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Whistleblowerordning i Faxe Kommune 

 
 
 

 
1. Baggrund og formål 

Faxe Kommune har haft en whistleblowerordning siden 1. november 2018. 
Fra 17. december 2021 er det lovpligtigt for kommuner at have en intern 
whistleblowerordning, jf. lov om beskyttelse af whistleblowere. Det har 
givet anledning til justering af den eksisterende ordning i Faxe Kommune. 
 
Whistleblowerordningen har til formål at give ansatte, frivillige, 
praktikanter, samarbejdspartnere og lignende, som får oplysninger i 
forbindelse med arbejdsrelaterede aktiviteter, mulighed for at indberette 
overtrædelser og opnå særlig beskyttelse som whistleblower. 
 
Medarbejdere opfordres til at foretage indberetning til den interne 
whistlerblowerenhed i tilfælde, hvor overtrædelsen kan imødegås effektivt 
internt, og hvor whistlebloweren vurderer, at der ikke er risiko for 
repressalier. 
 
Ud over til den interne whistleblowerordning er det også muligt at foretage 
indberetning til Datatilsynet, som er en uafhængig og selvstændig ekstern 
whistleblowerordning. 
 
Den interne og eksterne whistleblowerordning er ikke en begrænsning af 
de offentligt ansattes ytringsfrihed i øvrigt. Ligeledes eksisterer 
tillidsmands- og medarbejdersamarbejdsordningen (MED) fortsat, hvor 
den åbne dialog mellem ledelse og medarbejdere prioriteres i hele 
organisationen. 
 
2. Whistleblowere og indhold 

Enhver nuværende og tidligere ansat, frivillig eller praktikant i Faxe 
Kommune samt samarbejdspartnere og lignende kan, både anonymt og 
ikke-anonymt, indberette oplysninger til whistleblowerordningens digitale 
portal om overtrædelser omfattet af lov om beskyttelse af whistleblowere. 
 
Loven omfatter overtrædelser af EU-retten ved bl.a.: 

- offentligt udbud,  
- miljøbeskyttelse,  
- folkesundhed og 
- databeskyttelse. 
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Loven omfatter også alvorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige 
forhold bl.a.: 

- strafbare forhold, herunder overtrædelse af eventuel tavshedspligt,  
- misbrug af økonomiske midler,  
- svig og underslæb,  
- bestikkelse, 
- grove eller gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper, 
- bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere, 
- seksuel chikane eller  
- andre grove personrelaterede konflikter på arbejdspladsen, fx grov 

chikane. 
 
Loven omfatter ikke oplysninger, som er omfattet af sundhedspersoners 
tavshedspligt. 
 
Oplysninger om overtrædelser af interne retningslinjer af mindre alvorlig 
karakter om fx sygefravær, alkohol, påklædning, privat brug af 
kontorartikler m.v. og oplysninger om mindre grove personalerelaterede 
konflikter på arbejdspladsen er ikke omfattet og kan afvises af 
whistleblowerenheden. 
 
 
3. Procedure ved indberetning 

Borgerrådgiveren varetager whistleblowerordningen som upartisk person 
og modtager indberetninger og har kontakt med whistlebloweren, herefter 
betegnet whistleblowerenheden.  
 
For at sikre fuld anonymitet etableres whistleblowerordningen via en 
separat IT-portal, som kun whistleblowerenheden har adgang til. Denne 
portal skal varetages af en ekstern uafhængig udbyder, som giver mulighed 
for at kommunikere både anonymt og ikke-anonymt med whistlebloweren, 
og som indeholder et sagsbehandlingssystem til at varetage 
indberetningerne.  
 
Whistlebloweren skal have en bekræftelse på modtagelse af indberetningen 
inden for 7 dage. 
 
Herefter skal whistlebloweren have feedback hurtigst muligt og ikke senere 
end 3 måneder. Whistlebloweren skal have oplyst, hvilke tiltag der er 
iværksat eller påtænktes iværksat som opfølgning på indberetningen og 
begrundelsen herfor, om undersøgelsens forløb og udfald. Dette skal dog 
ske under iagttagelse af reglerne om tavshedspligt. 
 
Ved anonyme indberetninger vælger whistlebloweren selv, om der skal 
oprettes en sikker og anonym postbox, hvor whistleblowerenheden kan 
kommunikere med whistlebloweren. Såfremt dette ikke vælges, fraskriver 
whistlebloweren sig muligheden for at modtage bekræftelse og feedback. 
 
4.  Procedure for opfølgning 

Borgerrådgiveren fungerer som upartisk undersøger og skal beslutte, 
hvordan indberetningen skal følges op uden instrukser fra ledelsen herom.  
 
