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Sammenfatning 

Offentligt ansattes ytringsfrihed er generelt under pres, og undersøgelser har flere gange slået fast, 

at der i praksis er stor usikkerhed og utryghed blandt offentligt ansatte, når det drejer sig om at ytre 

sig offentligt om kritisable forhold på arbejdspladsen. En undersøgelse har vist, at dette også gælder 

i forhold til at tage kritisable forhold op internt på arbejdspladsen, hvilket nedenstående case fra 

2020 er et godt eksempel på.  

Her havde en socialrådgiver internt prøvet at gøre opmærksom på alvorlige retssikkerhedsmæssige 

problemer ved socialafdelingens sagsbehandling, der bl.a. havde medført, at ansøgninger ikke blev 

behandlet i overensstemmelse med de forvaltningsretlige regler, og at borgere ikke fik den hjælp, 

som de havde brug for og ret til. Desværre blev det af den ansvarlige ledelse opfattet som 

uvelkommen kritik, og socialrådgiveren endte med at undskylde af frygt for repressalier. Casen er 

nærmere omtalt i afsnit 5. 

Der er desværre velkendt, at der i en årrække har været problemer med retssikkerhedsniveauet i 

kommunerne. Det kommer bl.a. til udtryk ved en høj og stigende omgørelsesprocent i Ankestyrelsen, 

som bl.a. behandler klager over kommunale afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I 2019 

lå Ankestyrelsens omgørelsesprocent i kommunale klagesager i gennemsnit på 33 procent, hvilket 

vil sige, at hver tredje sag endte med enten en ændring af kommunens afgørelse eller hjemvisning 

til fornyet behandling i kommunen på grund af utilstrækkelige oplysninger (afsnit 5). 

Der ses også eksempler på ulovlige ledelsesmæssige beslutninger. Det gælder f.eks. i Odense 

Kommune, hvor socialrådgiverne i familieafdelingen af besparelsesmæssige årsager fik et døgn til at 

lukke hver femte børnesag og derved stoppe hjælpen til børnene og deres familier. Et andet 

eksempel er Guldborgsund Kommune, hvor sagsbehandlerne blev bedt om at kontakte 

anbringelsessteder for børn med henblik på at få nedbragt omkostningerne med 10-15 procent, og 

– hvis det ikke var muligt – at hjemtage de anbragte børn eller flytte dem til et andet sted. Disse 

cases er ligeledes omtalt i afsnit 5. 

Hertil kommer, at der generelt de seneste år har været store problemer med lovovertrædelser og 

magtfordrejning i den offentlige sektor, som også har ramt kommunerne, der forvalter en stor del af 

samfundets skattekroner på velfærd mv. og i 2019 havde nettodriftsudgifter for ikke mindre end 

351,5 mia. kr. For eksempel blev en tidligere topchef i Aarhus Kommune i sommeren 2020 dømt for 

at have modtaget bestikkelse i form af bl.a. festivalbilletter og sponsorater til en badmintonklub. 

Samme år blev der i Københavns Kommune opdaget formodet svindel for op mod 50 mio. kr. i Miljø- 

og Teknikforvaltningen (afsnit 5). 

Alle EU´s medlemslande skal ifølge et nyere EU-direktiv senest den 17. december 2021 indføre 

interne whistleblowerordninger i alle større virksomheder og store dele af den offentlige sektor, 

herunder kommunerne, til brug for indberetninger om overtrædelser af visse dele af EU-retten. Se 

afsnit 2. 
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Direktivet er en oplagt anledning til at overveje det nærmere omfang og anvendelse af interne 

whistleblowerordninger om overtrædelser mv. af national ret. Danmark ligger helt i bund, når det 

kommer til whistleblowerbeskyttelse i EU, og det var først i slutningen af 2020, at der ved en 

regeringsbeslutning blev indført interne whistleblowerordninger på statens område. 

Derimod er det i dag valgfrit for kommunerne, om de vil oprette en whistleblowerordning, ligesom 

de selv bestemmer, hvad ordningen i givet fald skal omfatte, og hvordan den skal administreres 

inden for den gældende lovgivning. Frederiksberg Kommune fik som den første kommune en 

whistleblowerordning i 2011. Siden har 22 andre kommuner fulgt trop, så det i dag er knap en 

fjerdedel af landets kommuner, som har en whistleblowerordning om overtrædelser mv. af national 

ret. Se bl.a. Danmarkskortet i afsnit 4. 

Denne analyse konkluderer, at interne whistleblowerordninger i kommunerne må anses for at være 

et godt supplement til de allerede eksisterende muligheder for at gøre opmærksom på ulovlige 

forhold mv. Det skyldes ikke mindst de store retssikkerhedsmæssige problemer i kommunerne og 

behovet for at sende et stærkt signal til ansatte og omverden om, at man i kommunerne ønsker 

åbenhed om lovovertrædelser og andre alvorlige forhold og ønsker at komme disse til livs, hvilket 

samtidig kan medvirke til at højne niveauet i kommunernes ydelser generelt, fordi fejl og 

forsømmelser bliver opdaget (tidligere). Hertil kommer, at indberetninger kan føre til, at emner af 

samfundsmæssig interesse bliver taget op og overvejet på arbejdspladsen, herunder at 

myndighedsadfærd eller retningslinjer bliver genovervejet, ligesom en whistleblowerordning kan 

være med til at skabe opmærksomhed om andre forhold, der kan forbedres i myndigheden. 

Derfor anbefales det, at kommunerne forpligtes til at oprette interne whistleblowerordninger til brug 

for indberetninger om overtrædelser mv. af national ret, hvilket med fordel kan ske gennem en 

udvidelse af den whistleblowerordning, som kommunerne er forpligtede til at oprette som følge af 

EU´s whistleblowerdirektiv – med de ændringer, der måtte ønskes for den nationale del (afsnit 5). 

Analysen indeholder også en række anbefalinger om nogle vigtige grundelementer, der efter 

Justitias opfattelse bør indgå i de kommunale whistleblowerordninger om overtrædelser mv. af 

national ret. Bl.a. kan nævnes, at disse whistleblowerordninger efter Justitias vurdering ikke alene bør 

omfatte kommunens ansatte og samarbejdspartnere, men også borgere. Dette skyldes, at borgere 

også kan opleve alvorlige og til tider systematiske lovovertrædelser og uregelmæssigheder i særligt 

kommunerne, hvor der i mange sagstyper er tæt kontakt mellem borger og forvaltning. En sådan 

ordning findes allerede i to kommuner, herunder Frederiksberg Kommune. Se afsnit 6.3. 

Herudover er der anbefalinger om de kommunale whistleblowerordningers anvendelsesområde, 

sikring af uafhængige whistleblowerenheder, indberetningskanaler, herunder muligheden for 

anonyme indberetninger via såkaldte whistleblowerportaler, der muliggør efterfølgende kontakt 

mellem whistleblowerenheden og den anonyme whistleblower samt informationsmateriale og 

feedback mv. (afsnit 6). 
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Analysen ser desuden på de statslige whistleblowerordninger, hvor der synes at være behov for 

bedre information til potentielle whistleblowere om, hvem der håndterer henvendelserne, om 

whistleblowerenheden er uafhængig af myndighedens øvrige funktioner, og om oplysningerne 

behandles fortroligt, således at det kun er autoriserede medarbejdere, som har adgang til 

oplysningerne. Disse forhold kan nemlig påvirke tilliden til whistleblowerordningen og føre til, at 

færre ansatte og samarbejdspartnere vælger at benytte sig af ordningen. Derudover synes det at 

være uklart i nogle af de forskellige ministeriers vejledninger, hvem der tager stilling til eventuelle 

reaktionsmuligheder, ligesom der er en vis variation i indberetningsformerne samt muligheden for 

anonymt at kommunikere med whistleblowerenheden (afsnit 3). 

Med henblik på at sikre, at der opnås de bedst mulige whistleblowerordninger for overtrædelser mv. 

af såvel national ret som de i whistleblowerdirektivet omfattede EU-regler, anbefales det, at de 

statslige whistleblowerordninger evalueres, inden direktivet implementeres. Det anbefales desuden, 

at fællesvejledningen for de statslige whistleblowerordninger tilpasses, så de matcher anbefalingerne 

til de kommunale whistleblowerordninger. Se afsnit 3.3. 

Whistleblowerordninger rejser mange forskellige spørgsmål, og det er ikke alle, som er behandlet i 

denne analyse, hvilket er nærmere omtalt sidst i afsnit 1 nedenfor. 
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1. Indledning 

Der findes ikke en officiel definition af whistleblowerbegrebet, men direkte oversat fra engelsk er en 

whistleblower en ”fløjteblæser”, og beskrives i ”Den Store Danske Ordbog” som en ”person, der 

afdækker og informerer om forhold, vedkommende anser som kritisable eller direkte ulovlige. Det 

kan være i selskaber, organisationer eller lignende, hvor den pågældende er eller har været ansat 

eller på en anden måde involveret.” 1 

Betegnelsen ”whistleblowerordninger” bruges oftest om særlige ordninger i virksomheder, 

organisationer eller offentlige myndigheder, som ansatte eller andre – ofte anonymt – kan benytte 

til at indberette oplysninger om ulovligheder eller uregelmæssigheder. Ansatte vil typisk have bedre 

muligheder for at opdage sådanne forhold i organisationen end udenforstående. 

I 2018 havde 19 ud af 28 EU-lande vedtaget lovgivning, der helt eller delvist beskytter whistleblowere. 

I Danmark har der indtil nu ikke været en overordnet lovgivning om beskyttelse af whistleblowere 

eller om whistleblowerordninger. Ifølge nonprofitorganisationen Blueprint for Free Speech,2 ligger 

Danmark helt i bund, når det kommer til whistleblowerbeskyttelse i EU. Dog er 

whistleblowerordninger inden for den seneste årrække for alvor er begyndt at sprede sig i den 

offentlige og private sektor i Danmark, hvor der også ved en regeringsbeslutning i 2020 blev oprettet 

whistleblowerordninger i staten. 

Nu betyder EU’s whistleblowerdirektiv,3 at alle større virksomheder og store dele af den offentlige 

sektor, herunder kommunerne, skal etablere interne whistleblowerordninger senest den 17. 

december 2021, hvor direktivet skal være implementeret. Direktivets formål er at styrke beskyttelsen 

af whistleblowere, der foretager indberetninger om (potentielle) brud på EU-regler om hvidvask og 

terrorfinansiering, offentlige indkøb, produkt- og transportsikkerhed, miljøbeskyttelse, folkesundhed 

samt forbruger- og databeskyttelse. Justitsministeriet står for at udarbejde et lovforslag, som skal 

implementere direktivet i dansk ret, og det forventes, at et lovforslag snart sendes i høring.4  

Da der er tale om et såkaldt minimumsdirektiv, der fastsætter mindstekrav for beskyttelse af 

whistleblowere, står det Danmark frit for at oprette whistleblowerordninger med et bredere 

anvendelsesområde, herunder ordninger omfattende overtrædelser mv. af national ret. Regeringen 

har da også den 25. november 2020 meddelt, at man led i gennemførslen af EU’s 

whistleblowerdirektiv vil udvide anvendelsesområdet til også at omfatte henvendelser om seksuel 

 

1 ”Whistleblower”, Den Store Danske Ordbog.  

2 Gaps in the System – Whistleblower Laws In the EU, 2018, Blueprint for Free Speech, Mark Worth. 

3 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af 

EU-retten. 

4 Jf. lovprogrammet for 2020/2021, hvor det fremgår, at lovforslaget om beskyttelse af whistleblowere forventes fremsat i Folketinget i 

anden halvdel af februar 2021 (feb II). Lovforslag skal forinden sendes i ekstern høring, som regel i mindst fire uger. 

https://denstoredanske.lex.dk/whistleblower
https://www.changeofdirection.eu/assets/uploads/BLUEPRINT%20-%20Gaps%20in%20the%20System%20-%20Whistleblowers%20Laws%20in%20the%20EU.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=en
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chikane. 5  Det er endnu uvist, om man i forbindelse med implementeringen vil udvide 

anvendelsesområdet til også at omfatte andre overtrædelser mv. af national ret. 

Whistleblowerdirektivet er en oplagt anledning til at overveje det nærmere omfang og anvendelse 

af whistleblowerordninger i Danmark.  

Denne analyse ser bl.a. på, hvad en whistleblowerordning er, samt hvordan de eksisterende statslige 

og kommunale whistleblowerordninger er tilrettelagt og fungerer. Hovedfokus i analysen er på 

behovet for interne whistleblowerordninger i kommunerne, der omfatter overtrædelser mv. af 

national ret, og hvilke elementer en sådan ordning bør indeholde.  

Analysen beskæftiger sig således ikke med implementeringen af EU-whistleblowerdirektivet for så 

vidt angår overtrædelser af EU-retten eller med behovet for whistleblowerordninger om 

overtrædelser mv. i national ret hos andre myndigheder eller private virksomheder. Dog fremsættes 

der enkelte bemærkninger til de eksisterende statslige whistleblowerordninger.  

Analysen beskæftiger sig heller ikke med, hvordan beskyttelsen af whistleblowere bør tilrettelægges, 

herunder hvordan whistleblowere skal beskyttes mod ansættelsesretlige repressalier eller adgang til 

retshjælp og godtgørelse. 

1.1 Hvad er en whistleblowerordning?  

1.1.1 Sammenhæng mellem ytringsfrihed, meddeleret og whistleblowerordninger 

Offentligt ansatte har en vidtstrakt ytringsfrihed til at sige, hvad de vil, om deres arbejdsplads, så 

længe de holder sig inden for visse rammer, herunder navnlig at de ytrer sig på egne vegne og ikke 

på myndighedens vegne, og at de ikke bryder deres tavshedspligt. Derudover er visse typer 

udtalelser strafbare, f.eks. fordi de er freds- eller ærekrænkende. Offentligt ansatte må heller ikke 

fremkomme med grove eller urigtige oplysninger om forhold inden for deres arbejdsområde.6 

Ytringsfrihedens kerneområde er en beskyttelse af meningstilkendegivelser om arbejdspladsen.7  

Herudover har offentligt ansatte en såkaldt meddeleret, som er en ret for offentligt ansatte til at give 

pressen og andre eksterne parter faktiske oplysninger (til forskel fra meningstilkendegivelser) i 

tilfælde, hvor der kan være spørgsmål om ulovlig forvaltning eller anden form for uredelighed.8  

Meddeleretten kan også i visse tilfælde omfatte videregivelse af fortrolige oplysninger til eksterne 

aktører eller offentligheden.9 

 

5 Pressemeddelelse af 25. november 2020 på bm.dk, ”Regeringen indkalder til trepart om seksuel chikane”.  

6 Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed, s. 7.  

7 Betænkning nr. 1553 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, april 2015, s. 143. 

8 Betænkning nr. 1553 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, april 2015, s.17. 

9 Det er en betingelse for retmæssig videregivelse af fortrolige oplysninger til eksterne parter, f.eks. pressen eller andre, at videregivelsen 

varetager en åbenbar almen interesse eller eget eller andres tarv, jf. straffelovens § 152 e. Det er der f.eks. tale om, hvis der er konstateret 

ulovligheder i den offentlige forvaltning. Hvis videregivelsen ikke opfylder førnævnte betingelse, er den strafbar. Se nærmere i 

Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed s.15. 

https://bm.dk/nyheder-presse/pressemeddelelser/2020/11/regeringen-indkalder-til-trepart-om-seksuel-chikane/
https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2016/vejledning_om_offentligt_ansattes_ytringsfrihed.pdf
https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2015/Betaenkning%20om%20off%20an%20ytrin%20whistleblower.pdf
https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2015/Betaenkning%20om%20off%20an%20ytrin%20whistleblower.pdf
https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2016/vejledning_om_offentligt_ansattes_ytringsfrihed.pdf
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1.1.2 Whistleblowing uden en formel ordning 

Hvis en ansat i en offentlig myndighed internt ønsker at gøre opmærksom på, at der foregår ulovlige 

forhold mv. på arbejdspladsen, har vedkommende flere forskellige muligheder. Whistlebloweren kan 

for det første vælge at gøre sin nærmeste leder eller andre overordnede opmærksom på forholdet. 

Whistlebloweren kan også vælge at gå til tillidsrepræsentanten, som er de ansattes talerør til ledelsen 

og fagforeningens forlængede arm på arbejdspladsen.  

Når en whistleblower ønsker at rapportere et problem internt, er der juridisk set ikke problemer i 

forhold til brud på tavshedspligt, loyalitetspligt eller ulovlig videregivelse af fortrolige oplysninger. 

Når en medarbejders udtalelser ligger inden for rammerne af ytringsfriheden kan en myndighed ikke 

lovligt ved en personalebeslutning tage hensyn til den ansattes udtalelser, f.eks. ved afgørelser om 

avancement, ændringer i arbejdsforhold eller afskedigelse. Dog kan kritik af ledelsen mv. føre til 

samarbejdsvanskeligheder, der kan have et sådant omfang, at de kan danne grundlag for en 

afskedigelse.10 

Der er dog mange ansatte, der alligevel afholder sig fra at fremsætte kritik internt af frygt for de 

konsekvenser, som det kan have for deres ansættelse og fremtidige karriereforløb. Hvis 

ulovlighederne eller uregelmæssighederne skyldes ledelsen på arbejdspladsen, kan det også være 

vanskeligt eller ligefrem fremstå formålsløst at gøre opmærksom på forholdet internt. Herudover 

kan en whistleblower afholde sig fra at rapportere, fordi der ikke er udsigt til, at ledelsen vil gøre 

noget ved problemet, f.eks. hvor der tidligere har været rapporteret forhold uden, at ledelsen har 

reageret. 

