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1 ETABLERING AF EN WHISTLEBLOWERORDNING 

1.1 Helsingør Kommune etablerer med virkning fra den 1. januar 2021 en intern 
whistleblowerordning. 

1.2 Whistleblowerordningen etableres til at omfatte ansatte i Helsingør Kommune. 
Whistleblowerordningen omfatter ikke ansatte i selskaber ejet af Helsingør Kommune, herunder 
eksempelvis forsyningsselskaber. 

1.3 Whistleblowerordningen omfatter ikke kommunens politiske niveau. 

2 FORMÅLET MED WHISTLEBLOWERORDNINGEN 

2.1 Ordningen etableres med de formål at: 

 Give ansatte i Helsingør Kommune en alternativ mulighed i forhold til de almindelige 
kommunikationsveje, for at gøre opmærksom på visse grove, gentagne eller systematiske fejl, 
forsømmelser eller lovovertrædelser i Helsingør Kommunes administration eller i Helsingør 
Kommunes øvrige funktioner samt mistanke herom, hvad enten disse er begået af Helsingør 
Kommune som sådan, eller af kommunens ansatte i deres ansættelsesforhold.  
 

 Sikre at der i Helsingør Kommune er gennemsigtighed i forhold til alvorlige forseelser og 
lovovertrædelser. 

 
 Beskytte ansatte i Helsingør Kommune, som indberetter om forhold gennem 

whistleblowerordningen. 
 
 Sikre et system til effektiv forebyggelse og afhjælpning af forseelser og ulovligheder i 

Helsingør Kommune. 
 

 
2.2 Whistleblowerordningen etableres og understøttes på en sådan måde at det sikres, at de 

relevante personer/funktioner i Helsingør Kommune hurtigt og fortroligt kan orienteres om 
alvorlige forseelser – eller mistanke herom – der kan få betydning for Kommunen. 

2.3 Eksempler på alvorlige og grove forseelser – eller mistanke herom – der kan indberettes, er 
situationer som mistanke om alvorlig økonomisk kriminalitet, herunder bestikkelse, bedrageri, 
dokumentfalsk og lign., overtrædelse af regler om bogføring, regnskabsaflæggelse og  
modtagelse af gaver mv., overtrædelse af miljølovgivningen, alvorlige brud på arbejdsmiljø- eller 
arbejdssikkerhedsregler samt ved alvorlige forhold, der retter sig mod en ansat, f.eks. vold eller 
seksuelle overgreb og tilsvarende forhold. 

2.4 Whistleblowerordningen omfatter ikke mindre alvorlige forhold, som f.eks. tilfælde af mobning, 
samarbejdsvanskeligheder, inkompetence, fravær, overtrædelse af retningslinjer for f.eks. 
rygning / alkohol, brug af e-mail / internet og lign. Disse forhold skal fortsat indberettes til 
ledelsen i Helsingør Kommune (den administrative ledelse) via de almindelige 
kommunikationsveje, også inklusive MED-systemet. 

2.5 Helsingør Kommune har som politik at opfordre ansatte til at foretage indberetninger med 
angivelse af identitet. Whistleblowerordningen skal dog understøtte at indberetninger kan 
foretages anonymt, idet det skønnes at anonymitet i visse tilfælde kan føre til indberetninger, 
som ellers ikke ville blive indgivet. 

3 PROCEDURER FOR INDBERETNING OG OPFØLGNING 

3.1 Helsingør Kommune skal udpege en primær modtagerperson og en sekundær modtagerperson af 
indberetninger via whistleblowerordningen. 

3.2 Helsingør Kommune skal udpege en upartisk person eller afdeling, der er kompetent til at følge 
op på indberetninger modtaget gennem whistleblowerordningen, hvilken kan være den samme 
person eller afdeling, som den, der modtager indberetningerne. Denne person eller afdeling skal 
udstyres med de nødvendige beføjelser for at kunne gennemføre en omhyggelig opfølgning på 



 

3 af 5 

 

modtagne indberetninger. Denne opfølgning skal omfatte såvel indberetninger der modtages 
anonymt som indberetninger, hvor indberetteren oplyser sin identitet. 

3.3 Modtagerpersonen og/eller den afdeling, der er udpeget til at følge op på indberetninger 
modtaget gennem whistleblowerordningen, sikrer, at den indberettende persons identitet ikke 
videregives til andre end autoriserede medarbejdere i Helsingør Kommune, der er tildelt opgaven 
med at følge op på den konkrete indberetning, medmindre den indberettende persons 
udtrykkelige samtykke forinden er indhentet. Dette gælder også for sådanne andre oplysninger, 
ud fra hvilke den indberettende persons identitet direkte eller indirekte kan udledes. I den 
udstrækning den indberettede person har krav på indsigt i oplysningen om den indberettende 
persons identitet, skal sådan indsigt dog meddeles, jf. også punkt 3.8 nedenfor. 

