
     
 

WHISTLERBLOWER Ordning 

En kort introduktion gennem spørgsmål og svar – januar 2022 

 

1. Hvem skal have en whistleblowerordning? 

Alle private og offentlige virksomheder med mere end 50 medarbejdere skal etablere en 
indberetningskanal og fastlægge procedurer for intern indberetning og opfølgning herpå. 

2. Hvornår skal ordningen være implementeret? 

Private virksomheder med 50-249 ansatte skal inden 17. december 2023 have etableret en 
whistleblowerordning. Ordningen er tidligere etableret for private og offentlige virksomheder med over 
249 ansatte (inden 17. december 2021). 

3. Hvornår er loven vedtaget? 

Den 24. juni 2021 vedtog Folketinget Forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere. Loven implementerer 
EU-direktivet 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af 
EU-retten (whistleblowerdirektivet).  

4. Hvad er en whistleblower? 

En bred definition for medarbejdere og andre interessenter, der er en del af fundamentet af en 
virksomheds gode samvittighed. En whistleblower er alt andet end en stikker, men en loyal person, der 
ønsker ordentlighed. 

En whistleblower er en person, som vil gøre det rigtige i en rigtig svær situation. I små- og mellemstore 
virksomheder kan der opstå situationer, hvor der simpelthen ikke er andre muligheder end en anonym 
besked om eventuelle problemer eller deciderede kriminelle handlinger, som ledergruppen ikke er 
opmærksom på.  

5. Hvad er en whistleblowerordning? 

En whistleblowerordning er en kombination af politikker og retningslinjer forbundet med en 
whistleblowerportal (software-løsning) og et setup til viderebehandling af indberetninger. Det er en 
løsning, som optimerer mulighederne for at opdage mulige fejl, problematiske arbejdsgange eller direkte 
kriminelle handlinger i tide. 

6. Hvilken dokumentation er nødvendig? 

En arbejdsgiver er forpligtet til at opbevare skriftlig dokumentation for etableringen af og procedurerne for 
den etablerede whistleblowerordning. Det følger endvidere af whistleblowerloven og bemærkningerne 
dertil, at en arbejdsgiver som minimum skal udarbejde en whistleblowerpolitik og en skriftlig procedure til 
håndtering af indberetninger. Disse dokumenter bør udarbejdes forud for etableringen af en 
whistleblowerordning. Hvis arbejdsgiveren har valgt at outsource administrationen af 
whistleblowerordningen til en ekstern leverandør, skal det sikres, at denne lever op til whistleblowerlovens 
krav.  



     
 
7. Hvad kan en whistleblowerordning finde? 

En whistleblowerordning giver en forbedret og anonymiseret mulighed for at opdage og rapportere fejl, 
forsømmelser og ulovligheder i – og i relation til - jeres virksomhed eller organisation. Det kan eksempelvis 
dreje sig om korruption, bestikkelse, bedrageri, over-/underfakturering, underslæb, arbejdsmiljøsikkerhed 
eller overtrædelser af loven inden for eksempelvis persondata, skat og miljø.  

8. Hvordan laver man en whistleblowerordning? 

Der findes ingen klare regler for, hvordan ordningen konkret skal bygges op. Men vil I sikre jer et system, 
der i virksomheden signalerer fortrolighed, bør I lægge opgaven uden for huset. Virksomheden er selv 
forpligtet til at anskaffe sig en whistleblowerordning – det kan være gennem et køb af licens hos en IT-
/softwarevirksomhed, der udbyder et sådant system og er underlagt Datatilsynet. 

9. Hvilke krav skal en whistleblowerordning opfylde? 

En whistleblowerordnings vigtigste formål er at garantere 100% anonymitet for anmelderen – uanset om 
anmeldelsen er indgivet skriftligt eller mundtligt. Visse eksterne systemer giver anmelderen mulighed for 
både at bruge en chatfunktion, men også indtale anmeldelsen som en lydfil.  