Whistlebloweren kan også vælge at gøre eksterne parter eller pressen opmærksom på de formodede 

ulovligheder. Eksterne parter kan f.eks. være en overordnet tilsynsmyndighed og Folketingets 

Ombudsmand.11. Hvis den offentligt ansattes ytring eller videregivelse af oplysninger er retmæssig 

ved at være inden for rammerne af ytringsfriheden/meddeleretten, kan vedkommende heller ikke 

her blive mødt med ”ansvarsreaktioner” eller negative ledelsesreaktioner.12  

På trods af, at whistleblowere efter gældende ret er beskyttet mod ansættelsesretlige repressalier, 

hvis ytringen er lovlig, og/eller hvis videregivelsen af oplysningerne er inden for meddeleretten, kan 

potentielle whistleblowere stadig frygte at blive mødt med ”skjulte sanktioneringer” fra ledelsen, eller 

at handlingen får konsekvenser for deres videre karriere. Det kan bidrage til yderligere 

betænkeligheder, at reglerne om, i hvilke tilfælde den ansatte retmæssigt kan videregive faktiske 

oplysninger til eksterne parter, kan forekomme noget uklare i praksis. Det fremgår f.eks. af 

betænkning nr. 1573/2020 om ytringsfrihedens rammer og vilkår i Danmark, at flere undersøgelser 

viser, at der i praksis er uklarhed og usikkerhed blandt offentligt ansatte om grænserne for deres 

 

10Niels Fenger (red.), Forvaltningsret, 1. udgave 2018, s. 205. 

11 Vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed, 2016, Justitsministeriet, s.16 og betænkning nr. 1553 om offentligt ansattes ytringsfrihed 

og whistleblowerordninger, april 2015, s. 236. 

12 Se nærmere i betænkningen om offentlige ansattes ytringsfrihed og meddeleret s. 16-20. 

https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2016/vejledning_om_offentligt_ansattes_ytringsfrihed.pdf
https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2015/Betaenkning%20om%20off%20an%20ytrin%20whistleblower.pdf
https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2015/Betaenkning%20om%20off%20an%20ytrin%20whistleblower.pdf
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ytringsfrihed (herunder meddeleret). 13  Der har siden 2006 pågået drøftelser om, hvordan 

informationsindsatsen kunne forbedres for at styrke offentligt ansattes ytringsfrihed. 14 

Justitsministeriets vejledning om ytringsfrihed blev senest revideret i 2016. Folketingets 

Ombudsmand pustede i 2019 igen liv i debatten ved at opfordre Justitsministeriet til at opdatere 

den del af vejledningen, der omhandlede meddeleret. 15  Et udkast har været sendt i høring i 

begyndelsen af 2019, men har på grund af kritik fra bl.a. fagbevægelsen endnu ikke resulteret i en 

revideret vejledning.16 

Hvad enten der er tale om intern eller ekstern rapportering af ulovlige forhold mv., kan der altså være 

situationer, hvor ansatte afholder sig fra at indberette forholdene, uanset om de juridisk set burde 

være beskyttet mod repressalier. 

1.1.3 Whistleblowing med en formel ordning 

Whistleblowerordninger oprettes netop med henblik på at forhindre repressalier mod personer, der 

gør opmærksom på ulovligheder og andre uregelmæssigheder, hvilket som regel sker ved, at der 

kan indgives anonyme indberetninger til en særlig oprettet enhed.17  

Der skelnes overordnet mellem eksterne og interne whistleblowerordninger.  

Ved eksterne whistleblowerordninger forstås normalt ordninger, hvor ansatte mv. i underliggende 

myndigheder eller private virksomheder har mulighed for at indberette oplysninger til en 

whistleblowerordning etableret i en ekstern tilsynsmyndighed. Eksterne whistleblowerordningers 

placering betyder, at de er uafhængige af de virksomheder og myndigheder, som indberetningerne 

vedrører.18  

Der eksisterer en håndfuld eksterne whistleblowerordninger i offentlige tilsynsmyndigheder, der er 

oprettet i henhold til lov fra 2014 og frem. Her kan nævnes:  

• Whistleblowerordningen i socialtilsynene, hvor ansatte, borgere og andre anonymt kan 

henvende sig til socialtilsynets whistleblowerordning om bekymrende forhold for det 

pågældende botilbud eller opholdssted mv.19 

• Whistleblowerordningen i Finanstilsynet til brug for indberetninger om virksomheder, som 

Finanstilsynet fører tilsyn med.20 

 

13 Betænkning nr. 1573 om ytringsfrihedens rammer og vilkår i Danmark, 2020, s.571. 

14 Betænkning nr. 1573 om ytringsfrihedens rammer og vilkår i Danmark, 2020, s. 576. 

15 ”Ansatte var berettiget til at give pressen internt dokument om borgmesters bryllupsreception”, nyhed på Ombudsmanden.dk den 24. 

januar 2019. 

16 Betænkning nr. 1573 om ytringsfrihedens rammer og vilkår i Danmark, 2020, s. 577. 

17 Betænkning nr. 1553 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, april 2015, s. 44. 

18 Betænkning nr. 1553 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, april 2015, s. 46. 

19 Blev indført ved § 11 i lov nr. 608 af 12. juni 2013 om Socialtilsyn  

20 Som blev indført ved lov nr. 268 af 25. marts 2014 om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love, der trådte i 

kraft den 31. marts 2014. 

https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2020/betaenkning_nr._1573_2020_del_2.pdf
https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2020/betaenkning_nr._1573_2020_del_2.pdf
https://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/borgmesters_bryllupsreception/
https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2020/betaenkning_nr._1573_2020_del_2.pdf
https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2015/Betaenkning%20om%20off%20an%20ytrin%20whistleblower.pdf
https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2015/Betaenkning%20om%20off%20an%20ytrin%20whistleblower.pdf
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• Whistleblowerordninger i Arbejdstilsynet og Miljøstyrelsen til brug for indberetninger af 

henholdsvis sikkerheds- og sundhedsmæssige problemer i forbindelse med offshore olie- 

og gasaktiviteter og miljøproblemer i forbindelse med platforme og tilsluttede 

rørledningsproblemer.21 

• Whistleblowerordningen i Erhvervsstyrelsen for de erhvervsrettede covid-10-

kompensationsordninger, som administreres af Erhvervsstyrelsen.22 

• Whistleblowerordningen i Børne- og Undervisningsministeriet,23 der indebærer, at enhver 

kan henvende sig anonymt til ministeriet om mulige lovovertrædelser og andre 

bekymrende forhold på de fri grundskoler. 

Interne whistleblowerordninger er placeret internt i myndigheden med henblik på, at myndighedens 

ansatte og eventuelle samarbejdspartnere mv. kan foretage indberetninger til ordningen. Interne 

ordninger kan dog også administreres af en ekstern part, f.eks. et advokatfirma, der står for at 

modtage og foretage en indledende vurdering af henvendelserne. 

Nogle af de interne ordninger er administrativt oprettede, mens andre er oprettet i medfør af 

lovgivning. Der er ikke fastsat bindende regler for de administrativt oprettede 

whistleblowerordninger, men ordningerne er naturligvis underlagt de almindelige regler og 

principper, der gælder for myndigheders virksomhed, herunder de forvaltningsretlige og 

databeskyttelsesretlige regler. Derudover skal de almindelige ansættelsesretlige sanktioner ved 

ansattes brug af ytringsfrihed eller meddeleret overholdes. Myndigheden skal også overholde regler 

om iværksættelse af eventuelle undersøgelser på baggrund af indberetninger.24  Hertil kommer 

eventuelle vejledende retningslinjer, der måtte blive fastsat. 

Der er ved regeringsbeslutning oprettet interne statslige whistleblowerordninger, hvilket er nærmere 

beskrevet i afsnit 3, ligesom en række kommuner har valgt at oprette interne 

whistleblowerordninger, som nærmere beskrevet i afsnit 4. 

Herudover kan nævnes, at Region Hovedstaden og Region Syddanmark har oprettet interne 

whistleblowerordninger på administrativt grundlag, hvor medarbejdere og samarbejdspartnere kan 

indgive oplysninger om grove eller væsentlige gentagne fejl og forsømmelser.25 Desuden er der som 

følge af EU-retten 26  oprettet en række interne whistleblowerordninger i en række offentlige 

finansielle virksomheder svarende til det krav om whistleblowerordninger, som gælder for private 

finansielle virksomheder. Det drejer sig om whistleblowerordningerne i Arbejdsmarkedets 

 

21 Blev indført ved lov nr. 1499 af 23. december 2014 om ændring af bl.a. offshoresikkerhedsloven og lov om beskyttelse af havmiljø.  
22 Blev indført ved lov nr. 796 af 9. juni 2020 om ændring af lov om erhvervsfremme (etablering af en whistleblowerordning for de 

erhvervsrettede covid-19-kompensationsordninger, som administreres af Erhvervsstyrelsen, og indførelse af særlig tavshedspligt). 

23 Blev indført ved lov nr. 397 af 2. maj 2018 om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om folkeskolen. 

24 Se nærmere i Betænkning nr. 1553 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, april 2015, s. 343. 

25 Region Hovedstadens whistleblowerside og Region Syddanmarks whistleblowerside. 

26 CRD IV direktiv nr. 2013/36/EU, som blev implementeret ved lov nr. 268 af 25. marts 2014 om ændring af lov om finansiel virksomhed 

og andre love. 

https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2015/Betaenkning%20om%20off%20an%20ytrin%20whistleblower.pdf
https://www.regionh.dk/til-fagfolk/kontakt/Henvendelser-til-Region-Hovedstaden/Sider/Whistleblower-ordning.aspx
https://www.regionsyddanmark.dk/wm479790
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0036&from=DA
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Erhvervssygdomssikring, Lønmodtagernes Dyrtidsfond og ATP. Hertil kommer administrativt 

oprettede interne whistleblowerordninger i nogle selvstændige offentlige virksomheder, som f.eks. 

DSB, der er en selvstændig offentlig virksomhed oprettet i henhold til lov om DSB,27 og i Energinet.dk, 

der er oprettet ved lov om Energinet.dk. 

1.1.4 Oversigt over de forskellige whistleblowermuligheder 

Figur 1 nedenfor giver et samlet overblik over whistlebloweres muligheder for at gøre opmærksom 

på ulovligheder og andre uregelmæssigheder henholdsvis internt og eksternt samt med og uden en 

formel whistleblowerordning. 

Figur 1 – Whistlebloweres muligheder for at gøre opmærksom på ulovligheder eller andre uregelmæssigheder  

 

2 Kommende EU-whistleblowerordninger 

EU har i oktober 2019 vedtaget et whistleblowerdirektiv,28 der skal bidrage til en mere effektiv 

håndhævelse af EU-retten ved at styrke beskyttelsen af whistleblowere, der indberetter ulovligheder 

og uregelmæssigheder inden for en række EU-regulerede områder.  

Direktivet pålægger medlemslandene en generel forpligtelse til at beskytte whistleblowere, men 

alene i forhold til indberetninger om en afgrænset del af EU-retten. Direktivet har især sigte på at 

 

27 Betænkning nr. 1553 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, april 2015, s. 300. 

Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af 

EU-retten. 

https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2015/Betaenkning%20om%20off%20an%20ytrin%20whistleblower.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=en
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modvirke og afsløre overtrædelser af EU-retten, som kan være til alvorlig skade for offentlighedens 

interesser. Det drejer sig f.eks. om overtrædelse af lovgivning om hvidvask, offentlige indkøb, 

finansielle tjenesteydelser, produkt- og transportsikkerhed, folkesundhed samt forbruger- og 

databeskyttelse. De enkelte medlemslande kan udvide beskyttelsen til at omfatte overtrædelse af 

(nationale) regler, der ikke er omfattet af direktivet. 

Whistleblowere, der opfylder direktivets betingelser, skal beskyttes mod enhver form for repressalier 

i medlemsstaternes lovgivning. ”Repressalier” dækker over en vifte af forskellige reaktioner, herunder 

undladt forfremmelse, degradering og afskedigelse, forflyttelse, lønnedgang og 

arbejdstidsændringer, disciplinære foranstaltninger, manglende forlængelse af midlertidig 

ansættelse, diskrimination og anden uretfærdig behandling. 29  Beskyttelsen indebærer bl.a. at 

personer, der har indberettet i overensstemmelse med direktivet ikke anses for at have overtrådt en 

tavshedspligt. De kan dermed ikke ifalde noget ansvar i den forbindelse (heller ikke for erhvervelsen 

af oplysningerne, medmindre erhvervelsen i sig selv er strafbar). 30  Der skal også stilles 

støtteforanstaltninger til rådighed for whistleblowere i form af bl.a. rådgivning og information om 

retsmidler til at beskytte sig mod repressalier og retshjælp i forbindelse med retssager. 

Direktivet skal være implementeret senest den 17. december 2021. Justitsministeriet er p.t. i gang 

med at udarbejde et udkast til den nødvendige lovgivning. 

Den kommende lovgivning vil betyde, at der i alle offentlige myndigheder og alle private 

virksomheder med 50 eller flere ansatte skal oprettes interne whistleblowerordninger. Dog kan 

medlemslandene vælge at undtage kommuner med færre end 10.000 indbyggere eller færre end 50 

ansatte og andre offentlige myndigheder med færre end 50 ansatte. 31  Det vides p.t. ikke, om 

Danmark vil vælge at gøre brug af muligheden for at fastsætte undtagelser. De interne ordninger 

skal som minimum give ansatte adgang til at indberette overtrædelser, men kan også omfatte andre 

persongrupper.32  

Derudover forpligter direktivet også medlemsstaterne til at etablere eksterne whistleblowerkanaler 

ved at udpege kompetente myndigheder, hvor der skal etableres uafhængige og selvstændige 

indberetningskanaler. Her skal der sikres fortrolig behandling af de indberettede oplysninger, og at 

der følges op på indberetningerne indenfor en rimelig frist mv. De eksterne whistleblowerenheder 

er tiltænkt whistleblowere, der ikke har mulighed for at indberette internt, eller som ikke i 

tilstrækkelig grad synes, at der er blevet taget hånd om problemet efter en intern indberetning.33 

 

29 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2019/1937, artikel 19. 

30 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2019/1937, artikel 21, stk. 2-4 og 7. 

31 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019., artikel 8, stk. 9.  

32 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2019/1937, artikel 8, stk. 2. 

33 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 af 23. oktober 2019, artikel 11. Se også nærmere i EU-note af 15. februar 2019 

til orientering af Europaudvalget og Retsudvalgets medlemmer, s. 2 og i notat om forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 

beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=en
https://www.ft.dk/samling/20181/almdel/EUU/eu-note/16/2018426.pdf
https://www.eu.dk/samling/20181/kommissionsforslag/KOM(2018)0218/bilag/4/2004482.pdf
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Medlemslandene skal både ved de interne og eksterne whistleblowerkanaler sikre tavshedspligt om 

den indberettende persons identitet.34 

En whistleblower kan under visse betingelser offentliggøre oplysninger, f.eks. via pressen, og fortsat 

være berettiget til beskyttelse efter direktivet. Dette gælder hvis der ikke er truffet ”passende 

foranstaltninger” i forbindelse med en intern og ekstern indberetning. Det gælder også, hvis 

whistlebloweren har rimelig grund til at antage, at overtrædelsen kan udgøre en overhængende eller 

åbenbar fare for offentligheden, f.eks. i tilfælde af en nødsituation eller en risiko for uoprettelig skade, 

eller hvis der i tilfælde af ekstern indberetning er risiko for repressalier, eller der er ringe udsigt til, at 

overtrædelserne vil blive imødegået effektivt mv.35 

3 Eksisterende statslige whistleblowerordninger 

I februar 2019 annoncerede den daværende borgerlige regering, at der skulle indføres interne 

whistleblowerordninger på hele statens område, startende med Justitsministeriets område.36 Der 

blev herefter etableret whistleblowerordninger på Justitsministeriets område pr. 1. marts 2019,37 og 

den 20. august 2020 blev vejledningen ”Fælles retningslinjer for whistleblowerordningerne på 

Justitsministeriets område” offentliggjort.38 

Den nuværende S-regering meddelte i juli 2020, at der senest den 1. november 2020 skulle være 

indført interne whistleblowerordninger på hele statens område.39 Den 23. oktober 2020 blev der 

offentliggjort en fælles vejledning for whistleblowerordninger på statens område i form af en 

tilpasset udgave af retningslinjerne for whistleblowerordningerne på Justitsministeriets område. Den 

fælles vejledning danner den overordnede ramme for alle statslige whistleblowerordninger.40  

3.1 Fælles vejledning for whistleblowerordninger i staten 

Ifølge den fælles vejledning for whistleblowerordninger på statens område, skal der etableres 

whistleblowerordninger på samtlige ministerområder, herunder i alle departementer og alle 

underliggende myndigheder med 50 eller flere beskæftigede, som et departement har 

instruktionsbeføjelse over for.41 

 

34 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2019/1937, artikel 16. 

