmisbruk og kritikkverdige oppvekstforhold skal umiddelbart sendes 
til fylkesleder. Dersom det kritikkverdige forholdet gjelder fylkesleder skal landsstyreleder 
varsles.  

Forhold av ulovlig eller uetisk karakter kan være til skade for den enkelte ansatte/til-
litsvalgte, organisasjonen eller samfunnet. Det er derfor viktig at slike forhold gripes fatt i 
og håndteres på en forsvarlig måte. 
 
En grunnregel etter arbeidsmiljøloven (Aml §§ 2-3 - 2-4 og §3-6) er at varsling av  
kritikkverdige forhold skal skje på riktig måte. Arbeidstaker/tillitsvalgt som varsler, skal 
også beskyttes mot gjengjeldelse som følge av slik varsling.

7
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Dersom varselet gjelder en navngitt person, skal denne personen også umiddelbart 
varsles om at han/hun har vært utsatt for kritikk.

Hvis ansatte eller tillitsvalgte får kjennskap til forhold som er i strid med lover, forskrifter eller 
interne retningslinjer, skal de umiddelbart informere generalsekretær og/eller styreleder. 
Ansatte og tillitsvalgte skal ta henvendelsen på alvor og hindre at situasjonen fortsetter. 
Tiltak for å hindre opprettholdelse av situasjonen involverer kun de personene som er 
strengt nødvendig for håndtering av saken. Videre overlates det til rettsvesenet å avgjøre 
om eventuelle saker er i strid med norsk lov. 

Ved mistanke om seksuelle overgrep forventes det at organisasjonens medlemmer  
motiverer den som har vært utsatt for seksuelle overgrep til å anmelde saken og  
opprette et støtteapparat rundt vedkommende. Se varslingsrutiner for seksuell  
trakassering og overgrep.

Ved mistanke om rusproblemer skal nærmeste leder varsles. Denne plikter å ta saken 
opp med den eller de det gjelder.

Ved mistanke om omsorgssvikt eller vold i hjemmet skal barnevern varsles.

Varsling kan skje muntlig eller skriftlig (brev, e-post eller lignende). Ved muntlige  
henvendelser skal den som mottar melding (varsling) om kritikkverdige forhold,  
nedtegne opplysningene. 

I varslingssaker som gjelder sensitive opplysninger, er det særlig viktig å følge de  
gjeldende reglene om taushetsplikt og personvern. 

Se Retningslinjer for varsling ved seksuell trakassering og overgrep.

Personlig opptreden
Ansatte/tillitsvalgte skal opptre med respekt og integritet overfor medlemmer, kolleger, 
myndigheter, forretningsforbindelser og andre som vedkommende kommer i kontakt 
med i sitt arbeid/engasjement for ADHD Norge. Alle ledd i organisasjonen skal  
etterleve dette og tilstrebe at de som kontakter oss eller blir kontaktet av oss opplever 
trygghet og likeverdighet. 

Det skal vises toleranse for medlemmers, medarbeideres og andre interessenters  
holdninger og meninger.

Derfor skal mobbing og nedsettende omtale av andre ansatte, tillitsvalgte eller andre 
personer som opptrer på vegne av organisasjonen ikke forkomme. Hvis dette mot  
formodning forekommer skal dette umiddelbart varsles til nærmeste leder. Det er leders 
ansvar å ta dette opp med den det gjelder så raskt og hensiktsmessig som  
situasjonen tilsier.
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Som representant for ADHD Norge skal det utvises avhold fra alle ulovlige rusmidler.  
Ser man bruk av dette, skal umiddelbart melde ifra til nærmeste leder.
Det forventes også måtehold ved bruk av alkohol.

Interessekonflikter/habilitet
ADHD Norges ansatte og tillitsvalgte skal unngå situasjoner hvor det kan oppstå  
konflikt mellom personlige og/eller økonomiske interesser og organisasjonens interesser. 
Ansatte/tillitsvalgte skal ikke delta i beslutninger der de kan antas å ha personlige  
preferanser/interesser. Det må ikke kunne oppstå tvil om organisasjonens, ansattes,  
tillitsvalgtes eller andre personer som opptrer på vegne av organisasjonens upartiskhet. 
Ansattes ektefelle/samboer kan ikke ha ledende tillitsverv i noen ledd i organisasjonen.

Se Retningslinjer for økonomistyring.

Taushetsbestemmelser
Hvor ikke gjeldende rett sier annet, forventer ADHD Norge at forhold en får rede på  
som ansatt/tillitsvalgt eller annet, forblir mellom de involverte partene. Kravet til  
taushetsplikt opprettholdes selv ved opphør av stilling, tillitsverv, medlemskontakt eller 
annet.

Lojalitetsplikt
Det følger av arbeidsforholdet at det er en gjensidig lojalitetsplikt mellom arbeidstaker 
og organisasjonen. Arbeidstakeres lojalitetsplikt går ut på at de skal opptre i samsvar 
med organisasjonens interesser. Arbeidstaker, tillitsvalgte eller andre personer som 
opptrer på vegne av organisasjonen skal ikke omtale organisasjonen på en negativ måte. 