3.4 Den indberettende persons identitet og øvrige oplysninger omfattet af punkt 3.3, må i alle 
tilfælde kun videregives, hvor dette er nødvendigt i forhold til politimæssig efterforskning eller 
gennemførelse af civile søgsmål eller til overholdelse af en retlig forpligtelse. 

3.5 Whistleblowerordningen skal etableres, så den inkluderer kanaler, der gør det muligt at 
indberette skriftligt via en webformular eller mundtligt via telefon. Anmoder den indberettende 
person om et fysisk møde, skal den udpegede upartiske person eller afdeling inden for en rimelig 
frist tilbyde sådant møde afholdt. Modtagelse af mundtlige indberetninger og deltagelse i fysiske 
møder skal varetages af DAHL Advokatpartnerselskab på vegne af Helsingør Kommune. 

3.6 Ved mundtlig indberetning via telefon, skal indberetningen dokumenteres i form af et nøjagtigt 
referat af samtalen skrevet af de medarbejdere, der har ansvar for håndtering af indberetningen. 
Hvis indberetteren oplyser kontaktoplysninger, giver Helsingør Kommune den indberettende 
person mulighed for at kontrollere, berigtige og acceptere referatet af samtalen ved at 
underskrive det. 

3.7 Ved indberetninger på fysiske møder skal Helsingør Kommune sikre, at der udarbejdes et 
fuldstændigt og nøjagtigt referat af mødet og at dette opbevares i varig og tilgængelig form, 
forudsat at den indberettende person samtykker heri på forhånd. I andet fald udarbejdes ikke 
referat fra mødet. 

3.8 Enhver behandling af personoplysnigner i medfør af whistleblowerordningen skal tillige ske i 
overensstemmelse med databeskyttelsesloven og databeskyttelsesforordningen, herunder skal 
det navnlig påses, at personoplysninger, som åbenbart ikke er relevante for behandlingen af en 
konkret indberetning ikke indsamles, og hvis de er indsamlet ved et tilfælde, da at de slettes 
straks. 

4 FORBUD MOD REPRESALIER 

4.1 Helsingør Kommune iagttager, at personer, der indberetter gennem whistleblowerordningen ikke 
må udsættes for nogen form for repressalier som følge af en indberetning, herunder navnlig i 
form af suspension, afskedigelse eller tilsvarende foranstaltninger mv. Dette gælder dog ikke, 
hvor ordningen bevist misbruges eller indberetningen omhandler den indberettende person selv. 

5 ROLLER OG ANSVAR 

5.1 Helsingør Kommune udpeger en ansvarlig person/funktion for den etablerede 
whistleblowerordning. Den ansvarlige person/funktion skal også fungere som internt tilsyn for 
efterlevelse af denne retningslinje. Den udpegede ansvarlige person kan være en anden end de 
udpegede modtagerpersoner og den upartiske person eller afdeling, der har ansvaret for 
efterforskningen af en indberetning. 

5.2 Whistleblowerordningen skal etableres, så en identificeret indberettet person ikke får adgang til 
indberetninger om sig selv. 

5.3 Whistleblowerordningens kanaler til modtagelse af indberetninger, skal udformes, etableres og 
drives på en sikker måde, der sikrer, at fortroligheden af den indberettende persons identitet og 
enhver tredjepart nævnt i indberetningen er beskyttet, og forhindrer uautoriserede 
medarbejderes adgang dertil. 
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5.4 Foruden den udpegede upartiske person eller afdeling, der er kompetent til at følge op på 
indberetninger, må alene de personer, der konkret har et sagligt behov herfor, gives adgang til 
indberetninger modtaget gennem whistleblowerordningen, jf. også punkt 3.3 og punkt 3.8 
ovenfor. Den ansvarlige for efterforskningen og for opfølgningen på en indberetning træffer 
beslutning om hvilke personer, der kan få adgang til indberetningen. 

6 DRIFT AF WHISTLEBLOWERORDNIGNEN 

6.1 Helsingør Kommune har antaget DAHL Advokatpartnerselskab til at etablere og drifte 
whistleblowerordningen, for derved at sikre uafhængighed og gennemsigtighed ved drift af 
whistleblowerordningen. Alle indberetninger der indgives gennem whistleblowerordningen skal 
visiteres af en advokat hos DAHL Advokatpartnerselskab, inden den frigives til Helsingør 
Kommune. 