35 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2019/1937, artikel 15. 

36 ”Tillid er det vigtigste – derfor indfører vi whistleblowerordninger i staten”, kronik i Berlingske den 20. februar 2019. 

37 Information om ”Departementets whistleblowerordning”, på jm.dk.  

38 Fælles retningslinjer for whistleblowerordningerne på Justitsministeriets område.  

39 Pressemeddelelse af 2. juli 2020 på JM.dk: Whistleblowerordninger på statslige arbejdspladser.  

40 Fælles vejledning for whistleblowerordninger på statens område.  

41 Fælles vejledning for whistleblowerordninger på statens område., s. 4. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=en
https://www.berlingske.dk/kronikker/tillid-er-det-vigtigste-vi-har-derfor-indfoerer-vi
https://www.justitsministeriet.dk/ministeriet/whistleblowerordning/
https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2019/02/whistleblowerordninger.pdf
https://www.justitsministeriet.dk/pressemeddelelse/whistleblowerordninger-paa-statslige-arbejdspladser/
https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2020/10/Faelles-vejledning-for-whistleblowerordninger-paa-statens-omraade.pdf
https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2020/10/Faelles-vejledning-for-whistleblowerordninger-paa-statens-omraade.pdf
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Vejledningen udgør en ramme for etableringen af de statslige whistleblowerordninger, som 

myndighederne skal holde sig inden for. Det fremgår af vejledningen, at ordningerne desuden skal 

tilpasses i forbindelse med implementeringen af EU’s whistleblowerdirektiv. 

Whistleblowerordningerne på statens område omfatter oplysninger om såkaldte alvorlige forhold, 

som er af betydning for myndighedernes varetagelse af deres opgaver, herunder strafbare forhold, 

grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, overtrædelser af forvaltningsretlige principper 

eller interne retningslinjer, samt grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, seksuel 

chikane og bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere.42 

Nedenfor har Justitia sammenfattet en række andre vigtige punkter fra den fælles vejledning om 

statslige whistleblowerordninger: 

Persongruppen, der kan benytte ordningerne: 

• Ordningerne kan anvendes af ansatte (herunder tidligere ansatte, ulønnede praktikanter 

mv. og kommende ansatte) og samarbejdspartnere. Borgere er som udgangspunkt ikke 

omfattet. 

Behandling af indberetningerne: 

• En whistleblowerenhed skal modtage og behandle indberetninger. Whistleblowerenheden 

foretager en indledende vurdering af, om der er grundlag for en egentlig sagsbehandling af 

forholdet. Hvordan den enkelte henvendelse håndteres, beror på en konkret vurdering af 

bl.a. henvendelsens indhold og karakter. 

• Der ses ikke at være fastsat krav i vejledningen til whistleblowerenhedens upartiskhed eller 

uafhængighed af organisationens øvrige funktioner. 

Indberetningsmåder: 

• Oplysningerne skal indgives til whistleblowerordningen for den myndighed, som 

oplysningerne vedrører. 

• Ministerierne kan selv vælge, om der skal være mulighed for at foretage anonyme 

indberetninger. 

• Ministerierne kan selv vælge, hvordan der kan indgives oplysninger til 

whistleblowerenheden, f.eks. via en webbaseret løsning. 

Reaktionsmuligheder: 

• Anmeldelse til politiet, negative ansættelsesretlige konsekvenser for ansatte eller negative 

kontraktretlige konsekvenser for samarbejdspartnere. 

I øvrigt: 

• De sædvanlige retlige rammer for myndigheders administration af whistleblowerordninger 

skal iagttages, f.eks. databeskyttelsesreglerne og de forvaltningsretlige regler og principper. 

 

42 Fælles vejledning for whistleblowerordninger på statens område, s. 5.  

https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2020/10/Faelles-vejledning-for-whistleblowerordninger-paa-statens-omraade.pdf
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• Personer, der indgiver oplysninger i god tro er beskyttet mod negative konsekvenser 

forbundet med indberetningen. 

• Personer, der indgiver urigtige eller vildledende oplysninger til whistleblowerordningen kan 

efter omstændighederne blive mødt med negative ansættelsesretlige konsekvenser. 

3.2  Varieret udmøntning 

Pr. 8. december 2020 har Justitia undersøgt, hvordan de forskellige ministerier har valgt at udforme 

deres whistleblowerordning gennem de offentligt tilgængelige oplysninger på ministeriernes 

hjemmesider. 

I overensstemmelse med den fælles vejledning fremgår det af samtlige ministeriers hjemmesider, at 

ordningerne kan anvendes af ansatte, herunder tidligere ansatte og samarbejdspartnere. 

Kun få ministerier oplyser, hvem der behandler henvendelserne, eller hvor whistleblowerenheden er 

placeret i organisationen. I Erhvervsministeriet er enheden f.eks. placeret i Juridisk Sekretariat, og i 

Skatteministeriet er den placeret i kontoret for Databeskyttelse og Forretningsunderstøttelse. 

Forsvarsministeriets whistleblowerenhed er placeret i Forsvarets Interne Revision, som er 

organisatorisk uafhængig af driftsorganisationerne på Forsvarsministeriets område. I 

Undervisningsministeriet er det departementschefen og en ansat direkte under denne, der modtager 

henvendelserne og foretager en indledende vurdering af sagen. I Kulturministeriet er det HR-

afdelingen, der modtager henvendelserne, der videresendes til videre behandling hos den 

underliggende institution, som henvendelsen vedrører. 

Der er også en del variation i forhold til, hvordan oplysningerne kan indgives til de statslige 

whistleblowerordninger. Fire ministerier giver mulighed for, at whistleblowere kan henvende sig via 

mail, telefon eller ved fysisk post. Seks ministerier har en whistleblowerportal som den eneste 

henvendelsesmulighed. Der gives til gengæld mulighed for at kommunikere med anonyme 

whistleblowere via disse portaler. Nogle ministerier giver mulighed for at henvende sig via en 

kontaktformular og/eller mail og/eller fysisk post. Et enkelt ministerium kan kun kontaktes via fysisk 

post (som en midlertidig løsning). 

Alle ministerier tager imod anonyme henvendelser, men kun de ministerier, der har egentlige 

whistleblowerportaler, kan kommunikere med anonyme whistleblowere og eventuelt anmode om 

yderligere oplysninger og informere whistlebloweren om sagens status. 

Beskrivelserne om behandling af henvendelser på ministeriernes hjemmesider lægger sig op ad 

vejledningen. Enkelte ministerier stiller dog yderligere information til rådighed. F.eks. fremgår det for 

whistleblowerordningen hos Energi-, Forsynings- og Energiministeriet, at henvendelserne behandles 

fortroligt af udvalgte og sikkerhedsgodkendte ansatte i Team Jura, og at der er sat procedurer i værk 

for at sikre, at der ikke forekommer inhabilitet.  

Sundheds- og Ældreministeriet oplyser desuden, at henvendelser behandles af to ansatte i 

departementet, og at henvendelserne gemmes i en skærmet sag. Ministeriet har desuden lavet et 
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flowchart over sagsbehandlingsprocessen, som viser, at hvis henvendelsen falder inden for 

anvendelsesområdet, laver whistleblowerenheden en indstilling om den videre håndtering af sagen 

og eventuelle reaktionsmuligheder, som forelægges ledelsen.43  

3.3 Vurdering af de statslige whistleblowerordninger 

Det er selvfølgelig meget positivt, at der nu er oprettet interne whistleblowerordninger i alle statslige 

myndigheder til bekæmpelse af overtrædelser mv. af national ret. Det kan givetvis forbedre 

mulighederne for, at myndighederne kan få kendskab til og håndtere ulovligheder og andre alvorlige 

forhold.  

For så vidt angår den offentligt tilgængelige information om ordningernes konkrete udformning, så 

synes der dog at være behov for bedre information til potentielle whistleblowere om, hvem der 

håndterer henvendelserne, om whistleblowerenheden er uafhængig af myndighedens øvrige 

funktioner, og om oplysningerne behandles fortroligt, således at det kun er autoriserede 

medarbejdere, som har adgang til oplysningerne. Disse forhold kan nemlig påvirke tilliden til 

whistleblowerordningen og føre til, at færre ansatte og samarbejdspartnere vælger at benytte sig af 

ordningen. 

I forhold til uafhængighed er der f.eks. ikke nogen nærmere angivelse af den modtagende enheds 

rolle i Udenrigsministeriets vejledning, ligesom uafhængighed ikke omtales på bl.a. Udlændinge- og 

Integrationsministeriets hjemmeside, Sundheds- og Ældreministeriets hjemmeside eller 

Beskæftigelsesministeriets hjemmeside. 

Derudover synes det at være uklart i nogle af de forskellige ministeriers vejledninger, hvem der tager 

stilling til eventuelle reaktionsmuligheder (departementets ledelse eller whistleblowerenheden). Det 

gælder f.eks. Kulturministeriets vejledning.44 Nogle vejledninger oplyser, at whistlebloweren kan 

henvende sig til whistleblowerenheden, hvis de har været udsat for repressalier eller lignende, og at 

ledelsen orienteres om dette, men det fremgår ikke, hvad de nærmere skridt kan være, eller hvad 

beskyttelsen omfatter. 

Dertil kommer lidt variation i indberetningsformer samt muligheden for anonymt at kommunikere 

med whistleblowerordningen via en whistleblowerportal, jf. afsnit 3.2 ovenfor.  

Med henvisning til disse variationer og uklarheder anbefales det, at de statslige 

whistleblowerordninger evalueres, inden ordningerne skal ændres på grund af EU´s 

whistleblowerdirektiv. En sådan evaluering vil kunne medvirke til, at der opnås de bedst mulige 

whistleblowerordninger for overtrædelser mv. af såvel national ret (som de eksisterende ordninger 

omfatter) og de i direktivet omfattede EU-regler. 

 

43 Sags- og procesgange for whistleblowerordningen, Sundheds- og Ældreministeriet.  

44 Retningslinjer for whistleblowerordninger på Kulturministeriets område.  

https://sum.dk/Ministeriet/~/media/Filer%20-%20dokumenter/Whistleblowerordning/Sags-og-procesgange-whistleblowerordningen.pdf
https://slks.dk/fileadmin/user_upload/SLKS/Servicemenu/Om_styrelsen/AAbenhed_i_forvaltningen/Retningslinjer_for_whistleblowerordningen_paa_Kulturministeriets_omraade.pdf
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Det anbefales desuden, at fællesvejledningen for de statslige ordninger tilpasses på bl.a. følgende 

punkter, som er nærmere behandlet i afsnit 6 om whistleblowerordninger i kommunen: 

• Uafhængighed, jf. afsnit 6.2. 

• Mulighed for anonymitet, jf. afsnit 6.4. 

• Indberetningsformer, jf. afsnit 6.5. 

• Behandling af indberetninger samt vejledning, jf. afsnit 0. 

Anbefaling  

Det anbefales, at de statslige whistleblowerordninger evalueres, inden ordningerne skal ændres 

som følge af EU’s whistleblowerdirektiv, der skal implementeres senest den 17. december 2021.  

Det anbefales desuden, at fællesvejledningen tilpasses med hensyn til anbefalingerne i denne 

analyses kapitel 6 om uafhængighed, mulighed for anonymitet, samt behandling af indberetninger 

og vejledning.  

4 Eksisterende kommunale 

whistleblowerordninger 

Det er i dag valgfrit for kommunerne, om de vil oprette en whistleblowerordning, ligesom de selv 

bestemmer, hvad ordningen i givet fald skal omfatte, og hvordan den skal administreres inden for 

den gældende lovgivning.  

Frederiksberg Kommune oprettede som den første kommune en whistleblowerordning i 2011.45 

Justitia har foretaget en undersøgelse blandt alle 98 kommuner, som viser, at 22 andre kommuner 

siden fulgt trop, så der i dag er 23 kommuner med en whistleblowerordning.46 Disse kommuner er 

indsat i Danmarkskortet nedenfor, ligesom de fremgår af analysens bilag 1. 

 

45 Således fremgår det af Frederiksberg Kommunes hjemmeside, at retningslinjerne for whistleblowerordningen er vedtaget den 28. 

november 2011.  

46 Justitia har den 25. august 2020 lavet en undersøgelse blandt landets 98 kommuner i forhold til, om de har oprettet 

whistleblowerordninger til brug for indberetninger om overtrædelse af national ret mv. Derudover bad Justitia kommunerne om at oplyse, 

om whistleblowerordningen i så fald var placeret hos en ekstern part (f.eks. en advokat) eller internt i kommunen (f.eks. en borgerrådgiver). 

Justitia har modtaget svar fra 87 ud af 98 kommuner, og det sidste svar er modtaget den 28. september 2020. Justitia har efterfølgende 

telefonisk i oktober 2020 indhentet oplysninger om de resterende 11 kommuner. Denne undersøgelse er pr. januar 2021 opdateret med 

offentligt tilgængelige oplysninger om nyoprettede whistleblowerordninger. 

https://www.frederiksberg.dk/kommunalbestyrelsens-retningslinjer-whistleblowerordningen
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Når der indtil nu ikke er flere kommuner, som har valgt at oprette en whistleblowerordning, kan det 

skyldes uenighed om, hvorvidt der er behov for en sådan ordning. Nogle kommuner mener, at der 

allerede eksisterer tilstrækkelige kanaler til brug for indberetning af ulovligheder mv. bl.a. gennem 

tillidsrepræsentantsystemet. Andre kommuner ser whistleblowerordningen som et godt supplement 
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til de eksisterende systemer. Ordningen kan øge gennemsigtigheden i kommunen og være med til 

at sikre, at ansatte trygt kan indberette oplysninger om ulovligheder mv. 47   

Det er spinkelt, hvad der har været af undersøgelser/evalueringer af whistleblowerordninger i 

kommunerne, da whistleblowerordningerne ikke er undergivet overordnet tilsyn.  

Nedenfor gennemgås de foreliggende erfaringer med kommunale whistleblowerordninger. 

4.1 Hvilke oplysninger kan indberettes til de kommunale 

whistleblowerordninger? 

Justitia har via kommunernes hjemmesider undersøgt, hvilke oplysninger der kan indberettes til 

whistleblowerordningerne i 17 af de 23 kommuner, der pr. januar 2021 havde oprettet en sådan 

ordning. Undersøgelsen har vist, at de i det væsentligste har det samme anvendelsesområde som 

whistleblowerordningen i Københavns Kommune, der kun er tiltænkt indberetninger om alvorlige 

forhold som lovovertrædelser og manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser, fare for 

enkeltpersoners sundhed og sikkerhed, fare for miljøet, grove tilfælde af omsorgssvigt og lignende.48 

Som eksempler på alvorlige forhold nævnes: 

• Strafbare forhold: grove overtrædelser af tavshedspligten, misbrug af økonomiske midler, 

tyveri, svig, underslæb, bedrageri, bestikkelse eller vold mv.  

• Alvorlige overtrædelser af lovgivning: grove overtrædelser af lovgivning om miljø, 

magtanvendelse, kommuners forhold, sundhed, bogføring og regnskabsaflæggelse samt 

forvaltningsloven, persondataloven eller offentlighedsloven mv.  

• Andre alvorlige forhold: grove overtrædelser af kommunens interne regler for bogføring og 

regnskabsaflæggelse, bevidst vildledning af borgerne i kommunikation fra kommunen eller 

tilsidesættelse af Københavns Kommunes cirkulære for modtagelse af gaver mv.”49  

Mindre alvorlige forhold, som ikke omfattes af ordningen, kan f.eks. være, at en kollega har et højt 

sygefravær, eller at chefen bruger kopimaskinen til private formål. 

Nogle kommuner har mere korte og generelle beskrivelser, f.eks. Roskilde Kommune: ”Du kan bruge 

whistleblowerordningen, hvis du har viden eller begrundet mistanke om ulovligheder eller alvorlige 

uregelmæssigheder i Roskilde Kommune. Det kan være mistanke om lovovertrædelser og 

manglende efterlevelse af juridiske forpligtelser, fare for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed, fare 

for miljøet, tilfælde af omsorgssvigt og lignende.”50  

Andre kommuner har ikke en offentliggjort beskrivelse af, hvilke oplysninger ordningen omfatter. 