Indberetninger, som ikke er omfattet af whistleblowerlovens område, skal 
afvises med tilbagemelding til den, som har indgivet oplysningerne. 
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Whistleblowerenheden kan opfordre whistlebloweren til at rette 
henvendelse til nærmeste personaleleder, tillidsrepræsentanten eller HR & 
Løn. Såfremt whistlebloweren har fravalgt den sikre og anonyme postbox, 
henlægges sagen uden videre. 
 
Hvis en indberetning giver anledning til nærmere afdækning skal 
whistleblowerenheden iværksætte en undersøgelse af indberetningen med 
henblik på at be- eller afkræfte rigtigheden af oplysningerne. 
Whistleblowerenheden kan forlange, at den relevante direktør og afdeling 
med respekt for den særlige tavshedspligt udarbejder en redegørelse, som 
afrapporteres til whistleblowerenheden. Hvis den afrapporterede 
redegørelse ikke findes tilstrækkelig, skal whistleblowerenheden sørge for, 
at der bliver iværksat yderligere undersøgelser. 
 
Whistleblowerenheden skal sørge for omhyggeligt at følge op på 
indberetningen, så der kan blive givet feedback til whistlebloweren, og 
direktøren skal løbende give tilbagemelding om undersøgelsens forløb og 
udfald til whistleblowerenheden.  
 
Hvis whistlebloweren ikke har givet samtykke til, at dennes identitet må 
gives videre til direktøren eller andre, kan whistleblowerenheden formidle 
kommunikation mellem direktøren og whistlebloweren. 
 
Det er ledelsen, som træffer beslutning, om der skal foretages 
politianmeldelse ved formodet overtrædelse af straffelovgivningen, eller 
om der skal iværksættes ansættelsesretlige konsekvenser, herunder 
disciplinære sanktioner som fx advarsel eller afskedigelse, ved alvorlige fejl 
og/eller forsømmelser begået af en ansat på arbejdspladsen. 
 
 
5.  Beskyttelse af whistleblowere 

Whistleblowere, som i god tro indberetter oplysninger, er beskyttede efter 
whistleblowerlovens regler.  
 
Det betyder, at en whistleblower ikke må udsættes for nogen form for 
repressalier, herunder trussel om eller forsøg på repressalier, som følge af 
at vedkommende har foretaget en indberetning. Dette gælder også evt. 
personer, som har bistået whistlebloweren med indberetningen i en 
arbejdsrelateret sammenhæng. 
 
Whistleblowerenheden har en særlig tavshedspligt med hensyn til de 
oplysninger, som modtages i whistleblowerordningen. Det indebærer, at 
sagerne ikke er undergivet aktindsigt efter offentlighedsloven eller 
miljøoplysningsloven.  
 
Whistleblowerens identitet må kun videregives med dennes udtrykkelige 
samtykke. Det samme gælder oplysninger, hvorfra man kan udlede 
whistleblowerens identitet. Dog må oplysninger gives videre til anden 
offentlig myndighed som fx politiet med henblik på at undersøge 
lovovertrædelser eller anklagemyndigheden ved retssager mod den berørte 
person. 
 
Såfremt whistleblowerenheden bliver bekendt med oplysninger, der tyder 
på, at whistlebloweren er blevet udsat for repressalier, skal 
whistleblowerenheden snarest muligt orientere direktionen herom.  
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6. De berørte personers rettigheder 

Medarbejdere, som en indberetning vedrører, har de almindelige 
rettigheder efter databeskyttelsesreglerne og efter forvaltningsloven, hvis 
de bliver parter i en afgørelsessag. Det gælder fx partsaktindsigt, 
partshøring og begrundelse.  
 
Dette gælder dog ikke oplysninger om whistleblowerens identitet eller 
oplysninger, hvorfra man kan udlede whistleblowerens identitet.  
 
Der kan derved være sager over for medarbejdere, hvor det ikke vil være 
muligt at oplyse sagen tilstrækkeligt til at kunne gå videre med den, hvis 
man ikke får whistleblowerens samtykke. 
 
 
7. Offentlighed 

En gang årligt skal whistleblowerenheden udarbejde en rapport om bl.a. 
antallet af modtagne indberetninger i den pågældende periode og status for 
opfølgningen herpå, herunder oplysninger om hvor mange indberetninger, 
der er afvist eller afsluttet, hvor mange der har været undergivet 
realitetsbehandling i whistleblowerenheden, og hvor mange der har givet 
anledning til politianmeldelser. Rapporten skal indeholde en beskrivelse af 
de overordnede temaer for de indberetninger, der er modtaget og fulgt op 
på i perioden. 
 
Rapporten offentliggøres på kommunens hjemmeside. 
 
8. Ikrafttræden m.v. 

Whistleblowerordningen træder i kraft den 17. december 2021. 
 
 