Herefter transskriberer systemet lydfilen, så vedkommendes stemme ikke bliver genkendt, og anmelderens 
anonymitet ikke kompromitteres. 

10. Hvem kan indberette? 

Alle ansatte i en virksomhed med over 50 ansatte kan indberette – oftest gennem et IT-system, der er stillet 
til rådighed for alle ansatte. Der skal være mulighed for enten mundtligt eller skriftligt at foretage en 
indberetning.  

Efter loven er det alene et krav, at ordningen skal finde anvendelse for arbejdsgiverens medarbejdere, men 
virksomhederne kan vælge at udvide whistleblowerordningen, så også eksterne personer kan foretage en 
indberetning. 

11. Hvad kan du indberette? 

Medarbejdere kan indberette, hvis man har viden om eller begrundet mistanke om alvorlige forhold – 
eksempelvis: 

• Strafbare forhold, så som misbrug af økonomiske midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri, 
bestikkelse, tilsidesættelse af tavshedspligt mv. 

• Anden form for lovovertrædelse, eksempelvis af forvaltningsloven, databeskyttelseslovgivningen, 
offentlighedsloven eller anden relevant lovgivning. 

• Grove eller gentagne overtrædelser af vigtige interne retningslinjer så som retningslinjer og 
politikker om tjenesterejser, gaver, habilitetsforskrifter, regnskabsaflæggelse mv. 

• Grove personrelaterede episoder på arbejdspladsen, eksempelvis grov mobning og chikane, vold, 
fysiske og seksuelle overgreb samt tilsvarende. 

Forhold af ”mindre” alvorlig karakter, som samarbejdsvanskeligheder, inkompetence, sygefravær, rygning, 
alkoholmisbrug mv. er normalt ikke omfattet af en whistleblower-ordning, men det er op til den enkelte 
virksomhed at beskrive dette mere detaljeret. 



     
 
12. Hvordan indberetter man? 

Flere virksomheder stiller et IT-system til rådighed, som opfylder de lovmæssige krav, der under GDPR-
lovningen sikrer anonymitet, sikker opbevaring af personfølsomme data m.v. En indberetning skal 
indeholde alle væsentlige oplysninger og fakta, som: 

• Hvad drejer indberetningen sig om 
• Hvem er involveret i det forhold, som indberetningen vedrører 
• Hvor og hvornår er handlingen foregået/foregår 
• Hvor store værdier er der omfattet af forholdet 
• Hvordan er indberetteren kommet i besiddelse af oplysningerne 

13. Hvem modtager indberetningerne? 

Arbejdsgivere skal udpege en upartisk person eller afdeling, som skal modtage indberetningerne og have 
kontakt med whistlebloweren, og som i øvrigt skal følge op på indberetninger og give feedback til 
whistlebloweren. Arbejdsgivere kan vælge at udpege en tredjemand, fx en advokat, til at varetage dette. 

Modtagelsen af en indberetning skal bekræftes senest 7 dage efter modtagelse, og feedback på 
indberetningen skal gives senest tre måneder efter, at indberetningen har fundet sted. 

14. Hvem kan jeg kontakte? 

Dansk Maskinhandlerforening har indgået aftale med eksterne leverandører af ydelser som knytter sig til 
Whistleblower-ordningen. Det kan derudover være tilrådeligt at kontakte egen advokat i forbindelse med 
beskrivelse af interne retningslinier m.v. i sammenhæng med at overveje at gøre brug af f.eks. Whistle 
Advisor-systemet fra LegalTech Denmark. 

IT-/software løsninger LegalTech Denmark 
Kåre Andersen  
tlf.: 3110 0103 
mail: kra@legaltechdenmark.dk  

For online gennemgang af ordningen  
Carsten Færge 
tlf.: 2164 7612 
mail: cf@zero-carbon.dk  

For information om aftalen  
Dansk Maskinhandlerforening 
Dorthe Thomsen 
tlf.: 3917 8956 
mail: dorthe@danskmaskinhandel.dk  
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