 

47 Artikel fra kommunen.dk ”Whistleblowere i cowboyland” af 16. januar 2020. 

48 Whistleblowerordningen i Københavns Kommune – Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere, s. 4. 

49 Whistleblowerordningen i Københavns Kommune – Vejledning til ansatte og samarbejdspartnere, s. 4. 

50 Information om whistleblowerordningen på roskilde.dk.  

https://medarbejder.kk.dk/sites/medarbejder.kk.dk/files/uploaded-files/whistleblowerordningen_i_koebenhavns_kommune_vejledning_til_ansatte_og_samarbejdspartnere.pdf
https://justitia-my.sharepoint.com/personal/ida_justitia-int_org/Documents/ordningen
https://roskilde.dk/kommunen/job-i-kommunen/whistleblowerordningen
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4.2 Erfaringer fra København Kommune 

København Kommune, der oprettede en whistleblowerordning i 2012, har som den eneste kommune 

tilvejebragt en offentliggjort evaluering af whistleblowerordningen. Ordningen er placeret hos 

kommunens borgerrådgiver, som i 2014 evaluerede ordningen på baggrund af kvalitative og 

kvantitative data. Det blev konkluderet, at ordningen levede op til sit formål om at sikre, at 

kommunens ansatte har adgang til i god tro at videregive oplysninger om grove fejl og forsømmelser 

mv. Ordningen blev også fundet at leve op til formålene om at bidrage til forbedringer af 

kommunens administration og borgerbetjening samt at sikre, at de ansatte kan videregive 

oplysninger uden at frygte negative ansættelsesretlige konsekvenser, fordi ordningen kan benyttes 

anonymt. 51  Evalueringen viste desuden, at der var opbakning til ordningen blandt 

tillidsrepræsentanter og direktion. 

Det blev også vurderet, at der var behov for ordningen. I løbet af de første to år var der modtaget 

84 indberetninger om 147 forskellige forhold. To tredjedele af henvendelserne var omfattet af 

whistleblowerordningen og omfattede ulovligheder eller forsømmelser. 

Af de 99 forhold, som var behandlet inden for ordningen, omfattede 39 henvendelser 

borgerbetjening og service, 26 omhandlede personaleforhold, 18 handlede om økonomi, 8 handlede 

om intern administration, 3 handlede om arbejdsmiljø og 5 handlede om andre forhold.52 

Derudover indeholdt evalueringen resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt 

tillidsrepræsentanter i kommunen, hvor 27,7 procent af tillidsrepræsentanterne oplyste, at de som 

medarbejdere eller tillidsrepræsentanter havde haft mistanke om eller kendskab til ulovligheder eller 

alvorlige uregelmæssigheder på en offentlig arbejdsplads.53 

Tillidsrepræsentanterne blev også spurgt til de største ulemper ved whistleblowerordningen. Som 

den største ulempe pegede flertallet (62 procent) på risikoen for, at medarbejdere benytter 

ordningen i stedet for at løse problemet gennem intern dialog. 

En ny opgørelse af antallet af henvendelser til whistleblowerordningen fra 6. februar 2019 viste, at 

omkring 40 procent af henvendelserne fra 2013-2018 havde vedrørt borgerbetjening og service, 17,5 

procent personalesager, 15,7 procent økonomi, 13,4 procent arbejdsmiljø, 6 procent administration 

og 8,2 procent andet.54  

 

 

 

51 Evalueringsrapport om whistleblowerordningen i Københavns Kommune, s.7. 

52 Evalueringsrapport om whistleblowerordningen i Københavns Kommune, s. 7. 

53 Evalueringsrapport om whistleblowerordningen i Københavns Kommune, s. 8. 

54 Budgetnotat af 6. februar 2019, om whistleblowerordningen i Københavns Kommune.  

https://www.kk.dk/sites/default/files/Evaluering%20af%20Whistleblowerordningen%20i%20K%C3%B8benhavns%20kommune%2C%202014.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/Evaluering%20af%20Whistleblowerordningen%20i%20K%C3%B8benhavns%20kommune%2C%202014.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/Evaluering%20af%20Whistleblowerordningen%20i%20K%C3%B8benhavns%20kommune%2C%202014.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/edoc/Attachments/22517526-31113771-2.pdf
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4.3 Erfaringer fra Frederiksberg Kommune 

Frederiksberg Kommune oprettede om den første kommune en whistleblowerordning i 2011 og 

ordningen overgik pr. 1. januar 2020 fra at blive administreret af en juridisk chef til at blive 

administreret af borgerrådgiveren. 

Magistraten (Frederiksberg Kommunes økonomiudvalg) blev forelagt evalueringer af 

whistleblowerordningen i 2012, 2013 og i juni 2020. I forbindelse med seneste evaluering blev der 

lavet en opgørelse over alle indkomne sager til whistleblowerordningen i perioden fra 2013 til og 

med januar 2020, som viste, at der i perioden var tale om i alt 11 henvendelser.55 

Af de 11 henvendelser faldt 1 henvendelse uden for ordningen (seksuelle forhold) og 1 henvendelse 

var ikke længere relevant, da den omhandlede en leverandør, der var blevet opsagt af kommunen. 

Der blev desuden indgivet 2 urigtige anklager (henholdsvis anklage om mandatsvig og misbrug af 

adgang til cpr-registeret).  

De 7 resterende henvendelser blev vurderet at falde indenfor ordningen.  

Én var en personlig henvendelse fra en vikar om dårlig ledelse og deraf følgende dårligt arbejdsmiljø 

i en gruppe i hjemmeplejen. Denne sag førte til, at den pågældende leder blev afskediget. 

En anden anonym henvendelse omhandlede uheldige forhold på et plejecenter, hvor stillinger ikke 

havde været slået op, som de skulle, og forstanderens datter og søster var blevet ansat. Disse 

familiære ansættelser blev ikke forlænget, og det blev meldt ud, at sådanne ansættelser ikke ville 

finde sted fremover. 

En tredje også anonym henvendelse handlede om dårligt arbejdsklima på en ungdomspension. 

Børne- og ungedirektøren blev bedt om en redegørelse. Da der var behov for en opfølgning fra 

whistlebloweren, men dette ikke var muligt på grund af den anonyme indberetning, blev der ikke 

foretaget yderligere i anledning af henvendelsen.  

En fjerde henvendelse handlede om, at Frederiksberg Gartner og Vejservice havde nogle for 

personlige relationer til nogle konsulenter. Efter en nærmere undersøgelse og redegørelse blev 

forholdene dog fundet tilfredsstillende. 

En femte henvendelse var fra en navngiven person i Frederiksberg Forsyning, som indberettede om 

henholdsvis en sag om sexchikane, sager om tyveri og salg af jernskrot samt dårligt arbejdsmiljø i 

Frederiksberg Forsyning. Sagen blev sendt videre til HR-afdelingen i Frederiksberg Forsyning. 

En sjette henvendelse var fra en far, der henvendte sig om, at hans datters fravær ikke var registreret 

korrekt. Fejlen blev anerkendt af kommunaldirektøren og skolechefen. Sagen blev afsluttet med kritik 

af, at skolen ikke havde fraværsregistreret korrekt. 

 

55 Se referat af mødet i Magistraten den 8. juni 2020. Justitia har fået indsigt i det i referatet omtalte bilag af 13. februar 2020, hvor 

henvendelser til whistleblowerordningen siden juni 2013 gennemgås. 

https://www.frederiksberg.dk/referat-til-moedet-i-magistraten2018-21-den-8-juni-2020-kl-1705-i-kommunalbestyrelsens-moedesal
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Den syvende og sidste henvendelse handlede om, at en ansat i et hjemmeservicefirma havde 

alkoholproblemer, men at ledelsen ikke foretog sig noget. Sagen blev undersøgt af sundheds- og 

omsorgsafdelingen, og der blev ikke fundet anledning til kritik af det firma, der leverede den 

pågældende hjemmeservice. 

4.4 Andre erfaringer fra beretninger mv. 

Justitia har desuden undersøgt andre offentligt tilgængelige oplysninger om brug af 

whistleblowerordninger på kommunernes hjemmesider og i pressen. 

Ifølge en artikel i Randers Amtsavis den 14. maj 2018 havde whistleblowerordningen i Randers 

Kommune, der blev oprettet i 2015, kun været anvendt to gange i 2018, og ingen af henvendelserne 

havde ført til egentlige sager.56  

Ifølge årsberetningen 2019 fra borgerrådgiveren i Nyborg Kommune havde kommunens 

whistleblowerordning modtaget 2 henvendelser i perioden fra 1. august 2019 til 31. december 2019, 

der begge faldt uden for anvendelsesområdet.57  

Ifølge årsberetningen for borgerrådgiveren i Odsherred Kommune 2019 havde kommunens 

whistleblowerordning modtaget 4 henvendelser i 2019, hvoraf 1 faldt uden for ordningen, 2 sager 

blev sendt videre til de relevante områder, og 1 henvendelse blev videresendt som en indberetning 

til Socialtilsyn Øst.58 Whistleblowerordningen i Odsherred Kommune var blevet oprettet den 1. januar 

2018, og der havde været 6 henvendelser til ordningen dette år. 

Whistleblowerordningen i Slagelse Kommune modtog ifølge borgerrådgiverens årsberetning fra 

2019 3 henvendelser i 2019, hvoraf 1 blev videresendt til en anden myndighed og 2 gav anledning 

til nærmere undersøgelser.59 Whistleblowerordningen var blevet oprettet den 1. november 2017 som 

en etårig forsøgsordning,60 og det blev i 2018 besluttet at gøre ordningen permanent. I 2018 modtog 

ordningen 2 henvendelser.61 

 

 

 

 

 

56 Artikel i Randers Amtsavis: ”V og DF: Nej tak til kommunal stikkerlinje”, den 14. maj 2018. e 

57 Borgerrådgiveren i Nyborg Kommune, Årsberetning 2019. 

58 Borgerrådgiveren i Odsherred Kommune, Årsberetning 2019.  

59 Borgerrådgiveren i Slagelse Kommune, Årsberetning 2019, s. 25. 

60 Borgerrådgiveren i Slagelse Kommune, Årsberetning 2017.  

61 Borgerrådgiveren i Slagelse Kommune, Årsberetning 2018.  

https://amtsavisen.dk/artikel/v-og-df-nej-tak-til-kommunal-stikkerlinje
https://www.nyborg.dk/~/media/NyborgKommune/Files/Borger/Borgerraadgiver/Aarsberetning2019.pdf?la=da
https://www.odsherred.dk/sites/default/files/PDF/borgerraadgiverens_aarsrapport_for_2019_1.pdf
https://www.slagelse.dk/media/17710364/aarsberetning2019-webtil.pdf
https://www.slagelse.dk/media/14300254/aarsberetning-2017.pdf
https://www.slagelse.dk/media/15858062/aarsberetning-2018.pdf


Justitia| Danmarks uafhængige juridiske tænketank  

 Whistleblower – en styrkelse af den kommunale retssikkerhed  

     

Justitia Fruebjergvej 3 2100 København Ø 23926100 info@justitia-int.org 

             22 22 

4.5 Justitias spørgeskemaundersøgelse 

Justitia udsendte den 24. november 2020 et spørgeskema til 8 borgerrådgivere62, der administrerer 

whistleblowerordninger i kommunerne, enten alene eller som del af et whistleblowerudvalg. 63 

Spørgeskemaet blev sendt til de borgerrådgiveradministrerede ordninger, da de fleste 

borgerrådgivere er uafhængige af den kommunale forvaltning. Syv af de adspurgte borgerrådgivere 

er formelt uafhængige af kommunens forvaltning og refererer direkte til kommunalbestyrelsen, 

mens borgerrådgiveren i Odsherred refererer til kommunaldirektøren.  

Samtlige 8 borgerrådgivere har besvaret spørgeskemaet og i den forbindelse angivet, at de mener, 

at whistleblowerordningerne virker efter deres formål, og at der er behov for ordningen i deres 

respektive kommuner.  

Følgende begrundelser blev anført til spørgsmålet om, hvorfor de mente, at der er behov for 

whistleblowerordningen: 

• Opfanger sager, som whistleblowere ikke har lyst til at sende andre steder hen i 

kommunen.  

• En direkte adgang for ansatte til at rette kritik udenom de ledelseslag, som ellers kan 

være svære at trænge igennem, ligesom ordningen sikrer, at kritikken så vidt muligt 

undersøges og tages alvorligt.  

• En ekstra sikkerhed for politikerne og en tryg kanal for ansatte og samarbejdspartnere, 

der samtidig giver en hensigtsmæssig ramme til at håndtere nogle utroligt vanskelige 

sager.  

• Mange medarbejdere ligger inde med viden, de enten ikke tør bringe frem eller ikke 

ved, hvordan de skal bringe frem. 

• Et fint supplement til de andre muligheder medarbejdere og samarbejdspartnere 

allerede har for at give udtryk for undring eller bekymring til kommunens ledelse.  

• Giver beskyttelse mod uberettiget forfølgelse på baggrund af indberetninger.  

• En ekstra mulighed for de ansatte til at henvende sig med mistanke om eller viden om 

ulovligheder eller grove forsømmelser m.v. 

• Inden ordningens oprettelse var der tilfælde, hvor medarbejderne savnede en ekstra vej 

til at gå uden om tillidsrepræsentantsystemet eller egen ledelse m.fl.  

Borgerrådgiverne blev desuden spurgt om, hvilke nytteeffekter, de mente, at 

whistleblowerordningen har. Følgende emner gik igen i deres svar: 

 

62 Det bemærkes, at der tillige er en borgerrådgiveradministreret borgerrådgiverordning i Nyborg, men stillingen er p.t. ikke besat. 

Derudover er whistleblowerordningen i Norddjurs Kommune undervejs, men ikke endeligt etableret. Spørgeskemaet er derfor ikke sendt 

til disse to whistleblowerordninger/borgerrådgivere. 

63 De 8 borgerrådgivere repræsenterer tilsammen ordninger i 11 kommuner, da en borgerrådgiver deltager i borgerrådgiverudvalg i både 

Randers, Favrskov og Horsens. 
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• Kan udgøre en tryg informationskanal som et supplement til andre muligheder. 

• Kan være med til at synliggøre og bringe forhold frem, der ellers ikke ville være kommet 

frem. 

• Virker præventivt. 

• Større intern og ekstern åbenhed om fejl. 

Borgerrådgiverne blev herudover blevet spurgt til, hvilke ulemper whistleblowerordningen har. 

Følgende blev nævnt: 

• At arbejdsmiljøforhold ikke er omfattet af ordningen, medmindre det har forbindelse til 

alvorlige fejl og forsømmelser i øvrigt. 

• Muligheden for chikanøse indberetninger. 

• At anonymitet kan være svær, hvis der kun er få ansatte, der kender til forholdet. 

• At det kan være svært for whistleblowere at acceptere, at de ikke er part i sagen. 

• At en del indberetter forhold, der ikke falder under whistleblowerordningen. 

• At nogle henvendelser er så diffuse, at det ikke er muligt at undersøge kritikken 

nærmere. 

Derudover erklærerede samtlige borgerrådgivere sig enige i: 

• At ordningen øger ansattes muligheder for at oplyse om uregelmæssigheder i 

kommunen. 

• At ordningen øger trygheden for ansatte, der indgiver oplysninger til ordningen. 

• At ordningen bidrager til øget gennemsigtighed og åbenhed i kommunen. 

• At ordningen giver mulighed for at skabe forbedringer i kommunen. 

• At sagsbehandlingsproceduren i forbindelse med behandling af henvendelserne er 

hensigtsmæssig. 

• At det er en fordel, at ansatte kan henvende sig anonymt til ordningen. 

Ingen af respondenterne havde oplevet, at der bevidst var indgivet urigtige oplysninger til ordningen. 

Derimod havde 1 ud af 8 borgerrådgivere kendskab til, at det havde haft negative konsekvenser for 

ansatte i kommunen at henvende sig til ordningen. 

I forhold til forbedringer af whistleblowerordningen blev følgende foreslået: 

• Bedre mulighed for at følge op på sager i tilfælde, hvor det kan tyde på, at der har 

været negative konsekvenser for whistleblowere.  

• Behov for særligt it-system, så der kan kommunikeres med anonyme whistleblowere. 

• At ordningen blev varetaget af et whistleblowerudvalg, da det ville få 

medarbejderstaben med i loppet og sandsynligvis give mere opbakning til ordningen 

fra tillidsrepræsentantsystemet. 
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5 Vurdering af behov for kommunale 

whistleblowerordninger 

EU-whistleblowerdirektiv, som er nærmere beskrevet i afsnit 2, skal som tidligere nævnt være 

implementeret senest den 17. december 2021. Det betyder, at alle kommuner som udgangspunkt 

skal oprette en whistleblowerordning i år til brug for håndtering af indberetninger om overtrædelser 

af visse dele af EU-retten. 

De kommende EU-whistleblowerordninger er en oplagt anledning til at overveje, om offentlige 

myndigheder og private virksomheder tillige skal forpligtes til at oprette whistleblowerordninger, der 

omfatter overtrædelser mv. af national ret. Der er i medfør af en regeringsbeslutning allerede 

oprettet sådanne whistleblowerordninger i staten, jf. afsnit 3. 

Som nævnt i afsnit 4 er det p.t. valgfrit for kommunerne, om de vil oprette en whistleblowerordning 

for overtrædelser mv. af national ret, hvilket 23 kommuner indtil videre har gjort. Det er således 

under en fjerdedel af kommunerne, der i dag har en whistleblowerordning til brug for indberetning 

af overtrædelser mv. af national ret. 

I den resterende del af analysen vil der være særlig fokus på whistleblowerordninger i kommunerne. 

Dette skyldes, at kommunerne spiller en meget central rolle for den borgernære velfærd, bl.a. fordi 

de løbende træffer mange afgørelser med retsvirkning for borgerne, hvoraf flere kan have ganske 

indgribende karakter og have afgørende betydning for såvel borgernes livskvalitet som fremtid.  

