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Whistleblowerordning: Erfaringer fra andre kommuner  

Organisering 

Inden for visse rammer er det op til den enkelte myndighed at beslutte, hvordan WB-ordningen skal 

organiseres.  
 
I de eksisterende kommunale WB-ordninger ses forskellige organiseringer. Ud af de 23 kommuner1, 
der allerede har en WB-ordning har 11 kommuner valgt at placere funktionen hos borgerrådgiveren. 5 
kommuner har valgt at nedsætte et WB-udvalg, der typisk består af borgerrådgiveren, en 
ledelsesrepræsentant og en medarbejderrepræsentant, men der kan være variationer. 5 kommuner 
har placeret deres ordning hos henholdsvis en fuldmægtig i byrådssekretariatet, et HR-center, en 
chefjurist, borgmesterens afdeling og hos et juridisk kontor i borgmesterens forvaltning2.  Herudover 
er der 2 kommuner, hvor vi ikke er bekendt med, hvordan ordningen er organiseret. 
 

Personale og Digitalisering har i maj 2021 indhentet oplysninger direkte fra nogle af kommunerne og 

fået oplyst fra kommuner, der allerede har en ordning, at der er 5-10 indberetninger om året. Om 

organiseringen er det oplyst, at: 

Skive Kommune har sammen med Randers, Favrskov, Norddjurs, Horsens og Skanderborg Kommune 

en fælles borgerrådgiverfunktion, som også omfatter WB-ordning.  

Som eksempel kan det oplyses, at Favrskov Kommune har nedsat et WB-udvalg bestående af 

kommunens borgerrådgiver, en ledelsesrepræsentant (kommunaldirektøren) og en 

medarbejderrepræsentant (næstformanden i HMU), der modtager og foretager en første vurdering af 

henvendelserne, se  LINK til Favrskov Kommunes beskrivelse af WB-ordningen. 

I Odder Kommunes ordning anvender man systemet Got Ethich til at drifte ordningen. Det er HR-

chefen (som får en notifikation, hvis der er indberetninger), næstformanden i Hovedudvalget og 

                                                             
1 Frederiksberg Kommune oprettede som den første kommune en WB-ordning i 2011. Siden har 22 andre 
kommuner fulgt trop, så der i januar 2021 er 23 kommuner med en WB-ordning: 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. 
 
2 ”Whistleblower – en styrkelse af den kommunale retssikkerhed” af Justitia - Danmarks uafhængige juridiske 
tænketank fra 2021, s. 32. Analysen ser bl.a. på, hvordan de eksisterende statslige og kommunale WB-ordninger 
er tilrettelagt og fungerer. Analysen er foretaget inden lovforslaget (L 213) blev fremsat i Folketinget. 
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borgerrådgiveren, som varetager opgaven i kommunen. Anmelderen bestemmer selv, om 

vedkommende ønsker at være anonym.  

Ordningen har kørt i ca. et halvt år og der har indtil videre kun været én anmeldelse. 

I Sønderborg Kommune leverer BDO den tekniske systemløsning. Der er pt. forskellige overvejelser 

om organiseringen, herunder evt. forankring omkring HR/HR-chefen.  

Randers Kommune: har et WB-udvalg, der består af borgerrådgiveren, stabschefen for staben Politik, 

Jura og Kommunikation samt en repræsentant fra hoved-MED. Udvalget foretager en indledende 

vurdering af de oplysninger, som indgives. Hvis oplysningerne er alvorlige, og der er mulighed for at 

oplyse sagen tilstrækkeligt, vil oplysningerne blive videresendt til behandling hos den relevante 

forvaltningsenhed i kommunen for nærmere undersøgelse. Alternativt iværksætter udvalget selv en 

undersøgelse af forholdet LINK.  

