
     
 
WHISTLEBLOWER-ORDNINGEN  

For virksomheder med 50-249 ansatte skal whistleblower-ordningen være implementeret inden 17. 
december 2023. 

Det synes at være langt ude i fremtiden, men allerede nu er store private og offentlige virksomheder med 
over 249 ansatte omfattet af kravet om at stille en indberetningsplatform til rådighed for sine ansatte.  

Men hvad skal ordningen bruges til? 

Lovgivningen er baseret på et EU-direktiv fra 2019, der skal sikre, at indberetning om alt lige fra strafbare 
forhold som misbrug af økonomiske midler, tyveri, bedrageri og bestikkelse til grove tilsidesættelser og 
overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer i anonym form skal kunne indberettes til ledelsen.  

Kravet til arbejdsgivere er, at der skal udpeges en upartisk person eller afdeling, der kan modtage 
indberetninger og bekræfte modtagelsen senest 7 dage efter modtagelse. Denne skal også sikre, at der 
gives et feedback senest 3 måneder efter indberetningen har fundet sted.  

Derfor vælger flere virksomheder en cloud-baseret løsning, der sikrer medarbejdere anonym adgang til 
både mundtlig og skriftlig indberetning af begrundet mistanke om f.eks. strafbare forhold i virksomheden. 
Håndtering af indberetninger bliver dermed digitaliseret. Det er alene sager, der kan forfølges, der 
afdækkes i et videre forløb. 

Dansk Maskinhandlerforening har allerede nu valgt at sætte fokus på whistleblower-ordningen med 
rådgivning om emnet. Der er mulighed for individuelle online-møder, info på kommende Chef-møder og en 
on-line løsning til anmeldelser og administration af anmeldelser.  

Vi har indgået en aftale med LegalTech Denmark, der har udviklet Whistle Advisor, som via en 
abonnements-betaling giver adgang til en sikker og anonym platform til indberetninger. Samtidig tilbyder 
LegalTech Denmark også at stå som administrator af de indkomne anmeldelser.  

 

Få svar på dine spørgsmål! 

På www.danskmaskinhandel.dk finder du et dokument med Q&A om whistleblower-ordningen. Du kan 
derudover booke et gratis 30 minutters on-line møde for at gå mere i dybden med omfanget af 
whistleblower-ordningen, og hvordan du bedst implementerer de retningslinjer, der skal beskrives i 
virksomheden for at leve op til lovgivningen. 

Ønsker du at høre mere om ordningen og at booke et gratis onlinemøde, kan du kontakte Carsten Færge på 
cf@zero-carbon.dk eller 2164 7612. 

Ved køb af systemet vil der være en rabat som medlem af foreningen. 

FAKTA: 

- Lov vedtaget 24. juni 2021 af Folketinget 
- Baseret på EU-direktiv 2019/1937 af 23. oktober 2019 
- Omfatter private virksomheder med 50-249 ansatte  
- Krav om implementering af ordningen senest 17. december 2023  
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