Der har i en årrække været problemer med retssikkerhedsniveauet i kommunerne, hvilket bl.a. 

kommer til udtryk ved en høj og stigende omgørelsesprocent i Ankestyrelsen, som bl.a. behandler 

klager over kommunale afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I 2019 var Ankestyrelsens 

omgørelsesprocent i kommunale klagesager i gennemsnit på 33 procent,64 hvilket vil sige, at hver 

tredje sag endte med en ændring af kommunens afgørelse eller hjemvisning til fornyet behandling 

i kommunen på grund af utilstrækkelige oplysninger. 

Samtidig forvalter kommunerne en stor del af samfundets skattekroner på velfærd mv. 

Kommunernes nettodriftsudgifter på 351,5 mia. kr. i 2019 svarer til, at kommunerne brugte knap 1 

mia. kr. om dagen dette år.65  

Hertil kommer, at der generelt de seneste år har været store problemer med lovovertræder og 

magtfordrejning i den offentlige sektor. På det statslige område kan f.eks. nævnes en stribe svindel- 

og bestikkelsessager i forsvaret.66 Fra politiet kan nævnes bestikkelsessagen vedrørende it-firmaet 

 

64 Omgørelsesprocenten dækker over andelen af klagesager, der enten er ændret af Ankestyrelsen eller hjemvist til fornyet behandling i 

kommunen. I 2019 var omgørelsesprocenten 33 procent. ANKEAST7 – hele landet efter alle love inden for social- og 

beskæftigelsesområdet. 

65 Nyhed på Danmarks Statistik: ”Sådan bruger kommunerne 1.000 kr.”, den 25. september 2020.  

66 Jyllands-Posten: ”Overblik: Svindel og bestikkelse har martret Forsvaret”, den 24. august 2020. / 

https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2020/2020-09-25-kommunernes-1000-kr
https://jyllands-posten.dk/indland/ECE12363306/overblik-svindel-og-bestikkelse-har-martret-forsvaret/
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Atea. Dertil kommer Britta Nielsen sagen, hvor en tidligere medarbejder blev dømt for at have 

svindlet Socialstyrelsen for 117 millioner kroner, der ellers skulle have gået til socialt udsatte.67 

Heller ikke kommunerne er gået fri for sådanne sager. I sommeren 2020 blev en tidligere topchef i 

Aarhus Kommune dømt for at have modtaget bestikkelse i form af bl.a. festivalbilletter og 

sponsorater til en badmintonklub.68 I Københavns Kommune er der i november 2020 blevet opdaget 

formodet svindel for op mod 50 mio. kr., som er foregået i Miljø- og Teknikforvaltningen.69 

Samtidig ses offentligt ansattes ytringsfrihed generelt at være under pres, og undersøgelser har flere 

gange slået fast, at der i praksis er stor usikkerhed og utryghed blandt offentligt ansatte, herunder i 

kommunerne, når det drejer sig om at ytre sig offentligt om kritisable forhold på arbejdspladsen.70 

En undersøgelse har desuden vist, at dette også gælder i forhold til at tage kritisable forhold op 

internt på arbejdspladsen. 71  Dette gør det yderligere relevant at overveje behovet for 

whistleblowerordninger i kommunerne.  

Nedenstående case er et eksempel på, hvor vanskeligt det kan være at rejse en intern kritik om 

retssikkerhedsmæssige problemer, der rammer kommunens borgere. 

Case 1: En socialrådgiver rejste kritik internt  

I 2020 satte en socialrådgiver på et videndelingsmøde mellem jobcenteret og en socialafdeling 

spørgsmålstegn ved borgerens retssikkerhed. Socialrådgiveren havde blandt andet iagttaget, at 

flere borgere ikke fik behandlet deres ansøgninger om hjælp og støtte. Hun havde iagttaget, at 

der ikke blev foretaget en konkret og individuel vurdering af borgeres ansøgninger, og at der i 

flere tilfælde ikke blev givet et egentligt afslag med en tilhørende klagevejledning. I nogle tilfælde 

var det slet ikke blevet noteret, at borgeren havde henvendt sig om hjælp. Efterfølgende fik 

socialrådgiveren et vredt opkald fra en leder, der fortalte at mødet var blevet optaget, og at han 

agtede at tage det videre, da han ikke ville beskyldes for at bryde loven. Socialrådgiveren endte 

med at undskylde for sine ytringer, idet hun blev nervøs for eventuelle ansættelsesretlige 

konsekvenser. 

Indførelse af whistleblowerordninger i kommunerne kan medføre både fordele og ulemper. 

En væsentlig indvending mod at indføre whistleblowerordninger til brug for indberetninger af 

overtrædelser mv. af national ret, er, at der allerede findes en række eksisterende muligheder for 

whistleblowere, der vil gøre opmærksom på ulovligheder, jf. også figuren i afsnit 1.1.4. Der er bl.a. 

mulighed for at henvende sig til eksterne parter i form af overordnede tilsynsmyndigheder, pressen 

 

67 Dr.dk: ”Dommen er endelig: Britta Nielsens svindelsag bliver ikke anket”, den 26. februar 2020.  

68 Dr.dk: ”Tidligere topchef i Aarhus Kommune dømt i bestikkelsesag”, den 3. juli 2020.  

69 https://www.altinget.dk/artikel/koebenhavns-kommune-opdager-formodet-millionsvindel-paa-anlaegsposter 

70 Betænkning nr. 1573 om ytringsfrihedens rammer og vilkår i Danmark, 2020, s. 571. 

71 Betænkning nr. 1573 om ytringsfrihedens rammer og vilkår i Danmark, 2020, s. 574. 

https://www.dr.dk/nyheder/indland/dommen-er-endelig-britta-nielsens-svindelsag-bliver-ikke-anket
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/oestjylland/tidligere-topchef-i-aarhus-kommune-doemt-i-bestikkelsessag
https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2020/betaenkning_nr._1573_2020_del_2.pdf
https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2020/betaenkning_nr._1573_2020_del_2.pdf
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og Folketingets Ombudsmand eller at henvende sig internt ved at rejse sagen over for en leder eller 

gennem tillidsrepræsentantsystemet. Disse ordninger anvendes også i praksis, jf. f.eks. nedenstående 

cases. 

Case 2: En socialrådgiver påtalte kritisable forhold via fagforening og Folketingets 

Ombudsmand  

Før sommerferien i 2015 modtog en socialrådgiver i Odense Kommune en mail fra sin leder om, 

at socialrådgiverne i Familieafdelingen havde et døgn til at finde fem børnesager hver, som kunne 

lukkes, fordi det var besluttet, at kommunen skulle stoppe hjælpen til hvert femte barn og familie, 

der modtog såkaldt forebyggende foranstaltninger. I alt skulle 180 sager lukkes inden den 1. 

september 2015. Først informerede socialrådgiveren sin leder om, at det var ulovligt at lukke sager 

af økonomiske årsager. Da dette ikke førte til noget, henvendte socialrådgiveren sig til Dansk 

Socialrådgiverforening, der klagede til Folketingets Ombudsmand. Ombudsmanden udtalte, at det 

er et ufravigeligt krav, at kommunerne skal overholde lovgivningen, også selvom kommunen er i 

en økonomisk vanskelig situation.72 Sagen førte til flere fyringer af chefer i Odense Kommune, 

mens socialrådgiveren og hendes kolleger modtog Dansk Socialrådgiverforenings Hæderspris for 

at have stået fast på deres faglighed.73 

 

Case 3: En anonym henvendelse til Ombudsmanden om spareplaner i Guldborgssund  

I november 2013 modtog Folketingets Ombudsmand en anonym henvendelse om en spareplan 

på anbringelsesområdet i Guldborgssund Kommune. Det fremgik af spareplanen, at 

sagsbehandlerne skulle inddele anbringelsessagerne i tre kategorier, og at sagsbehandlerne skulle 

kontakte anbringelsesstederne med henblik på at nedbringe omkostningerne med 10-15 pct. af 

den nuværende pris. Hvis besparelse ikke var mulig, skulle barnet enten hjemtages til kommunen 

eller flyttes til et billigere tilbud. Formålet var bl.a. at hjemtage 30-40 pct. af de børn, der var 

anbragt i plejefamilier. Ombudsmanden udtrykte bekymring over, at kommunens plan ikke 

indeholdt en beskrivelse af den retlige ramme, det vil sige de materielle og processuelle regler, 

der gælder i forbindelse med f.eks. ophør af foranstaltninger og ændring af anbringelsessted, og 

at f.eks. hensynet til barnets tarv, kontinuitet i anbringelsen og egnethed af iværksatte 

foranstaltninger ikke var nævnt. Ombudsmanden fandt anledning til alvorlig bekymring for, om 

 

72  Nyhed på Ombudsmanden.dk: ”Ombudsmanden afslutter Odense-sag”, den 13. oktober 2015 og BDO’s undersøgelse af 

hændelsesforløbet vedrørende servicetilpasninger på forebyggende foranstaltninger for børn og unge i Odense Kommune og nyhed på 

socialraadgiverne.dk: ”Socialrådgiver afslørede lovbrud – nu inspirerer hun andre whistleblowere”, den 28. februar 2019 og en artikel på 

dr.dk: ”Ombudsmand efter Odense-sag: Hold loven – selvom der skal spares”, den 13. oktober 2015.   

73 Nyhed på socialraadgiverne.dk: ”Socialrådgivere hædres for at stå fast på fagligheden”, den 9. november 2015. 

https://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/ombudsmanden_afslutter_odense-sag/rapport_fra_bdo_og_kromann_reuter/
https://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/ombudsmanden_afslutter_odense-sag/rapport_fra_bdo_og_kromann_reuter/
https://socialraadgiverne.dk/socialraadgiver-afsloerede-lovbrud-nu-inspirerer-hun-andre-whistleblowere/
https://www.dr.dk/nyheder/regionale/fyn/ombudsmand-efter-odense-sag-hold-loven-selvom-der-skal-spares
https://socialraadgiverne.dk/socialraadgivere-haedres-staa-fast-paa-fagligheden/?fbclid=IwAR3TsDTGQwGmVWtdPwC90VrY1LXSffl-L_uVE2o322e5TDu2Fc_wjUS5NAw
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de allermest udsatte børns retssikkerhed ville komme under pres. Efter Ombudsmandens udtalelse 

meddelte Guldborgssund Kommune, at spareplanen ikke ville blive gennemført.74 

De ovenstående sager illustrerer samtidig behovet for at kunne indberette påtænkte eller allerede 

iværksatte foranstaltninger, f.eks. når borgernes retssikkerhed bliver sat over styr.  

Alt efter den konkrete sag kan der være forskel på, hvor det er bedst at henvende sig med sin 

indberetning. Indberetninger om kritisable forhold, der skyldes ledelsen, kan f.eks. være mere 

egnede til eksterne ordninger, hvis der ikke er udsigt til, at ledelsen ønsker at løse problemet.   

Desuden kan interne ordninger have den ulempe, at de kan misbruges til – f.eks. anonymt at 

chikanere andre ansatte eller ledere, ligesom der kan opstå en såkaldt ”stikkerkultur”, hvor de ansatte 

indberetter hinanden for mindre forseelser. En anden mulig ulempe, som nævnes i betænkning om 

offentligt ansattes ytringsfrihed og i evalueringen af København Kommunes whistleblowerordning 

(2014), er, at man risikerer, at medarbejdere benytter sig af whistleblowerordningen frem for i første 

række at forsøge at løse problemer via intern dialog.  

Men som det fremgår af de hidtidige erfaringer og evalueringer af kommunale 

borgerrådgiverordninger i afsnit 4.2-4.4, tyder antallet og karakteren af de henvendelser, der er 

indgivet til ordningerne, ikke på, at de sidstnævnte bekymringer er særlig velbegrundede.75  

Interne whistleblowerordninger har samtidig en række klare fordele.  

Interne whistleblowerordning være et godt supplement til de allerede eksisterende muligheder. 

Selvom en indberetning til f.eks. Folketingets Ombudsmand kan vise sig at være en velegnet løsning 

i den konkrete sag, kan der også være visse ulemper i form af bl.a. manglende kapacitet og 

manglende kendskab til lokale forhold i kommunen, hvilket kan gøre det sværere at håndtere f.eks. 

anonyme henvendelser. 

En intern whistleblowerordning i kommunen vil betyde, at whistleblowerenheden har større 

kendskab til lokalforholdene og bedre undersøgelsesmuligheder. Samtidig sender det et stærkt 

signal til ansatte og omverdenen om, at kommunen ønsker åbenhed om lovovertrædelser og andre 

alvorlige forhold og ønsker at komme disse til livs.  

Hertil kommer, at kommunerne under alle omstændigheder skal oprette whistleblowerordninger til 

brug for overtrædelser af dele af EU-retten, og at det er oplagt at udvide denne ordning til også at 

omfatte overtrædelser mv. af national ret, således at begge overtrædelsestyper indberettes samme 

 

74 Ombudsmandsudtalelse FOB 2014-9 og nyhed på ombudsmanden.dk: ”Ombudsmanden glæder sig over, at spareplan for anbragte 

børn ikke blev gennemført”, den 10. juni 2014.  

 

75 Betænkning nr. 1553 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, s. 319. 

https://www.ombudsmanden.dk/find/udtalelser/beretningssager/alle_bsager/2014-9/pdf1
https://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/spareplan_for_anbragte_born/
https://www.ombudsmanden.dk/find/nyheder/alle/spareplan_for_anbragte_born/
https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2015/Betaenkning%20om%20off%20an%20ytrin%20whistleblower.pdf
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sted. Dette skal også ses i lyset af, at ikke alle potentielle whistleblowere kan forventes at have 

kendskab til, hvornår der er tale om overtrædelse af henholdsvis national ret og EU-ret. 

Derudover kan whistleblowerordninger medvirke til at højne niveauet i en myndigheds ydelser, fordi 

fejl og forsømmelser (tidligere) bliver opdaget. Indberetninger kan også føre til, at emner af 

samfundsmæssig interesse bliver taget op og overvejet på arbejdspladsen, herunder at 

myndighedsadfærd eller retningslinjer bliver genovervejet, ligesom en whistleblowerordning kan 

være med til at skabe opmærksomhed om andre forhold, der kan forbedres i myndigheden. Selvom 

en undersøgelse ikke finder eksempler på kritisabel adfærd i en konkret sag, vil undersøgelsen 

således kunne føre til ændret adfærd eller ændrede retningslinjer.76 

Dertil kommer, at selvom de foreløbige erfaringer med allerede eksisterende whistleblowerordninger 

i kommunerne er sparsomme, så er de positive. 77  I Justitias undersøgelse blandt otte 

borgerrådgiveradministrerede whistleblowerordninger vurderede samtlige adspurgte overordnet, at 

der er et behov for ordningerne, og at de fungerer efter hensigten. 

Interne whistleblowerordninger må på denne baggrund anses for meget velegnede til både at øge 

de kommunalt ansattes muligheder for at ytre sig om ulovlige forhold mv. uden at frygte negative 

konsekvenser og at medvirke til at skabe lovlig og god forvaltningsudøvelse. 

Fordelene ved kommunale whistleblowerordninger, som omfatter overtrædelser mv. af national ret, 

må således anses for at veje tungere end de mulige ulemper. Desuden vil nogle af ulemperne kunne 

dæmpes ved et gennemtænkt design af ordningen, herunder afgrænsning af de forhold, som kan 

indberettes via ordningen. 

Det kan overvejes, om mindre kommuner bør kunne undtages fra forpligtelsen til at oprette en intern 

ordning til brug for overtrædelse af national ret mv. med henvisning til den administrative byrde. 

Den administrative byrde vil dog formentlig være af begrænset karakter. F.eks. har 

whistleblowerordningen i Frederiksberg Kommune i gennemsnitligt modtaget 1,6 henvendelser 

årligt i perioden fra 2013-2020. Desuden vurderes det ikke hensigtsmæssigt, hvis kommunalt ansatte 

mv. i mindre kommuner ikke får den samme mulighed for at påpege ulovlige forhold mv. som i andre 

kommuner. Derudover kan mindre kommuner eventuelt dele en whistleblowerordning, hvilket er en 

løsning, der også lægges op til whistleblowerdirektivet om overtrædelser af visse dele af EU-retten.78 

Anbefaling  

Det anbefales, at alle kommuner forpligtes til at oprette en intern whistleblowerordning til brug 

for indberetninger om overtrædelser mv. af national ret. Dette vil med fordel kunne ske gennem 

 

76 Betænkning nr. 1553 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, s. 337-338. 

77 Se afsnit 4.2. 

78 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2019/1937, artikel 8, stk. 9.  

https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2015/Betaenkning%20om%20off%20an%20ytrin%20whistleblower.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=en
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en udvidelse af den whistleblowerordning, som kommunerne er forpligtede til at oprette som følge 

af EU´s whistleblowerdirektiv – med de ændringer, der måtte ønskes for den del, der omfatter 

national ret, jf. afsnit 6. 

I afsnit 6 nedenfor gennemgås en række vigtige grundelementer, som de kommunale 

whistleblowerordningerne bør omfatte, når det gælder overtrædelser mv. af national ret.  

