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WHISTLEBLOWER-ordning – KORT intro

- Omfatter private virksomheder med 50-249 ansatte

- Etableres inden udgangen af december måned 2023

- Lov vedtaget den 24. juni 2021 (EU-direktiv af 23. oktober 2019)

- ”Politikker og retningslinjer forbundet med en whistleblower-portal og et set-
up for behandling af indberetninger og derigennem opdage mulige fejl, 
problematiske arbejdsgange eller direkte kriminelle handlinger”



WHISTLEBLOWER-lovgivning

• Lov om beskyttelse af whistleblowere (retsinformation.dk)

• § 4. Loven kan ikke ved aftale fraviges til skade for whistlebloweren eller berørte personer.

• § 11. En arbejdsgiver omfattet af § 9 skal internt udpege en upartisk person eller afdeling, der skal varetage 
følgende opgaver:
• 1) Modtage indberetninger og have kontakt med whistlebloweren.

• 2) Følge op på indberetninger, jf. § 12, stk. 2, nr. 2.

• 3) Give feedback til whistlebloweren, jf. § 12, stk. 2, nr. 3.

• Stk. 2. De opgaver, der er nævnt i stk. 1, kan varetages af en ekstern tredjepart eller en arbejdsgiver i et 
koncernforbundet selskab, som skal leve op til de krav om behandling, der følger af denne lov. 
Justitsministeren kan fastsætte regler om, at 1. pkt. ikke skal finde anvendelse.

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


WHISTLEBLOWER-lovgivning

• Lov om beskyttelse af whistleblowere (retsinformation.dk)

• § 12. En intern whistleblowerordning skal udformes, etableres og drives på en måde, der sikrer 
fortrolighed om identiteten på whistlebloweren, den berørte person og enhver tredjemand nævnt i 
indberetningen og forhindrer uautoriseret adgang dertil.

• Stk. 2. En arbejdsgiver skal indføre passende procedurer for whistleblowerordningen, der sikrer følgende:
• 1) At whistlebloweren modtager en bekræftelse på modtagelse af indberetningen inden for 7 dage efter modtagelsen heraf.

• 2) At der omhyggeligt følges op på indberetninger.

• 3) At whistlebloweren modtager feedback hurtigst muligt og ikke senere end 3 måneder fra bekræftelsen af modtagelsen, jf. nr. 1.

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


WHISTLEBLOWER-ordning: Q&A

• Hvad er en whistleblower ?



WHISTLEBLOWER-ordning: Q&A

• Hvilken dokumentation er nødvendig?

• Opgaver for ledelsen i en virksomhed:
• nedskrive retningslinier og procedure for ordningen internt
• opdatere personalehåndbogen
• introduceres på internt personalemøde el. lign.



WHISTLEBLOWER-ordning: Q&A

• Hvad skal ordningen bruges til ?



WHISTLEBLOWER-ordning: Q&A

• Hvordan laver jeg en whistleblower-ordning ?



WHISTLEBLOWER-ordning: Q&A

• Hvad kan indberettes af whistleblower ?



WHISTLE 
ADVISOR 

KORT INTRODUKTION til samarbejdspartner:

• LegalTech Denmark 
• Kontor i Aalborg + København
• 15 medarbejdere
• Underlagt Datatilsynet

• www.whistleadvisor.com

• IT-platform: Whistle Advisor
• Anmelder-side
• Administrator-side
• Information om Whistleblower-ordningen (med 

individuelt firmanavn)
• Tilkøb - Sagsbehandler-rolle (via intern advokat)

http://www.whistleadvisor.com/


WHISTLE ADVISOR (online platform)



WHISTLE ADVISOR (online platform)

• ANMELDER-SIDE

• Indtast virksomhedens CVR nummer du ønsker at anmelde

• Skriv din anmeldelse

• Kopier link til din anmeldelse til eget brug senere

• Indtast evt. mail (UDEN nogen mulighed for adgang for andre)

• Tryk SEND

Anmelde sager via: https://whistleadvisor.com/

https://whistleadvisor.com/


WHISTLE ADVISOR (online platform)



WHISTLE ADVISOR (online platform)

• SIKKERHED FOR ANMELDER

• FULD ANONYMITET sikret

• Eget link til anmeldelsen som sikre at anmelder kan følge med i sagen

• Angivelse af evt. mail i anmeldelsen er krypteret i en separat protokol

• Anmelder kan blive bedt om supplerende oplysninger (fortsat anonymt)



WHISTLE ADVISOR (online platform)

• ADMINISTRATOR-SIDE
• Oprette sagsbehandler

• Intern udpeget person

• Ekstern advokat

• LegalTech Denmark (tilkøb til IT-system)

• Informer alle medarbejdere (Informationsskrivelse)

• Opdater Personalehåndbog
• In-Scope beskrivelse (fremgår af informationsskrivelse)

Sagsbehandler: https://admin.whistleadvisor.com/

https://admin.whistleadvisor.com/


WHISTLE ADVISOR (online platform)

• ADMINISTRATOR-SIDE
• Oprette sagsbehandler

• Intern udpeget person

• Ekstern advokat

• LegalTech Denmark (tilkøb til IT-system)

• Informer alle medarbejdere (Informationsskrivelse)

• Opdater Personalehåndbog
• In-Scope beskrivelse (fremgår af informationsskrivelse)



WHISTLE ADVISOR (online platform)

• BEARBEJDNING AF ANMELDELSER

• 1. Anmeldelse via whistleblower-ordning

• 2. Vurdering af om anmeldelsen er ”in-scope”

• 3. Hvis ”in-scope” sendes anmeldelsen til navngiven person i virksomheden

• 4. Sagen efterforskes og anmelder kan blive edt om flere oplysninger

• 5. Anmeldelsen behandles af ledelsen

• 6. Anmeldelsen afgøres

• ”out-of-scope” sager AFVISES – anmelder kan evt. klage til Datatilsynet



WHISTLE ADVISOR 

• PRISER
• Normalpris:

• Whistleadvisor – 12 mdr ad gangen = 4.000.-/12 mdr

• Legaltech Denmark håndterer alle indsigelser: 4.000.-/12 mdr

• Medlemspriser:

• Oprettelsen inden: 31. december 2022

• Whistleadvisor De første 12 mdr = kr. 2.000.- (50% rabat)

• Legaltech Denmark håndterer alle indsigelser : De første 12 mdr = kr. 3.000.- (25% rabat)

• Derefter og sålænge man er medlem 10 % rabat
• Whistleadvisor = 3.600.-

• Legaltech Denmark håndterer alle indsigelser : 3.600.-