Forholdet til samarbeidspartnere/leverandører
ADHD Norge er avhengig av et nært samarbeid med ulike fagmiljøer eller leverandører. 
Samarbeidet bygger i all hovedsak på respekt for den enkeltes faglige integritet.

Forholdet til sponsorer
Samarbeid med legemiddelindustrien, eventuelt andre sponsorer, er underlagt  
bestemmelsene i den til enhver tid gjeldende avtale mellom FFO (Funksjonshemmedes 
Fellesorganisasjon) og LMI (Legemiddelindustrien) med følgende presisering: Alle typer 
avtaler skal godkjennes av generalsekretær eller styreleder.

Se retningslinje for samarbeid med legemiddelindustrien og private aktører.

Deltakelse i offentlig debatt og bruk av sosiale medier
Ansatte, tillitsvalgte eller andre som opptrer på vegne av organisasjonen har en 
grunnleggende rett til å delta i den offentlige debatten og må gjerne bidra med sin 
fagkunnskap i samfunnsdebatten. Grensegangen mellom ytringsfrihet og lojalitet må 
allikevel nøye avveies. Det forventes også at ansatte, tillitsvalgte eller andre som opptrer 
på vegne av organisasjonen er aktsomme ved bruk av sosiale medier og særlig når det 
gjelder omtale av organisasjonen, organisasjonens medlemmer, personer med ADHD 
eller deres pårørende og nærstående. 

Se: Retningslinjer for bruk av sosiale medier i ADHD Norge.
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Kurs/Arrangementer
Medarbeidere/tillitsvalgte eller andre som i kraft av sin stilling/verv representerer eller 
kan bli identifisert med ADHD Norge, skal oppføre seg på en måte som inngir tillit både 
til personen og ADHD Norge.

Oppdager man bruk av illegale rusmidler meldes dette umiddelbart til nærmeste leder.

Alle arrangement for barn og ungdom (0–18 år) har nulltoleranse for alkohol.

Arrangementer i regi av ADHD Norge skal preges av måtehold og ansvarlighet. 

Bierverv
Arbeidsgiver skal forespørres hvis en ansatt med hovedstilling i ADHD Norge ønsker å 
drive privat virksomhet eller ta lønnet arbeide i fritiden. Tillatelse gis om verv/stilling er 
forenlig med fullgod utførelse av arbeidet i ADHD Norge og ikke består av arbeid som 
kan oppfattes som konkurrerende virksomhet.

Honorerte oppdrag i arbeidstiden skal derfor avklares med arbeidsgiver. Tid som 
medgår til slike oppdrag, skal som hovedregel medføre trekk i lønn for medgått tid.

Informasjon og IT-systemer
Ingen må aktivt søke opplysninger om andre medarbeidere, medlemmer eller andre via  
interne datasystemer eller arkiver. Unntak fra regelen gjelder når dette er utelukkende  
nødvendig i forbindelse med arbeidet for ADHD Norge.

Se egne retningslinjer for GDPR i ADHD Norge.

Interne spilleregler
Arbeidsgiveransvaret ivaretas i tråd med de intensjoner og retningslinjer som gjelder for  
inkluderende arbeidsliv.

Medbestemmelse ivaretas i henhold til de spilleregler som for øvrig gjelder mellom 
partene i arbeidslivet, selv om dette fra de ansatte ivaretas på allmøtenivå i møte med 
generalsekretær.

Ansatte og tillitsvalgte har det samme ansvar for å bygge tillitsvekkende relasjoner som  
bygger på respekt, inkludering og romslighet.
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 Retningslinjer samarbeid med legemiddelindustri og private  
 aktører

Bakgrunnen for denne retningslinjen er at ADHD Norges integritet og bindinger skal 
være uttalte, ryddige og forutsigbare. ADHD Norges største finansiør er staten  
gjennom ulike tilskudd bl.a. gjennom Helsedirektoratet, Bufdir m.fl. Dette innebærer  
at organisasjonen har noen grunnholdninger i sitt syn på diagnosen ADHD, fagfeltet 
innenfor ADHD og forskning på ADHD; ADHD Norge gir ikke råd om legemiddelbruk  
og ADHD Norge ser det som nødvendig å begrense og avgrense samarbeidet med 
kommersielle aktører.

ADHD Norge forholder seg til de nasjonale retningslinjene og diagnosemanualen som 
ligger til grunn for diagnosen og ADHD Norge jobber kunnskapsbasert. ADHD Norge 
skal ikke være en konkurrent til staten når det gjelder hjelpetilbud og tjenester, men et 
supplement og understøtte de tjenestene og hjelpetilbudene som staten gir, evt være 
en samarbeidspartner der hvor staten trenger det.