6 Nye whistleblowerordninger i kommunerne  

Som beskrevet i afsnit 4 er der i dag alle 23 kommuner, der af egen drift har valgt at oprette 

whistleblowerordninger til brug for overtrædelser mv. af national ret. De eksisterende kommunale 

whistleblowerordninger administreres inden for den gældende lovgivning, herunder navnlig de 

forvaltningsretlige og databeskyttelsesretlige regler. 

Som nævnt i afsnit 5 ovenfor anbefales det, at alle kommuner i forbindelse med implementeringen 

af EU´s whistleblowerdirektiv forpligtes til også at oprette en intern whistleblowerordning til brug for 

indberetninger om overtrædelser mv. af national ret.  

Det er naturligvis helt essentielt at der i whistleblowerordninger sikres en effektiv beskyttelse af 

whistleblowere mod repressalier. Dette er også som beskrevet i afsnit 2 en vigtig del af EU’s 

whistleblowerdirektiv, der skal implementeres i dansk ret. Fokus i dette afsnit vil dog ikke være på 

whistleblowerbeskyttelsen, herunder adgang til retshjælp, godtgørelse eller bevisbyrderegler. 

Afsnittet ser alene på grundelementer ved selve anvendelsen af kommunale whistleblowerordninger. 

Anbefalingerne er udarbejdet på baggrund af en række forskellige kilder, herunder: 

• Betænkningen om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger (2015). 

• EU’s whistleblowerdirektiv (2019). 

• Den svenske betænkning om øget beskyttelse af whistleblowere (2020) med ledsagende 

lovforslag. 

• De fælles retningslinjer for whistleblowerordninger i staten. 

• De foreløbige erfaringer med kommunale whistleblowerordningerne.  

Beskrivelsen af erfaringerne med de allerede eksisterende whistleblowerordninger er udformet på 

baggrund af de oplysninger om whistleblowerordningerne, der er tilgængelige på kommunernes 

hjemmesider, og hvad kommunerne skriftligt har oplyst til Justitia.  
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6.1 Anvendelsesområdet 

Det bør ved oprettelse af interne kommunale whistleblowerordninger om overtrædelser mv. af 

national ret overvejes, hvilke oplysninger og forhold, som whistleblowerordningerne skal kunne 

modtage og behandle. 

I betænkningen om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger i den offentlige 

forvaltning blev det anbefalet, at en myndighed i almindelighed bør afgrænse en 

whistleblowerordning til at angå alvorlige forhold, der er af betydning for myndighedens varetagelse 

af sine opgaver. Ifølge betænkningen kan det være svært generelt at udtale sig om, hvad der kan 

udgøre sådanne alvorlige forhold, og det må i et vist omfang bero på en konkret vurdering på 

baggrund af den enkelte myndigheds opgaver. I almindelighed vil f.eks. strafbare forhold, grove eller 

gentagne lovovertrædelser, grove eller gentagne overtrædelser af væsentlige interne regler (f.eks. 

for bogføring og regnskabsaflæggelse) eller bevidst vildledning mv. af borgere eller andre dog kunne 

anses for at være alvorlige forhold.79 Denne begrænsning til alvorlige forhold begrundes med, at det 

bør tages i betragtning, at en ordning ikke bør erstatte den direkte og daglige kommunikation på 

arbejdspladsen om fejl mv., og at ordningen kan skabe frygt for at blive anklaget for fejl, der begået 

i god tro.80 

I Sverige er der udgivet en betænkning om øget tryghed for whistleblowere med et ledsagende 

udkast til lovforslag om beskyttelse af whistleblowere. Den kommende lov skal erstatte den hidtidige 

lov fra 2016 om beskyttelse af arbejdstagere, som har rapporteret om alvorlige misforhold mod 

repressalier.81 Den kommende lov bør ifølge lovforslaget omfatte både de af direktivet omfattede 

overtrædelser af EU-retten samt overtrædelser af svensk lovgivning og andre forhold, som har en 

sådan karakter, at almenheden har en interesse i, at det kommer frem.82 

Ifølge fællesvejledningen for whistleblowerordninger på statens område omfatter disse ordninger 

oplysninger om alvorlige forhold, som er af betydning for myndighedernes varetagelse af deres 

opgaver. Hvad der udgør alvorlige forhold, beror på en konkret vurdering, men omfatter i 

almindelighed strafbare forhold, grove eller gentagne overtrædelser af lovgivningen, grove eller 

gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper eller af væsentlige interne retningslinjer, 

grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, seksuel chikane eller bevidst vildledning af 

borgere og samarbejdspartnere.83 

De eksisterende kommunale whistleblowerordninger, som Justitia har set på, omfatter også alvorlige 

forhold, der svarer til anvendelsesområdet for de statslige ordninger. Nogle kommuner har dog en 

 

79 Betænkning nr. 1553 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, s. 61. 

80 Betænkning nr. 1553 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, april 2015, s. 60-61. 

81 Lag (2016:749) om särskilt skydd mot repressalier för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållandan. 

82 Ökad trygghet för visselblåsere, betänkande av Utredningen om genomförande av visselblåsardirektivet, Stockholm 2020, SOU 2020:38, 

s. 28. 

83 Fælles vejledning for whistleblowerordninger på statens område, s. 5. 

https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2015/Betaenkning%20om%20off%20an%20ytrin%20whistleblower.pdf
https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2015/Betaenkning%20om%20off%20an%20ytrin%20whistleblower.pdf
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2016749-om-sarskilt-skydd-mot-repressalier_sfs-2016-749
https://www.regeringen.se/49f2d1/contentassets/8da2073fda1645ec946ca4eca8bd6b6a/okad-trygghet-for-visselblasare-sou-2020-38.pdf
https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2020/10/Faelles-vejledning-for-whistleblowerordninger-paa-statens-omraade.pdf
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meget kortfattet beskrivelse, eller mangler helt en beskrivelse af de forhold, der er omfattet af 

ordningen. 

Som det fremgår af afsnit 5 anbefaler Justitia, at de kommende whistleblowerordninger i 

kommunerne også kommer til at omfatte overtrædelser mv. af national ret. Det er vanskeligt at 

fremkomme med en præcis definition af, hvilke forhold, der bør være omfattet af en 

whistleblowerordning vedrørende national ret. Justitia kan dog tilslutte sig anbefalingen i 

betænkningen om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger om, at ordningen bør 

afgrænses til alvorlige forhold, der er af betydning for myndighedens varetagelse af sine opgaver. 

Dette ses ligeledes at være tilfældet i f.eks. Københavns Kommunes whistleblowerordning, ligesom 

også flere andre kommuner har et lignende anvendelsesområde for deres ordninger. Henset til, at 

det må anses for nærmest umuligt på forhånd at identificere de forhold, som der kan blive tale om, 

bør der i stedet anvendes nogle få hovedkategorier. 

Anbefaling  

Det anbefales, at kommunale whistleblowerordninger til håndtering af overtrædelser mv. af 

national ret omfatter alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold.  

Det anbefales endvidere, at der i lovgivningen indsættes eksempler på både forhold, der kan være 

omfattet af de nævnte kategorier, og eksempler på ikke omfattede forhold.  

Det bør tydeligt fremgå, at grove eller gentagne overtrædelser af regler og principper for 

sagsbehandlingen er omfattet af whistleblowerordningen, og der bør i den forbindelse fastsættes 

nærmere vejledning om, hvilke konkrete forhold der kan være tale om. 

6.2 Organisering 

Det bør ved oprettelse af interne kommunale whistleblowerordninger om overtrædelse mv. af 

national ret også overvejes, hvem eller hvilken afdeling, der skal håndtere og administrere de 

indkomne indberetninger. 

I betænkningen om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger anbefales det, at de 

funktioner, der knytter sig til administrationen af en whistleblowerordning, så vidt muligt adskilles 

fra myndighedens øvrige funktioner. Dette skyldes hensynet til 1) at sikre tilliden til ordningens 

uafhængighed 2) modvirke at ansatte kan komme til at modtage indberetninger om dem selv og 3) 

sikre at så få ansatte som muligt får kendskab til indberetningerne.84 

 

84 Betænkning nr. 1553 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, april 2015, s. 60. 

https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2015/Betaenkning%20om%20off%20an%20ytrin%20whistleblower.pdf
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Det fremgår af EU´s whistleblowerdirektiv, at indberetningskanaler kan drives internt af en person 

eller afdeling, der er udpeget dertil, eller leveres eksternt af en tredjepart.85 Derudover fremgår det, 

at der skal udpeges en upartisk person eller afdeling, som kan være den samme som den, der 

modtager indberetningerne, og som er kompetent til at følge op på indberetningerne.86 

I den svenske betænkning om øget tryghed for whistleblowere med ledsagende lovforslag fremgår 

det, at de udpegede whistleblowerenheder skal være uafhængige og upartiske. Det fremgår 

endvidere, at det er uklart, hvad der i direktivet skal forstås ved begreberne uafhængig og upartisk, 

da enheden eller personen i sagens natur ikke kan være uafhængig af arbejdsgiveren. Det vurderes 

i den svenske betænkning, at det i bedømmelsen af uafhængigheden er afgørende, om enheden 

eller personen har en stilling/position i virksomheden/den offentlige myndighed, som indebærer en 

vis grad af selvstændighed og uafhængighed i forhold til opgavens udførelse, der ligner den 

selvstændighed et databeskyttelsesombud har. Særligt ved beslutningstagning er det centralt, at der 

findes et vist mål af selvstændighed i forhold til de øvrige dele af virksomheden/myndigheden. 

Yderligere bør der indføres en udtrykkelig pligt for arbejdsgivere til at give sikkerhed for, at de, som 

håndterer de interne indberetninger, fortsat er uafhængige og upartiske.87 

I de eksisterende kommunale whistleblowerordninger ses forskellige organiseringer. Ud af de 23 

kommuner har 11 kommuner valgt at placere funktionen hos borgerrådgiveren.88 5 kommuner har 

valgt at nedsætte et whistleblowerudvalg, der består typisk af borgerrådgiveren, en 

ledelsesrepræsentant og en medarbejderrepræsentant, men der kan være variationer. 5 kommuner 

har placeret deres ordning hos henholdsvis en fuldmægtig i byrådssekretariatet,89 et HR-center,90 en 

chefjurist, 91  borgmesterens afdeling 92  og hos et juridisk kontor i borgmesterens forvaltning. 93 

Herudover er der 2 kommuner, hvor Justitia ikke er bekendt med deres organisering.94 

Som nedenstående case illustrerer, kan tilliden til en whistleblowerenheds uafhængighed have 

afgørende betydning for, om en whistleblower vil anvende ordningen. 

 

 

85 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2019/1937, artikel 8, stk. 5. 

86 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2019/1937, artikel 9, stk. 1 litra c. 

87 Ôkad trygghet för visselblåsere, betänkande av Utredningen om genomförande av visselblåsardirektivet, Stockholm 2020, SOU 2020:38, 

s. 292-293. 

88 Slagelse, Roskilde, København, Odsherred, Odder, Nyborg, Faxe, Frederiksberg, Ishøj, Lejre og Hillerød. 

89 Gladsaxe. 

90 Høje Taastrup. 

91 Køge. 

92 Aarhus. 

93 Aalborg. 

94 Rudersdal og Fredensborg. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=en
https://www.regeringen.se/49f2d1/contentassets/8da2073fda1645ec946ca4eca8bd6b6a/okad-trygghet-for-visselblasare-sou-2020-38.pdf
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Case 4: Tidligere kommunal sagsbehandler: Whistleblowerordninger er kun brugbare, hvis 

man som kommunal ansat kan have tillid til deres uafhængighed  

I 2015 var en sagsbehandler medlem rehabiliteringsteamet i en kommune. Rehabiliteringsteamet 

vurderer, om en borger skal indstilles til f.eks. førtidspension eller fleksjob. Sagsbehandleren 

oplevede, at behandlingen af borgeres sager ikke foregik fagligt eller juridisk korrekt, og at syge 

borgere blev presset ud i langvarige, meningsløse og ydmygende jobafklaringsforløb i stedet for 

f.eks. at få tilkendt førtidspension. Hun gjorde både sin nærmeste leder og lederen af 

rehabiliteringsteamet opmærksom på sine synspunkter, men der blev ikke gjort noget ved 

problemerne. Hun hentede derefter omkring 100 sager ned fra kommunens 

sagsbehandlingssystem, som hun lækkede til en journalist med det formål at få den ulovlige 

sagsbehandling frem i lyset. I 2017 blev der bragt et interview med sagsbehandleren i 

Information.95 Frederiksberg Byret idømte i februar 2020 sagsbehandleren dagbøder for at have 

brudt sin tavshedspligt. Sagen er nu anket til Landsretten. 

Justitia har spurgt sagsbehandleren om, hvorfor hun ikke benyttede sig af whistleblowerordningen 

i kommunen, som dengang blev administreret af en person i forvaltningen. Hertil svarede 

sagsbehandleren: ”Efter min mening er det ikke hverken attraktivt eller trygt at påpege kritisable 

forhold via en intern kommunal whistleblowerordning. For det første ville kommunen med det 

samme opdage, at det var mig der havde indberettet forholdet, også selvom jeg var anonym, da 

jeg var en af de eneste med kendskab til oplysningerne. Jeg ville kunne risikere at blive fyret meget 

hurtigt. For det andet mener jeg ikke, at man kan have tillid til, at en intern kommunal 

whistleblowerordning kan foretage en uvildig undersøgelse og løse eventuelle problemer. 

Kommunen kan blot anvende whistleblowerordninger til at forhindre, at kritik kommer til 

offentlighedens kendskab. Jeg ville kun have tillid til en whistleblowerordning, der var fuldstændig 

uafhængig. Borgerrådgiveren, der i dag administrerer kommunens whistleblowerordning, mener 

jeg ikke er tilstrækkelig uafhængig. Hvis en whistleblowerordning skal fungere, skal den placeres 

hos et helt separat organ. Efter min mening er kommunalt ansatte bedst tjent med at henvende 

sig til pressen, hvis målet er, at der skal gøres opmærksom på kritisable forhold. De andre 

eksisterende muligheder er ikke gode nok. Til gengæld ved jeg ikke, om jeg i dag havde turde 

lække sagerne til journalisten, hvis jeg havde haft mange år tilbage på arbejdsmarkedet. Med 

lækket ødelagde jeg jo mine muligheder for nogensinde at blive ansat i en kommune igen.” 

I denne case oplyste whistlebloweren, at hun kun ville have tillid til en ekstern og fuldstændig 

uafhængig whistleblowerordning. Det må dog antages, at mange andre whistleblowere vil have tillid 

til en intern ordning, hvis den er tilstrækkelig uafhængig og upartisk. Dette gælder naturligvis særligt 

 

95 ”Jeg ønsker ikke, at mine børnebørn skal vokse op i et usolidarisk samfund”, bragt i Dagbladet Information den 4. april 2017. 

https://www.information.dk/indland/2017/04/oensker-boerneboern-vokse-usolidarisk-samfund
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i de tilfælde hvor oplysningernes karakter ikke i sig selv kan afsløre identiteten på en whistleblower, 

som ønsker at være anonym. 

En borgerrådgiver må i den forbindelse kunne anses for at være velegnet, hvis 

borgerrådgiverordningen er oprettet i medfør af kommunestyrelseslovens § 65 e og derfor er formelt 

uafhængig af forvaltningen. Det samme gælder for kommunernes databeskyttelsesrådgivere, der 

ligeledes er uafhængige.96 En anden mulighed er at placere ordningen i et whistleblowerudvalg med 

repræsentanter fra både arbejdsgiver og arbejdstager og en repræsentant fra civilsamfundet eller en 

eventuel borgerrådgiver. Et sådant udvalg kan styrke tilliden til, at alle interesser repræsenteres, når 

det besluttes, hvordan en henvendelse skal håndteres. 

Anbefaling  

Det anbefales, at kommunale whistleblowerordninger til håndtering af overtrædelser mv. af 

national ret placeres hos en upartisk person/enhed i kommunen, svarende til kravet i EU-direktivet 

for så vidt angår overtrædelser mv. af visse dele af EU-retten. Det kan f.eks. være hos 

borgerrådgiveren, såfremt denne er formelt uafhængig af forvaltningen, eller 

databeskyttelsesrådgiveren. Alternativt kan kommunen vælge at lave et whistleblowerudvalg 

bestående af repræsentanter fra arbejdsgiver og medarbejdersiden og en repræsentant fra 

civilsamfundet eller en eventuel borgerrådgiver mv. 

Det anbefales endvidere, at begreberne ”uafhængig” og ”upartisk” defineres nærmere, jf. også 

bemærkningerne i den svenske betænkning. Det bør i den forbindelse fastslås, at uafhængighed 

må forudsætte, at whistleblowerenheden placeres hos en person/enhed, som er adskilt fra og 

uafhængig af kommunens øvrige funktioner. 

6.3 Omfattet personkreds 

I EU´s whistleblowerdirektiv omfatter ordningen enhver, der i arbejdsmæssig sammenhæng har 

erhvervet oplysninger om ulovligheder mv. 97  Det drejer sig om arbejdstagere, selvstændigt 

erhvervsdrivende samt personer, der er en del af ledelsen eller administrationen i virksomheden eller 

er en del af et tilsynsorgan i virksomheden, samt frivillige og lønnede og ulønnede praktikanter, samt 

enhver der arbejder under tilsyn og ledelse af kontrahenter, underleverandører og leverandører. 

