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Ikrafttræden

Din organisation skal have etableret en whistleblowerordning

• Senest 17. december 2021: 

• Private arbejdsgivere med flere end 249 ansatte

• Offentlige arbejdsgivere med flere end 50 ansatte 

• Senest 17. december 2023.

• Private arbejdsgivere med mellem 50 og 249

07-10-2022 2



Formål

En whistleblowerordning har til formål at:

• Øge mulighederne for, at ansatte og samarbejdspartnere kan ytre sig om 
kritisable forhold i organisationen uden at frygte for negative konsekvenser.

• Beskytte personer, som indgiver oplysninger til whistleblowerordningen.

• Opdage fejl og forsømmelser og derved højne niveauet i opgavevaretagelsen.

Whistleblowerordningen er et supplement til den direkte og daglige 
kommunikation om fejl og utilfredsstillende forhold mv. 

Ordningen udgør desuden et supplement til muligheden for at rette 
henvendelse til fx nærmeste leder, HR eller tillidsrepræsentant.
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Skriftlig dokumentation og nødvendige 
compliance-dokumenter
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Før etablering af whistleblowerordning

• Whistleblowerpolitik skal udarbejdes: 

Politikken er en skriftlig procedure til håndtering af 
indberetninger. 

Samme krav, selvom administration er outsourcet til  
en ekstern leverandør



Hvem kan indberette?

Omfattet af whistleblowerloven (beskyttet gruppe)

Ordningen skal stilles til rådighed for medarbejdere

Ordningen kan stilles til rådighed for andre grupper nævnt i loven:

• Kommende og tidligere medarbejdere, praktikanter, frivillige

• Selvstændige erhvervsdrivende, som arbejdspladsen 
samarbejder med og kontraktparter

Ikke omfattet af whistblowerloven (ikke-beskyttet gruppe)

• Andre som organisationen vælger skal være omfattet af 
whistleblowerordningen 
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Hvilke forhold kan indberettes?

Strafbare forhold, fx:

• Overtrædelser af eventuelle tavshedspligter,   
misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, 
underslæb, bedrageri og bestikkelse. 

• Grove eller gentagne overtrædelser af 
lovgivningen er omfattet.
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Hvilke forhold kan ikke indberettes?

• Overtrædelser af interne retningslinjer af mindre    
alvorlig karakter, fx

- Sygefravær, - indtagelse af alkohol, -
påklædning, - privat brug af kontorartikler m.v. -
mindre grove personalerelaterede konflikter

Sådanne oplysninger vil for eksempel kunne 
indgives til nærmeste leder, personale-/HR-
afdeling eller tillidsrepræsentant.
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Hvem skal administrere whistleblowerordningen?

• En whistleblowerenhed: Der skal internt udpeges en upartisk 
person eller afdeling til at administrere ordningen, herunder 
modtage indberetninger og have kontakt med whistlebloweren. 

• Whistleblowerordningen kan outsources helt eller delvist til en 
ekstern leverandør. 

o En ekstern løsning kan betyde, at eksterne 
indberetningsplatformsudbydere, eksempelvis 
advokater, bistår med modtagelse og eventuelt 
screening af anmeldelser på vegne af organisationen.
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Opfølgning

Undersøgelsen

Der skal iværksættes en undersøgelse af det indberettede forhold 
under inddragelse af oplysninger internt, eventuel yderligere 
dialog med whistlebloweren og andre konkret relevante tiltag. 

Brud på lovgivningen: Politianmeldelse eller anmeldelse til 
relevant tilsynsmyndighed. 

Ansættelsesretlig opfølgning: Det er op til den konkrete 
arbejdsgiver 

Opfølgning i forhold samarbejdspartner: Eventuel kontraktretlige 
konsekvenser, f.eks. kontraktophævelse.
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Fortrolighed skal sikres

Whistleblowerordningen skal sikre fortrolighed om 
whistleblowerens identitet

Ordningen skal drives på en måde, der netop sikrer  
dette, jf. lovens § 12, stk. 1.
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Hvordan sikres fortrolighed?
Videregivelse af oplysninger

• Der må ikke videregives oplysninger om whistleblowerens 
identitet 

• Der må ikke videregives andre oplysninger, ud fra hvilke 
whistleblowerens identitet direkte eller indirekte kan 
udledes 

• Kun autoriserede medarbejdere, der er kompetente til at 
modtage eller følge op på indberetning må kende 
identiteten

Konsekvenser på brud på tavshedspligt 

• Lovens straf: Bøde.