Horsens Kommune har et udvalg bestående af kommunaldirektør, ledelsesrepræsentant (HR-chefen), 

to medarbejderrepræsentanter udpeget af Hovedudvalget samt kommunens borgerrådgiver, som 

modtager og foretager den første vurdering af indberetningen LINK. 

Ifølge vores oplysninger er der overvejelser i kommunen om, hvorvidt det er det rigtige set-up. 

Kommunen har haft 10 henvendelser i det forgangne år.  

I Holstebro Kommune var man endnu ikke så langt i drøftelsen omkring WB-ordning. Der er forsat en 

løs drøftelse i lederteamet, og det er endnu usikkert, hvor ordningen skal placeres. Det samme gælder 

for Silkeborg og Herning Kommune. 

Justitia anbefaler, at kommunale WB-ordninger placeres f.eks. hos borgerrådgiveren, såfremt denne er 
formelt uafhængig af forvaltningen, eller databeskyttelsesrådgiveren. Alternativt kan kommunen 
vælge at lave et WB-udvalg bestående af repræsentanter fra arbejdsgiver og medarbejdersiden og en 
repræsentant fra civilsamfundet eller en eventuel borgerrådgiver mv. Et sådant udvalg kan styrke 
tilliden til, at alle interesser repræsenteres, når det besluttes, hvordan en henvendelse skal håndteres3. 

 
Hvem kan indberette i kommunens WB-ordning? 

Ifølge loven kan den enkelte myndighed - ud over de ansatte – beslutte om selvstændig 

erhvervsdrivende, direktionsmedlemmer, frivillige og ulønnede praktikanter, arbejdstagere hos 

leverandører og underleverandører (samarbejdspartnere), tidligere ansatte og personer, som endnu 

ikke er tiltrådt ansættelsen, kan indberette til WB-ordningen.  

 

Af de kommuner, der har oprettet WB-ordninger i januar 2021, har 11 kommuner valgt, at ordningen 

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

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

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

organiseret4.  

Justitia anbefaler, at kommunale WB-ordninger ud over alle kommunens ansatte også omfatter 

samarbejdspartnere samt borgere5.   

Bemærk, at de kommunale WB-ordninger og Justitias anbefalinger er fremsat inden 

whistleblowerloven blev vedtaget og ”borgere” er ikke omfattet af lovens valgmuligheder. 

Anonym/ikke anonym WB-ordning 

                                                             
3 ”Whistleblower – en styrkelse af den kommunale retssikkerhed, s. 34. 
4 DO, s. 35. 
5 DO, s. 36.  

https://www.randers.dk/demokrati/indsigt-og-indflydelse/whistleblowerordning/
https://horsens.dk/OmHorsensKommune/KontaktogAabningstider/Whistleblowerordning
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Ifølge loven er det op til den enkelte myndighed at beslutte, i hvilket omfang man vil være forpligtet til 

at modtage og behandle anonyme indberetninger.  

 

I samtlige de 18 kommuner, som har information om deres eksisterende WB-ordninger på 

hjemmesiden, er der mulighed for, at whistleblowere kan være anonyme. Vi er ikke bekendt med, om 

de resterende 5 kommuner med WB-ordninger giver mulighed for anonyme indberetninger6. 

Justitia anbefaler, at de kommunale WB-ordninger skal kunne modtage og behandle anonyme 

indberetninger om overtrædelser. Det bør dog kunne ske på en måde, der muliggør efterfølgende 

kontakt mellem WB-enheden og den anonyme whistleblower7. 

 

Behandling af indberetninger 

Ifølge loven er det op til den enkelte myndighed at beslutte, hvordan indberetninger i WB-ordningen 

skal behandles.  

 

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 WB-

enheden foretager en indledende behandling af henvendelsen, og hvis det findes relevant, sendes 

henvendelsen videre til den relevante forvaltningsenhed i kommunen. I andre tilfælde er det WB-

enheden selv, der foretager undersøgelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 DO, s. 38. 
7 DO, s. 39. 


