
 

Forretningsorden for Etisk Råd (ER) 

 

1. ER arbejder selvstændigt og har som opgave at yde rådgivning og 

vejledning samt træffe afgørelse i indbragte klagesager. 

 

2. ER kan på eget initiativ tage en sag op, behandle og vurdere den. 

 

3. ER’s formand indkalder skriftligt til møde efter behov med mindst 

14 dages varsel og er ansvarlig for at indkomne klager og relevante 

oplysninger fordeles til alle ER medlemmer. 

 

4.ER træffer afgørelser i rejste sager ved simpelt flertal.   

ER møder er ikke offentlige. Der udarbejdes skriftlige referater af møderne. 

ER’s medlemmer har tavshedspligt med hensyn til de oplysninger som de 

modtager i deres egenskab af medlemmer af ER. 

 

5.Udgifter til ER finansieres af zct. Der ydes ikke honorar til ER’s 

medlemmer, men godtgørelse af transportomkostninger ved afholdelse af 

møde. 

 

6.ER sagsbehandling må ikke overskride 6 uger ER kan anmode sagens 

parter om at møde personligt og/eller forlange yderligere skriftlig 

beskrivelse eller dokumentation. Etisk Råds afgørelser skal være 

skriftlige og begrundede og sendes anbefalet til sagens parter og til 

zct’s bestyrelse. Der skal ske partshøring over forslag til 

afgørelser.  Parterne skal efter anmodning have indsigt i det 

materiale, der indgår i sagen, inden for 4 uger efter anmodningens 

modtagelse. 

 

7.ER har følgende sanktionsmuligheder/ kan træffe afgørelse om: 

 

a. afvisning af at tage sagen til behandling i ER såfremt klagen 

falder uden for ER’s kompetence.  

b. skriftlig henstilling om at ændre indklaget forhold. 

c. påbyde den indklagede at give en skriftlig undskyldning eller at 

fremsætte et dementi efter ER’s anvisninger til de berørte parter. 

d. påbyde den indklagede at offentliggøre en undskyldning eller et 

dementi efter ER’s anvisning og evt. selv afholde udgifterne hertil. 

e. ekskludere og/eller afregistrere et medlem. Meddelelse herom sker 

til medlemmet ved anbefalet brev. 

 

8.Der er adgang til genoptagelse af en sag, hvis der viser sig at være 

væsentlige ændringer i afgørelsesgrundlaget. Fristen for at fremsætte 

anmodning om genoptagelse af en sag er 2 år fra henholdsvis 

klientbehandlingen blev afsluttet eller afgørelsen vedrørende 

medlemskab eller registrering blev meddelt den pågældende alternative 

behandler. 

 

 

Således vedtaget på generalforsamlingen lørdag den 4. marts 2006, Kolding 

 



Således vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 12. December 

2006, Hornstrup Centret i Vejle. 

 

Pkt. 8 slette da gentaget i pkt. 6. Pkt. 9 omdøbt til pkt. 8. Således 

vedtaget på ordinær generalforsamling den 3. marts 2007, Fredericia 

Idrætscenter, dirigent Lisa Larsen. 

 