• Straffelovens bestemmelser kan supplere efter en konkret 
vurdering.
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Hvordan sikres fortrolighed i 
organisationens system?
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• Ordningen skal sikre, at kun autoriserede medarbejdere har adgang til 
indberetningerne

• En egentlig teknisk løsning er ikke et krav, men. 

• Der skal etableres en selvstændig funktion uafhængig af den daglige 
ledelse. 

o Eksempler på sikker etablering: Særlige indblikskoder, autoriserede 
medarbejdere, et  særskilt journalsystem. 

• Indberetning kan ske uden om de normale procedurer, f.eks. til en afdeling 
eller medarbejder, som behandler indberetningerne, jf. § 11.

• Indberetninger kan ikke opbevares på et drev eller i et arkiv, som er 
almindeligt tilgængeligt for arbejdspladsens øvrige ansatte eller andre 
uvedkommende.

• Særlig tavshedspligt, jf. § 25: Oplysninger om identitet er undtaget for 



Hvordan sikres fortrolighed?

Eksempler på identificerbare oplysninger:

• Oplysninger som navn, adresse og telefonnummer

• Generelle oplysninger kan også gøre whistlebloweren 
identificerbar på mindre arbejdspladser, fx vil ”ingeniør” 
eller ”projektleder” 

• Oplysninger om team eller afdeling på mellemstore og store 
arbejdspladser vil kunne muliggøre identifikation

• Andet
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Whistleblowerloven:
Beskyttelse af whistleblowere mod repressalier

Der må ikke finde repressalier til begrundet i brug af 
whistleblowerloven 

Derfor særlig bevisbyrderegel

Det er arbejdsgiveren, der i en rets- eller myndighedssag har 
bevisbyrden for, at der i tilknytning til en anmeldelse ikke sker 
repressalier
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Hvad er repressalier?
Repressalier er:

• Enhver form for ufordelagtig behandling eller ufordelagtig følge som 
reaktion på indberetning eller offentliggørelse,

• Fx suspension, afskedigelse, degradering eller undladt forfremmelse, 
overførsel af opgaver, forflytning, lønnedgang, disciplinære 
foranstaltninger, tvang, intimidering, chikane, diskrimination m.v.

Godtgørelse for repressalier:

• Krav på godtgørelse, hvis en er blevet udsat for repressalier pga -
indberetning, - er forhindret i at foretage en indberetning, - er 
forsøgt forhindret i at foretage en indberetning, - anskaffelse af 
dokumentation eller forsøg på sådan anskaffelse

• Også anden lovgivning kan blive aktuel: Erstatningsretten,           
injurieregler mm
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Konkret eksempel: Det lille team

På en større erhvervsskole indberettede en medarbejder, at en 
anden medarbejder var i besiddelse af nogle af skolens dyre 
genstande på sin bopæl

Den pågældende medarbejder blev af ledelsen orienteret om 
indberetningen og medarbejderen blev kaldt til tjenstlig samtale. 
Skolen fandt ikke, at den pågældende havde tilsidesat sine pligter. 
Medarbejderen blev dog bedt om at bringe genstandene tilbage på 
skolen.

Den indberettede medarbejder følte sig forurettet og orienterede 
sit team på 5 personer om det for ham ubehagelige forløb. I 
teamet var der bred enighed om,  hvilken kollega i teamet, der 
havde indberettet sagen.

Den udpegede medarbejder følte sig efterfølgende mobbet og 
chikaneret og sygemeldte sig. Vedkommende blev opsagt pga. 
sygdom.

Drøft i 5 minutter: Hvordan bør skolen håndtere sagen?
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Links

Link til aftalen findes her:

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1436

Link til vejledningen findes her (off. Arbejdspladser)

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2022/9249
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