6.2 Ved visitering af anmeldelser konstateres i umiddelbart muligt omfang først, om den primære 
modtagerperson omfattes af indberetningen. I muligt omfang skal anmeldelser herefter frigives 
til den primære modtagerperson for whistleblowerordningen hos Helsingør Kommune. Ved 
visiteringen påser DAHL Advokatpartnerselskab, at anmeldelsen ikke umiddelbart frigives til en 
modtagerperson, som umiddelbart er omfattet af anmeldelsen.  

6.3 DAHL Advokatpartnerselskab skal herudover fungere som kontaktpunkt for ansattes spørgsmål 
omkring brug af whistleblowerordningen, som kontaktpunkt for mundtlige indberetninger via 
telefon, hvorefter indberetningen indtastes i whistleblowersystemet, samt kontaktpunkt, hvis en 
ansat mundtligt via telefon ønsker at fremsætte ønske om et fysisk møde til fremsættelse af en 
indberetning.  

6.4 DAHL Advokatpartnerselskab optræder som databehandler i forhold til Helsingør Kommune. Det 
skal påses, at er indgået skriftlig databehandleraftale, hvoraf bl.a. fremgår, at DAHL 
Advokatpartnerselskab alene handler på Helsingør Kommunes vegne og alene efter instruks, samt 
at der træffes fornødne fysiske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger omkring 
whistleblowerordningen. Databehandleraftalen skal opfylde kravene i 
Databeskyttelsesforordningen art. 28. 

6.5 Helsingør Kommune skal løbende træffe de fornødne fysiske og organisatoriske 
sikkerhedsforanstaltninger som er nødvendige, for at opfylde persondataretlige krav til 
behandling af personhenførbare oplysninger, herunder kravene i Datatilsynets praksis, jf. også 
punkt 3.8 ovenfor. 

7 INFORMATION TIL ANSATTE I HELSINGØR KOMMUNE OM WHISTLEBLOWERORDNINGEN OG 
BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER 

7.1 Helsingør Kommune etablerer en orientering til medarbejdere omkring whistleblowerordningen. 
Orienteringen skal vejlede om brugen af whistleblowerordningen og give oplysninger om, hvordan 
personoplysninger behandles i whistleblowerordningen, herunder i forhold til indsamling, 
behandling, opbevaring, videregivelse og sletning af oplysninger via whistleblowerordningen, 
samt om registreredes rettigheder, for såvel den der foretager en indberetning som for den 
medarbejder, der bliver indberettet. 

8 LEDELSESSYSTEM FOR OVERHOLDELSE AF PERSONDATALOVGIVNINGEN FOR 
WHISTLEBLOWERORDNINGEN MV. 

8.1 Helsingør Kommune etablerer et ledelsessystem for persondatasikkerhed vedrørende 
whistleblowerordning, som skal indeholde kontroller der påser, at de retningslinjer der gives fra 
Datatilsynet omkring whistleblowerordninger overholdes. Der skal udøves tilsyn og kontrol med 
whistleblowerordningen i overensstemmelse med dette ledelsessystem mindst én gang årligt. 

8.2 Helsingør Kommune etablerer ligeledes et ledelsessystem for efterlevelse af retningslinjer for 
whistleblowerordning, som skal indeholde kontroller der påser, at disse retningslinjer 
overholdes. Der skal udøves tilsyn og kontrol med whistleblowerordningen i overensstemmelse 
med dette ledelsessystem mindst én gang årligt. 
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8.3 Den udpegede ansvarlig person for den etablerede whistleblowerordning for Helsingør Kommune 
er ansvarlig for ledelsessystemet efter punkterne 8.1 og 8.2 og for gennemførelse af kontrollerne. 

8.4 Der skal etableres og vedligeholdes en fortegnelse efter Databeskyttelsesforordningen art. 30 for 
whistleblowerordningen. 

9 EJERSKAB, VURDERING OG AJOURFØRING AF RETNINGSLINJEN 

9.1 Den ansvarlige for den etablerede whistleblowerordning og for disse retningslinjer for 
whistleblowerordning er Politik og Jura, Center for Kultur, Erhverv Politik og Organisation. 
Spørgsmål vedrørende retningslinjen kan stilles til Juridisk Specialkonsulent Birgitte Krohn 
Madsen. 

9.2 Disse retningslinjer for whistleblowerordning skal gennemgås og ajourføres når Lov om 
beskyttelse af whistleblowere er vedtaget, forventeligt medio 2021, og derefter mindst én gang 
årligt. Denne gennemgang skal varetages af Politik og Jura, Center for Kultur, Erhverv Politik og 
Organisation. 

9.3 Opdateringer skal godkendes af Centerchefen for Politik og Jura, Center for Kultur, Erhverv 
Politik og Organisation. 
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