Også whistleblowere, der endnu ikke er begyndt i virksomheden, og personer, hvis tilknytning til 

virksomheden er ophørt ved tidspunktet for indberetningen, er omfattet. 98  Imidlertid kræver 

 

96 Forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og 

om udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse), artikel 38. 

97 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2019/1937, artikel 4, stk. 1. 

98 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2019/1937, artikel 4. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=DA
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=en
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direktivet kun, at interne whistleblowerordninger stilles til rådighed for den juridiske enheds 

arbejdstagere, og det er frivilligt for enheden at stille den til rådighed for en videre personkreds.99  

I den svenske betænkning om øget tryghed for whistleblowere med lovforslag foreslås det, at den 

omfattede personkreds fastsættes i overensstemmelse med EU´s whistleblowerdirektiv uden skelnen 

mellem, om der er tale om overtrædelser mv. af EU-regler eller national ret.100  

De eksisterende statslige whistleblowerordninger kan ifølge den fælles vejledning for 

whistleblowerordninger i staten anvendes af personer, der arbejder i en de omfattede myndigheder. 

Det gælder både deltids- og fuldtidsansatte, tjenestemænd, frivillige og lønnede og ulønnede 

praktikanter. Omfattet er også personer, der tidligere har arbejdet for en omfattet myndighed eller 

endnu ikke er begyndt at arbejde der, som har erhvervet oplysningerne som led i 

ansættelsesprocessen eller andre førkontraktuelle forhandlinger. Desuden kan ordningerne 

anvendes af samarbejdspartnere, som myndighederne har et mere kontinuerligt eller formaliseret 

samarbejde med, herunder private virksomheder som f.eks. leverandører og underleverandører.101 

Af de kommuner, der har oprettet whistleblowerordninger, har 11 kommuner102 valgt, at ordningen 

skal gælde for ansatte og samarbejdspartnere, 5 kommuner103 har valgt at ordningen kun skal gælde 

for ansatte, og 2 kommuner104 har valgt, at ordningen skal gælde for alle, herunder også kommunens 

borgere. Herudover er der 5 kommuner, hvor Justitia ikke er bekendt med, hvordan ordningen er 

organiseret. 

Det er naturligvis helt afgørende, at alle ansatte får mulighed for at foretage indberetninger til 

kommunale whistleblowerordninger. Det samme må anses at gælde samarbejdspartnere, da de på 

samme måde som ansatte har en særlig mulighed for at få indblik i alvorlige lovovertrædelser og 

uregelmæssigheder. 

Også borgere kan opleve alvorlige lovovertrædelser og uregelmæssigheder. Det gælder ikke mindst 

i kommunerne, hvor der i mange sagstyper er tæt kontakt mellem borger og forvaltning. Inkludering 

af borgerne kan dog betyde, at whistleblowerenheden risikerer at modtage flere henvendelser, der 

falder uden for ordningens anvendelsesområde, f.eks. fordi de ikke er alvorlige nok, fordi der reelt er 

tale om utilfredshed med en sags afgørelse, eller fordi en borger har set sig sur på en bestemt 

sagsbehandler.  

 

99 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2019/1937, artikel 8, stk. 2. Den videre personkreds omfatter de persongrupper, der er 

beskyttet af direktivet og som er i kontakt med enheden i en arbejdsrelateret sammenhæng. 

100 Ôkad trygghet för visselblåsere, betänkande av Utredningen om genomförande av visselblåsardirektivet, Stockholm 2020, SOU 2020:38, 

s. 41 ff. 

101 Fælles vejledning for whistleblowerordninger på statens område, s. 4. 

102 Favrskov, Faxe, Horsens, Norddjurs, Aalborg, Odsherred, Randers og Roskilde, Slagelse, Ishøj og Hillerød kommuner (kommunale 

leverandører i stedet for samarbejdspartnere). 

103 Gladsaxe, Køge, Lyngby Taarbæk, Aarhus, Fredensborg kommuner. 

104 Frederiksberg og Lejre Kommuner. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=en
https://www.regeringen.se/49f2d1/contentassets/8da2073fda1645ec946ca4eca8bd6b6a/okad-trygghet-for-visselblasare-sou-2020-38.pdf
https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2020/10/Faelles-vejledning-for-whistleblowerordninger-paa-statens-omraade.pdf
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Frederiksberg Kommune er en af de to kommuner, hvor borgerne (Justitia bekendt) også har adgang 

til at indberette via whistleblowerordningen. Her har en del borgere anvendt ordningen på måder, 

som ikke var tiltænkt, og disse henvendelser er blevet ekspederet videre. Udvidelsen af 

personkredsen til også at omfatte borgere var et politisk ønske om mest mulig åbenhed. Selvom det 

kan være svært for borgerene at anvende ordningen efter sit formål, blev det anset for at være et 

vigtigt signal om, at der er en uvildig kanal, hvor borgerne kan henvende sig.105  

Hensynet til mest mulig åbenhed i kommunerne med den borgernære administration, hvor 

retssikkerheden på mange områder er under stort pres, taler i væsentlig grad for en udvidelse af den 

omfattede personkreds til også at omfatte borgere. Hertil kommer, at en sådan udvidelse også giver 

mulighed for, at flere alvorlige forhold kan blive undersøgt. Eventuelle henvendelser, der ikke er 

omfattet af ordningen, vil kunne blive videresendt til rette sted eller afsluttes med besked til borgeren 

herom. 

Det vurderes på denne baggrund, at whistleblowerordninger i kommunerne vedrørende national ret 

også bør omfatte borgerne, men at der dog kan ske begrænsning af indberetningsformer, således 

at anmodninger om fysiske møder kan betinges af en indledende screening af en telefonisk eller 

skriftlig henvendelse.  

Anbefaling  

Det anbefales, at kommunale whistleblowerordninger til håndtering af overtrædelser mv. af 

national ret kommer til at omfatte alle kommunens ansatte og samarbejdspartnere samt borgere. 

Anmodninger fra borgere om fysiske møder bør dog kunne betinges af en indledende screening 

af en telefonisk eller skriftlig henvendelse.  

6.4 Mulighed for anonymitet 

En whistleblowers identitet kan beskyttes på flere måder, bl.a. ved at behandle identitetsoplysninger 

fortroligt. Fortrolighed indebærer, at der som udgangspunkt ikke uden indberetterens samtykke kan 

udleveres oplysninger om whistleblowerens identitet eller andre oplysninger, der kan identificere 

vedkommende over for andre myndigheder, offentligheden/pressen eller den person, som er 

genstand for indberetningen.  

Fortrolighed i forhold til whistleblowerens identitet vil formentlig betyde, at flere whistleblowere vil 

oplyse deres navn i forbindelse med en indberetning, ligesom det kan være nemmere for 

myndigheden at undersøge sagen nærmere og eventuelt indhente yderligere oplysninger fra 

whistlebloweren. Der er dog også retssikkerhedsmæssige betænkeligheder i forhold til den person, 

 

105 Justitia har den 11. november 2020 haft en telefonsamtale med borgerrådgiver i Frederiksberg Kommune Maja Ekberg, som siden 1. 

januar 2020 har administreret Frederiksberg Kommunes whistleblowerordning. 
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der er foretaget indberetning om. Det gælder særligt, hvis indberetningen fører til ansættelsesretlige 

konsekvenser som f.eks. fyring.  

Implementeringen af reglerne i EU’s whistleblowerdirektiv om fortrolig behandling af 

whistleblowerens identitet106 kræver lovændring, da det bl.a. indebærer en fravigelse af de gældende 

indsigtsregler efter f.eks. databeskyttelsesforordningen, forvaltningsloven og 

offentlighedsloven. 107 En sådan ændring vil samtidig indebære en svækkelse af de sædvanlige 

retssikkerhedsmæssige garantier, som parter har i sager, hvor de kan blive genstand for en afgørelse.  

Derfor må det give anledning til overvejelser, hvordan man bedst muligt beskytter den person, der 

er indberettet oplysninger om, når direktivet implementeres. Det må også overvejes nærmere, om 

beskyttelsen af whistleblowerens identitet bør udvides til også at omfatte tilfælde, hvor der er tale 

om overtrædelser mv. af national ret. Det vil afhænge af de nærmere omstændigheder, herunder 

hvordan oplysningerne anvendes, og hvilke muligheder den person, der indberettes oplysninger om, 

har for at varetage sine interesser og retssikkerhed. 

Anonyme indberetninger, hvor afsenderens identitet er ukendt, giver ikke anledning til de samme 

retssikkerhedsmæssige overvejelser. Anonyme indberetninger kan give anledning til, at en 

myndighed foretager en undersøgelse af et forhold, men oplysningerne kan ikke i sig selv i indgå i 

grundlaget for en indgribende afgørelse over for f.eks. en af myndighedens ansatte.108  

Anvendelsen af anonyme indberetninger har både fordele og ulemper.  

Ifølge betænkningen om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger kan det være 

hensigtsmæssigt at give mulighed for at modtage anonyme indberetninger til en 

whistleblowerordning, da erfaringer har vist, at det fører til flere indberetninger om ulovligheder 

mv.109  

Anonyme henvendelser er dog forbundet med visse ulemper, da de risikerer at blive misbrugt ved 

at der indgives (anonyme) chikanøse anmeldelser mod andre medarbejdere. Det kan også være 

svært at vurdere troværdigheden af indberetningen, og om indholdet af indberetningen kan be- 

eller afkræftes. Desuden er der som udgangspunkt ikke mulighed for at stille spørgsmål til 

whistlebloweren, medmindre der er indrettet en særlig teknisk mulighed herfor. 110  Hvis 

oplysningerne i indberetningen ikke kan kontrolleres nærmere, kan det betyde, at en indberetning 

om ulovligheder mv. må henlægges.111 Betænkningen anbefaler, at en myndighed ikke bør opfordre 

indberettere til at være anonyme.112  

 

106 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2019/1937, artikel 16, stk. 1 og 2. 

107 Jens Møller, ”Myndighedskontrol og anmelderi”, Festskrift til Jan Pedersen, 2010. 

108 Betænkning nr. 1553 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, s. 52. 

109 Betænkning nr. 1553 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, s. 368. 

110 Betænkning nr. 1553 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, s. 368. 

111 Betænkning nr. 1553 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, s. 369. 

112 Betænkning nr. 1553 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, s. 366. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=en
https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2015/Betaenkning%20om%20off%20an%20ytrin%20whistleblower.pdf
https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2015/Betaenkning%20om%20off%20an%20ytrin%20whistleblower.pdf
https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2015/Betaenkning%20om%20off%20an%20ytrin%20whistleblower.pdf
https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2015/Betaenkning%20om%20off%20an%20ytrin%20whistleblower.pdf
https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2015/Betaenkning%20om%20off%20an%20ytrin%20whistleblower.pdf
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Efter EU´s whistleblowerdirektiv er det op til medlemsstaterne at beslutte, om der skal være mulighed 

for at indgive anonyme indberetninger om overtrædelser mv. af EU-regler.113 Det fremgår således af 

artikel 6, stk. 2, at direktivet ikke berører medlemsstaternes adgang til at bestemme, om juridiske 

enheder i den private og offentlige sektorer er forpligtet til at modtage og følge op på anonyme 

indberetninger om overtrædelser. Det kræves dog, at personer, der indrapporterer anonymt, men 

som efterfølgende identificeres og udsættes for repressalier, beskyttes, såfremt de opfylder 

betingelserne for at være omfattet af direktivet.114 

I den svenske betænkning om øget beskyttelse af whistleblowere med ledsagende lovforslag har 

man ikke fundet behov for at fastsætte regler, der opfordrer til eller kræver, at indberetninger kan 

ske anonymt. Dette skyldes, at sådanne regler ville umuliggøre eller besværliggøre undersøgelser af 

og verificering af den indberettede information og/eller falske anklage.115  Derfor må det ifølge 

lovforslaget være op til den enkelte virksomhed/myndighed at vurdere, i hvilket omfang de vil være 

forpligtet til at modtage og behandle anonyme indberetninger. 

I den fælles vejledning for whistleblowerordninger i staten afhænger muligheden for at indgive 

oplysninger anonymt af udformningen af den enkelte whistleblowerordning. Den enkelte myndighed 

vil i givet fald kunne vejlede nærmere om muligheden for at indberette anonymt.116  

I de kommuner, som har stillet information om deres eksisterende whistleblowerordning til rådighed 

på deres hjemmeside mv. (18 kommuner), er der mulighed for, at whistleblowere kan være anonyme. 

Justitia er ikke bekendt med, om de resterende kommuner med whistleblowerordninger (5 

kommuner) giver mulighed for anonyme indberetninger. 

Selv om anonyme indberetninger kan være forbundet med visse vanskeligheder og ulemper, må 

muligheden for at være anonym anses for at være meget egnet i beskyttelsen af whistlebloweren 

mod negative repressalier, hvilket kan medvirke til, at der bliver foretaget flere indberetninger om 

ulovlige forhold mv., som derved kan blive opdaget eller undersøgt tidligere. Da anonyme 

indberetninger også kan gøre det vanskeligt at vurdere indberetningen, kan det dog også betyde, 

at flere henvendelser må henlægges, eller at der i værste fald kan være ansatte, som risikerer 

unødvendig mistænkeliggørelse og undersøgelser af deres dispositioner. Disse ulemper kan dog til 

en vis grad løses gennem særlige indberetningskanaler, der muliggør efterfølgende kontakt mellem 

whistleblowerenheden og den anonyme whistleblower, jf. afsnit 6.5. Det vurderes på denne 

baggrund, at fordelene ved anonyme indberetninger klart overstiger ulemperne, og at de 

kommunale whistleblowerordninger derfor bør indeholde mulighed for anonyme indberetninger. 

 

113 Betænkning nr. 1553 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, artikel 6, stk. 2. 

114 Betænkning nr. 1553 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, artikel 6, stk. 3 

115 Ôkad trygghet för visselblåsere, betänkande av Utredningen om genomförande av visselblåsardirektivet, Stockholm 2020, SOU 2020:38, 

s. 204. 

116 Fælles vejledning for whistleblowerordninger på statens område, s. 9. 

https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2015/Betaenkning%20om%20off%20an%20ytrin%20whistleblower.pdf
https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2015/Betaenkning%20om%20off%20an%20ytrin%20whistleblower.pdf
https://www.regeringen.se/49f2d1/contentassets/8da2073fda1645ec946ca4eca8bd6b6a/okad-trygghet-for-visselblasare-sou-2020-38.pdf
https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2020/10/Faelles-vejledning-for-whistleblowerordninger-paa-statens-omraade.pdf
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Anbefaling  

Det anbefales, at de kommunale whistleblowerordninger skal kunne modtage og behandle 

anonyme indberetninger om overtrædelser mv. af national ret. Det bør dog kunne ske på en måde, 

der muliggør efterfølgende kontakt mellem whistleblowerenheden og den anonyme 

whistleblower, jf. afsnit 6.5. 

6.5 Indberetningsform 

Ved indberetning til kommunale whistleblowerordninger om overtrædelser af national ret mv. bør 

det overvejes, i hvilke former og hvordan indberetninger kan indgives til whistleblowerordningerne. 

Det nævnes i betænkningen om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, at der 

som et muligt element i en procedure for indgivelse og behandling af indberetninger i en 

whistleblowerordning kan oprettes en særlig let adgang til at indgive anonyme indberetninger til 

myndigheden gennem en særlig hjemmeside (en såkaldt whistleblowerportal), og at der etableres 

en særlig elektronisk kommunikationsmulighed, således at myndigheden kan kommunikere med 

whistleblowere, hvilket kan gøre det lettere at stille opfølgende spørgsmål til whistlebloweren med 

henblik på at få undersøgt forholdet nærmere.117  

Ifølge EU´s whistleblowerdirektiv skal indberetning kunne ske skriftligt, mundtligt eller begge dele. 

Mundtlig indberetning skal være mulig via telefon eller andre talemeddelelsessystemer og på 

whistleblowerens anmodning via et fysisk møde inden for en rimelig frist.118 

I den svenske betænkning om øget beskyttelse af whistleblowere med lovforslag, foreslås direktivet 

implementeret således, at arbejdsgivere (både offentlige og private) skal indrette 

indberetningskanalen på en måde, så der er mulighed for både skriftlig og mundtlig indberetning 

og efter anmodning ved et fysisk møde inden for rimelig tid efter anmodningen. Derudover foreslås 

det i den svenske betænkning, at det skal være muligt at fravige bestemmelserne i den foreslåede 

lov om interne rapporteringskanaler og procedurer gennem en kollektiv aftale indgået eller 

 

117 Betænkning nr. 1553 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, s. 59. 

118 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2019/1937, artikel 9, stk. 2. 

https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2015/Betaenkning%20om%20off%20an%20ytrin%20whistleblower.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=en
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godkendt af en central arbejdstagerorganisation, forudsat aftalen respekterer whistleblowere og 

andre berørte personers rettigheder i direktivet.119  

I fællesvejledningen for de statslige whistleblowerordninger ser det ud til, at der er valgfrihed i 

forhold til indberetningsformer.120  

Justitia har indsamlet offentligt tilgængelige oplysninger om, hvilke henvendelsesmetoder, der kan 

anvendes i de eksisterende kommunale whistleblowerordninger. I 4 kommuner kan indberetning ske 

via en whistleblowerportal (særligt indrettet hjemmeside til brug for whistleblowerindberetninger 

med mulighed for at kommunikere med anonyme whistleblowere), 121  i 6 kommuner skal 

indberetning ske telefonisk, skriftligt eller ved personligt fremmøde hos borgerrådgiveren eller via 

whistleblowerportal,122 1 kommune tilbyder whistleblowerportal og henvendelser via post, mail og 

telefon,123 og i 1 kommune kan der rettes henvendelse til borgerrådgiver via telefon eller mail.124 For 

de øvrige kommuner kendes indberetningskanalerne ikke. Det mest almindelige i kommunerne ser 

således ud til at være whistleblowerportaler, men mange kommuner stiller derudover også yderligere 

kommunikationsveje til rådighed (f.eks. post og telefon). 

