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Etablering af whistleblower-

ordning i Ballerup Kommune 
 
 
Administrationen anbefaler en række forhold i forbindelse med etableringen af en 
whistleblowerordningen. Her følger en oversigt over overvejelserne ved de foreslåe-
de valg.  
 
 
Hvem skal kun-
ne anmelde for-
hold? 

Det er muligt at afskære 
alle andre end nuværen-
de ansatte muligheden 
for at indberette forhold 
til whistleblowerordnin-
gen.  

Administrationen anbefaler, at mu-
ligheden udvides til også at omfat-
te:  

- tidligere ansatte 
- samarbejdspartnere og le-

verandører 
 
Ved at brede persongruppen, der 
kan anmelde forhold, ud, er det 
administrationens vurdering, at 
der skabes de bedste betingelser 
for at få afdækket eventuelle pro-
blematiske forhold.  
 
I en del kommuner, der allerede 
har etableret en whistleblowerord-
ning, er der givet mulighed for, at 
flere end de nuværende ansatte 
kan anmelde forhold.  
 
Enkelte kommuner har udvidet ad-
gangen til whistleblowerordningen 
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til kommunalbestyrelsesmedlem-
mer. Det er typisk sket i forlæn-
gelse af konkrete sager i kommu-
nen.  
 
Langt hovedparten af kommuner-
ne lader ikke borgere anvende 
whistleblowerordningen, da bor-
gerrådgiveren varetager denne 
funktion.  
 
 

Skal der kunne 
indgives anony-
me indberet-
ninger? 

Det er ikke et krav, at 
indberetninger skal væ-
re anonyme.  

Fordelen ved en anonym ordning 
vurderes at være en større tryg-
hed for whistlebloweren i proces-
sen. Det kan være med til at bi-
drage til flere indberetninger.  
 
Der skal under alle omstændighe-
der etableres en ordning, hvor 
vedkommende, der indberetter, er 
sikret fuld fortrolighed om identi-
tet.  
 
Anonyme indberetninger kan være 
vanskeligere at undersøge, og der 
er derfor en risiko for, at anonyme 
indberetninger ikke vil føre til kon-
krete handlinger.  
 
Men ligesom med hensynet til at 
udvide adgangen for indberetnin-
ger, vurderer administrationen, at 
hensynet til størst mulig adgang at 
veje tungest.  
 
 

Intern eller ek-
stern it-under-
støttelse?  

Det er muligt at etablere 
interne indmeldelsesmu-
ligheder, eksempelvis i 
eksisterende ESDH-sy-
stemer 

Det er administrationens vurde-
ring, at det vil være endog meget 
vanskeligt at kunne garantere en 
fuldkommen anonym ordning i det 
eksisterende ESDH-system. 
 
Det gælder særligt i de situationer, 
hvor der viser sig behov for at væ-
re i dialog med whistlebloweren 
undervejs i processen.   
 
 

Hvor skal ord-
ningen forank-
res?  
 

Det er muligt at etablere 
en ordning internt i 
kommunen, i et fælles-
kommunalt setup eller i 
et samarbejde med en 
ekstern part, eksempel-
vis et advokatfirma.  
 

Administrationen anbefaler, at et 
advokatfirma varetager den indle-
dende visitation og ansvaret for en 
it-platform til kommunikation med 
whistlebloweren. Herefter overgår 
opgaven til en whistleblowerenhed 
forankret omkring borgerrådgive-
ren.  
 



Flere kommuner anvender i dag et 
advokatfirma til at varetage den 
indledende screening af henven-
delserne. Denne model sikrer en 
større robusthed, så der altid sva-
res på henvendelser inden syv da-
ge, også under ferie eller sygdom i 
kommunens whistleblowerenhed.  
 
Det vurderes dog ikke, at en ek-
stern part vil kunne varetage den 
fulde opgave med at undersøge 
det indberettede forhold.  
 
Borgerrådgiveren opfylder de for-
melle krav til uafhængighed, som 
loven om beskyttelse af whistle-
blowere indebærer.  
 
Borgerrådgiveren vil i samarbejde 
med den øvrige interne whistle-
blowerenhed kende de organisato-
riske forhold, der er specifikke for 
Ballerup Kommune, og forventes 
derfor mere effektivt at kunne få 
undersøgt de indberettede forhold 
nærmere.  
 
Endelig vil en intern forankring af 
undersøgelsesopgaven hos borger-
rådgiveren sikre de bedste betin-
gelser for læring af de forhold, 
som whistleblowerenheden får 
kendskab til.  
 