Legemiddelindustrien
ADHD Norge samarbeider ikke med legemiddelindustrien. ADHD Norge kan imidlertid 
ha kontakt og en dialog med ulike legemiddelfirmaer ettersom flere av disse også driver 
med forskning. 

ADHD Norge skal ikke motta noen former for honorarer, tilskudd eller finansiering  
fra legemiddelindustrien. ADHD Norge ønsker ikke å assosieres med kommersielle  
interesser. 

ADHD Norge gir ikke råd om medisinbruk annet enn på generelt grunnlag.  
ADHD Norge skal ikke anbefale spesifikke legemidler i behandlingen av ADHD. 

ADHD Norges ansatte, tillitsvalgt og likepersoner kan på generelt grunnlag opplyse om 
hvilke medisiner som er tilgjengelige i Norge, men må samtidig opplyse om at eventuell 
medisinering er en sak mellom den enkelte og dennes behandler / lege.

Private aktører
ADHD Norge kan engasjere representanter for det private markedet til enkeltoppdrag, 
slik som fagkonferanser, enkeltprosjekter osv. såfremt disse ikke representerer et  
synspunkt som er i konflikt med ADHD Norges verdier, eller kan skape en usikkerhet 
rundt hva ADHD Norges interesser og synspunkter er. 

Det er ikke ønskelig at ADHD Norge assosieres med kommersielle interesser. ADHD 
Norge skal ikke reklamere for privatpraktiserende aktører i forbindelse med utredning og 
behandling av ADHD, heller ikke i perioder hvor ventelistene i det offentlige er lange og 
mange blir avvist. 

8
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ADHD Norge skal gjøre nøye vurderinger av forsvarlighet opp mot overnevnte kriterier 
før vi samarbeider med fagpersoner som har for sterke bindinger til legemiddel- 
industrien. 

Der hvor ansatte, tillitsvalgte og likepersoner i ADHD Norge får spørsmål om  
anbefalinger av private aktører for utredning eller behandling, må det opplyses at  
vi ikke gir anbefalinger. 

Øvrige bindinger
ADHD Norges ansatte, tillitsvalgte og likepersoner skal ikke kunne benytte  
organisasjonen som arena for salg av eller reklame for egne tjenester. Det skal  
aldri oppstå usikkerhet om hvem man representerer.

Vedtatt av Landsstyret 17.09.2022
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9 Retningslinjer Profilartikler for ADHD Norge                            

ADHD Norge er en organisasjon med mange medlemmer. ADHD Norge har utarbeidet 
en felles Designmanual for organisasjonen, som alle må følge. For å være en enhetlig, 
gjenkjennelig organisasjon er det viktig at alle bruker samme logo, på samme måte og 
følger reglene som står beskrevet for bruk av grafiske elementer, fargevalg osv. 

Dagens retningslinje er utarbeidet på bakgrunn av erfaringer og praksis i organisasjonen. 
Det er viktig at medlemmer og andre, som kommer på arrangementer, ikke skal føle  
kjøpepress. Hovedfokuset i organisasjonen skal være på aktiviteter og brukermed-
virkning, og ikke kommersiell aktivitet. 

- ADHD Norges logo må stå alene. Fylkes- og lokallagene kan ikke sette inn navn  
 på fylkes- og lokallagene i logoen. Ved å felle inn flere grafiske elementer som  
 bokstaver og andre tegn endrer man det grafiske elementet. Det er mulig å  
 benytte navn på fylkes- og lokallag hvis man plasserer det andre steder, slik at  
 det ikke kan oppfattes som en del av det samme grafiske elementet. 

- Alle fylkes- og lokallag i ADHD Norge skal benytte ADHD Norges logo som  
 grafisk element i sosiale medier, som brevmal og ved all profilering av  
 organisasjonen. 

- ADHD Norge utvikler en egen katalog med offisielle profilartikler som kan   
 bestilles direkte fra leverandør. Utforming av eget design på profilartikler er ikke  
 tillatt, verken for give-aways eller salg. 

- Fylkes- og lokallagene må bekoste profilartikler selv.

- Materiell til stands kan bestilles gratis fra sekretariatet. 

- Fylkes- og lokallagene kan ikke videreselge profilartikler med ADHD Norges logo  
 på. Det er lov til å gi bort profilartikler med ADHD Norges logo på. 

- Fylkes- og lokallagene tillates ikke å produsere egne profilartikler, fra egne le  
 verandører. 

- Fylkes- og lokallag i ADHD Norge kan ikke benytte sine kanaler (nettsider, sosiale  
 medier og andre arenaer) til markedsføring av egne produkter, verken for salg  
eller give-aways. 

Alle tillitsvalgte anbefales å ha teksten «Tillitsvalgt» på ryggen for å skille seg ut fra 
øvrige deltaker. Tillitsvalgte anbefales å uniformeres likt med plagg med logo og teksten 
«Tillitsvalgt».

Refleks-vest med logo og teksten «Frivillig» anbefales benyttet av alle frivillige på  
aktiviteter.