Det må anses for væsentligt, at kommunale whistleblowerordninger til brug for overtrædelser mv. af 

national ret indeholder fleksible indberetningskanaler, som kan sikre de bedste muligheder for 

potentielle whistleblowere, der kan have forskellige præferencer. Både skriftlige og mundtlige 

indberetningskanaler bør derfor kunne tilbydes. 

I lighed med, hvad udvalget fandt i betænkningen om offentligt ansattes ytringsfrihed og 

whistleblowerordninger, 125  finder Justitia det også hensigtsmæssigt, at der oprettes særlige 

hjemmesider til whistleblowerordningerne, som muliggør kommunikation med anonyme 

whistleblowere (whistleblowerportaler). Det vil kunne afværge nogle af ulemperne ved anonyme 

indberetninger, idet whistleblowerenheden får mulighed for at stille opfølgende spørgsmål til 

whistlebloweren til brug for den videre undersøgelse. Det betyder samtidig, at der formentlig vil 

være færre indberetninger som henlægges, fordi der ikke er mulighed for at undersøge forholdet 

nærmere. 

Anbefaling  

 

119 Ôkad trygghet för visselblåsere, betänkande av Utredningen om genomförande av visselblåsardirektivet, Stockholm 2020, SOU 2020:38, 

s. 294. 

120 Fælles vejledning for whistleblowerordninger på statens område, 9. 

121 Favrskov, Frederiksberg, Horsens, Norddjurs. 

122 Roskilde, Odsherred, København, Lejre, Hillerød, Ishøj. 

123 Køge. 

124 Slagelse. 

125 Betænkning nr. 1553 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, s. 61. 

https://www.regeringen.se/49f2d1/contentassets/8da2073fda1645ec946ca4eca8bd6b6a/okad-trygghet-for-visselblasare-sou-2020-38.pdf
https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2020/10/Faelles-vejledning-for-whistleblowerordninger-paa-statens-omraade.pdf
https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2015/Betaenkning%20om%20off%20an%20ytrin%20whistleblower.pdf
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Det anbefales, at alle kommuner skal have både mundtlige og skriftlige indberetningskanaler om 

overtrædelser mv. af national ret.  

Det anbefales endvidere, at whistleblowerportaler bliver en del af disse kanaler, så 

whistleblowerenheden også kan kommunikere med anonyme whistleblowere.  

 

6.6 Behandling af indberetninger samt vejledning 

Ved oprettelse af en whistleblowerordning bør det overvejes, hvordan indberetningen skal 

behandles, ligesom der bør stilles information om dette til rådighed for potentielle whistleblowere.  

I betænkningen om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger har man ikke gjort 

sig særlige overvejelser om opfølgning på indberetningerne, men det anbefales, at der f.eks. på 

ordningens hjemmeside bør stilles udførlig vejledning til rådighed for potentielle whistleblowere.126 

I EU´s whistleblowerdirektiv er det et krav, at whistlebloweren inden syv dage skal have en 

bekræftelse på, at indberetningen er modtaget. Derudover skal der ske ”omhyggelig” opfølgning på 

indberetningen, og whistlebloweren skal have feedback inden for en frist, der ikke overstiger tre 

måneder. 127  ”Feedback” defineres i direktivet som en meddelelse til whistlebloweren med 

oplysninger om de påtænkte eller trufne tiltag som opfølgning og om begrundelsen for en sådan 

opfølgning.128 Desuden skal medlemslandene sørge for, at whistleblowere har adgang til omfattende 

og uafhængig information og rådgivning, som er gratis og lettilgængelig for offentligheden, om 

tilgængelige procedurer og retsmidler, beskyttelse mod repressalier samt den berørte persons 

rettigheder.129  

I den svenske betænkning om øget tryghed for whistleblowere med lovforslag forslås samme krav 

som i direktivet.130 

Ifølge fællesvejledningen for de statslige whistleblowerordninger bør der sendes en kvittering til 

whistlebloweren, når whistleblowerenheden har modtaget indberetningen, gerne indenfor en frist 

på syv dage. Whistleblowerenheden foretager en indledende vurdering af, om der er grundlag for 

en egentlig sagsbehandling af forholdet, eller om henvendelsen skal henlægges som åbenbart 

grundløs. Whistleblowerenheden skal vejlede whistlebloweren, hvis indberetningen falder uden for 

 

126 Betænkning nr. 1553 om offentligt ansattes ytringsfrihed og whistleblowerordninger, s. 59. 

127 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2019/1937, artikel 9. 

128 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2019/1937, artikel 5, stk. 13. 

129 Europa-Parlamentet og Rådets direktiv (EU) 2019/1937, direktivet artikel 20. 

130 Ôkad trygghet för visselblåsere, betänkande av Utredningen om genomförande av visselblåsardirektivet, Stockholm 2020, SOU 2020:38, 

s. 48. 

https://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Pressemeddelelser/pdf/2015/Betaenkning%20om%20off%20an%20ytrin%20whistleblower.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1937&from=en
https://www.regeringen.se/49f2d1/contentassets/8da2073fda1645ec946ca4eca8bd6b6a/okad-trygghet-for-visselblasare-sou-2020-38.pdf
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ordningens materielle anvendelsesområde, f.eks. ved at opfordre whistlebloweren til at rette 

henvendelse til nærmeste personaleleder eller HR-afdelingen.131  

Det varierer meget om, og i hvilket omfang, kommunerne beskriver deres behandling af 

indberetninger. Nogle kommuner har en meget detaljeret beskrivelse (f.eks. København og 

Norddjurs Kommune), mens andre kommuner har en noget kortfattet beskrivelse. Det er almindeligt, 

at whistleblowerenheden foretager en indledende behandling af henvendelsen, og hvis den findes 

relevant, sendes henvendelsen videre til den relevante forvaltningsenhed i kommunen. I andre 

tilfælde er det whistleblowerenheden selv, der foretager undersøgelsen. 

Det vurderes, at der i lighed med det anførte i betænkningen om offentligt ansattes ytringsfrihed og 

whistleblowerordninger bør stilles en udførlig vejledning til rådighed for potentielle whistleblowere, 

således at de er oplyst om deres rettigheder mv. i forbindelse med en indberetning og kan føle sig 

trygge ved behandlingen af deres indberetninger. I modsat fald vil der kunne være whistleblowere, 

som vil afholde sig fra at benytte en intern whistleblowerordning.  

Potentielle whistleblowere bør i den forbindelse bl.a. informeres grundigt om, hvordan de er 

beskyttet mod repressalier, og hvilken adgang de har til retshjælp mv., ligesom der bør stilles krav 

om bekræftelse og feedback, så de betrygges i, at der bliver fulgt op på indberetningen. Dette svarer 

til kravene i EU's whistleblowerdirektiv om indberetning af visse EU-retlige overtrædelser mv.  

Det er vanskeligt at opstille yderligere og mere præcise anbefalinger om, hvordan der skal følges op 

på indberetninger til whistleblowerordninger, da indberetningerne kan være meget forskelligartede, 

og det videre forløb vil bero på en konkret vurdering. 

Anbefaling  

Det anbefales, at der også for så vidt angår indberetninger om overtrædelser af national ret mv. 

til kommunale whistleblowerordninger stilles et grundigt informationsmateriale til rådighed for 

potentielle whistleblowere, som bl.a. omfatter information om, hvordan indberetninger behandles, 

hvordan whistleblowere er beskyttet mod repressalier, og hvilken adgang de har til retshjælp mv. 

Der bør også stilles krav om bekræftelse og feedback, så whistleblowere betrygges i, at der bliver 

fulgt op på indberetningen. 

 

  

 

131 Fælles vejledning for whistleblowerordninger på statens område, 7. 

https://www.justitsministeriet.dk/wp-content/uploads/2020/10/Faelles-vejledning-for-whistleblowerordninger-paa-statens-omraade.pdf


Justitia| Danmarks uafhængige juridiske tænketank  

 Whistleblower – en styrkelse af den kommunale retssikkerhed  

     

Justitia Fruebjergvej 3 2100 København Ø 23926100 info@justitia-int.org 

             43 43 

7 Konklusion 

Offentligt ansattes ytringsfrihed er generelt under pres, og undersøgelser har flere gange slået fast, 

at der i praksis er stor usikkerhed og utryghed blandt offentligt ansatte, når det drejer sig om at ytre 

sig offentligt om kritisable forhold på arbejdspladsen. Endvidere har en undersøgelse vist, at dette 

også gælder i forhold til at tage kritisable forhold op internt på arbejdspladsen.  

EU´s whistleblowerdirektiv forpligter medlemslandene til senest den 17. december 2021 at indføre 

interne whistleblowerordninger i alle større virksomheder og store dele af den offentlige sektor, 

herunder kommunerne, til brug for indberetninger om overtrædelser af visse dele af EU-retten. 

Direktivet er en oplagt anledning til at overveje det nærmere omfang og anvendelse af 

whistleblowerordninger i Danmark, der ligger helt i bund, når det kommer til 

whistleblowerbeskyttelse i EU, og som først i 2020 på baggrund af en regeringsbeslutning indførte 

interne whistleblowerordninger på statens område. Andre myndigheder mv. er derimod ikke 

forpligtet til at oprette whistleblowerordninger. 

I dag er der interne whistleblowerordninger på samtlige ministerområder, herunder i alle 

departementer og underliggende myndigheder med 50 eller flere beskæftigede, som et 

departement har instruktionsbeføjelse over for. Der synes dog at være behov for bedre information 

til potentielle whistleblowere om, hvem der håndterer henvendelserne, om whistleblowerenheden er 

uafhængig af myndighedens øvrige funktioner, og om oplysningerne behandles fortroligt, således 

at det kun er autoriserede medarbejdere, som har adgang til oplysningerne. Disse forhold kan nemlig 

påvirke tilliden til whistleblowerordningen og føre til, at færre ansatte og samarbejdspartnere vælger 

at benytte sig af ordningen. Derudover synes det at være uklart i nogle af de forskellige ministeriers 

vejledninger, hvem der tager stilling til eventuelle reaktionsmuligheder, ligesom der er en vis 

variation i indberetningsformerne samt muligheden for anonymt at kommunikere med 

whistleblowerordningen.  

Det anbefales på denne baggrund, at de statslige whistleblowerordninger evalueres, inden 

ordningerne skal ændres som følge af EU’s whistleblowerdirektiv, med henblik på at sikre, at 

der opnås de bedst mulige whistleblowerordninger for overtrædelser mv. af såvel national ret 

og de i direktivet omfattede EU-regler. 

Det anbefales desuden, at fællesvejledningen for de statslige whistleblowerordninger tilpasses 

på en række punkter.  

Hovedfokus i denne analyse er dog på whistleblowerordninger i kommunerne. Det er i dag valgfrit 

for kommunerne, om de vil oprette en whistleblowerordning, ligesom de selv bestemmer, hvad 

ordningen i givet fald skal omfatte, og hvordan den skal administreres inden for de gældende retlige 

rammer. Frederiksberg Kommune oprettede som den første kommune en whistleblowerordning i 

2011. Siden har 22 andre kommuner fulgt trop, så der i dag er 23 kommuner med en 

whistleblowerordning. 
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Der har der i en årrække været problemer med retssikkerhedsniveauet i kommunerne, hvilket bl.a. 

kommer til udtryk ved en høj og stigende omgørelsesprocent i Ankestyrelsen, som bl.a. behandler 

klager over kommunale afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet. I 2019 var Ankestyrelsens 

omgørelsesprocent i kommunale klagesager i gennemsnit på 33 procent,132 hvilket vil sige, at hver 

tredje sag endte med en ændring af kommunens afgørelse eller hjemvisning til fornyet behandling 

i kommunen på grund af utilstrækkelige oplysninger. 

Samtidig forvalter kommunerne en stor del af samfundets skattekroner på velfærd mv. 

Kommunernes nettodriftsudgifter på 351,5 mia. kr. i 2019 svarer til, at kommunerne brugte knap 1 

mia. kr. om dagen i 2019.  

Hertil kommer, at der generelt de seneste år har været store problemer med lovovertrædelser og 

magtfordrejning i den offentlige sektor, som også har ramt kommunerne. F.eks. blev en tidligere 

topchef i Aarhus Kommune i sommeren 2020 dømt for at have modtaget bestikkelse i form af bl.a. 

festivalbilletter og sponsorater til en badmintonklub. I Københavns Kommune blev der i november 

2020 også opdaget formodet svindel for op mod 50 mio. kr. i Miljø- og Teknikforvaltningen. 

Interne whistleblowerordninger i kommunerne anses for at være et godt supplement til de allerede 

eksisterende muligheder for at gøre opmærksom på ulovlige forhold mv. Det skyldes ikke mindst, at 

ordningerne sender et stærkt signal til ansatte og omverden om, at kommunen ønsker åbenhed om 

lovovertrædelser og andre alvorlige forhold og ønsker at komme disse til livs, hvilket også kan 

medvirke til at højne niveauet i en myndigheds ydelser, fordi fejl og forsømmelser bliver opdaget 

(tidligere). Hertil kommer, at indberetninger kan føre til, at emner af samfundsmæssig interesse bliver 

taget op og overvejet på arbejdspladsen, herunder at myndighedsadfærd eller retningslinjer bliver 

genovervejet, ligesom en whistleblowerordning kan være med til at skabe opmærksomhed om andre 

forhold, der kan forbedres i myndigheden. 

Desuden skal kommunerne under alle omstændigheder oprette whistleblowerordninger til brug for 

overtrædelser af dele af EU-retten, og at det er oplagt at udvide denne ordning til også at omfatte 

overtrædelser mv. af national ret, således at begge overtrædelsestyper indberettes samme sted. 

Dette skal også ses i lyset af, at ikke alle potentielle whistleblowere kan forventes at have kendskab 

til, hvornår der er tale om overtrædelse af henholdsvis national ret og EU-ret. 

Det anbefales derfor, at alle kommuner forpligtes til at oprette en intern 

whistleblowerordning til brug for indberetninger om overtrædelser mv. af national ret.  

Herudover fremsættes der en række anbefalinger om en række vigtige grundelementer, der bør 

indgå i de kommunale whistleblowerordningerne vedrørende overtrædelser mv. af national ret:  

• At ordningerne skal omfatte alvorlige lovovertrædelser og øvrige alvorlige forhold. 

 

132 Omgørelsesprocenten dækker over andelen af klagesager, der enten er ændret af Ankestyrelsen eller hjemvist til fornyet behandling i 

kommunen. I 2019 var omgørelsesprocenten 33 procent. ANKEAST7 – hele landet efter alle love inden for social- og 

beskæftigelsesområdet. 
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• At ordningerne placeres hos en upartisk person/enhed i kommunen, f.eks. en uafhængig 

borgerrådgiver eller databeskyttelsesrådgiver. 

• At alle kommunens ansatte, samarbejdspartnere og borgere kan anvende ordningerne. 

• At ordningerne kan modtage og behandle anonyme indberetninger på en måde, der 

muliggør efterfølgende kontakt mellem whistleblowerenheden og den anonyme 

whistleblower. 

• At alle kommuner skal have både mundtlige og skriftlige indberetningskanaler, og at 

whistleblowerportaler bliver en del af disse kanaler. 

• At der stilles et grundigt informationsmateriale til rådighed for potentielle whistleblowere, 

som bl.a. omfatter information om, hvordan indberetninger behandles, hvordan 

whistleblowere er beskyttet mod repressalier, og hvilken adgang de har til retshjælp mv., 

ligesom der bør også stilles krav om bekræftelse og feedback på en indberetning. 

8 Bilag 1 – Liste over kommuner med 

whistleblowerordninger pr. januar 2021 

• Favrskov 

• Faxe 

• Fredensborg 

• Frederiksberg 

• Gladsaxe 

• Hillerød 

• Horsens 

• Høje Taastrup 

• Ishøj 

• København 

• Køge 

• Lejre 

• Lyngby-Taarbæk 

• Norddjurs  

• Nyborg 

• Odder 

• Odsherred 

• Randers 

• Roskilde 

• Rudersdal 

• Slagelse 

• Aarhus 

• Aalborg 
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