Whistleblowerordningen
i Københavns
Kommune
Vejledning til ansatte
og samarbejdspartnere

FORORD
Whistleblowerordningen i Københavns
Kommune er et tilbud til alle ansatte i
Københavns Kommune og kommunens
samarbejdspartnere. Whistleblowerord
ningen er vedtaget af Borgerrepræsentatio
nen. Ordningen giver ansatte og samar
bejdspartnere mulighed for at videregive
information om ulovligheder eller alvorlige
uregelmæssigheder i Københavns Kom
mune uden at frygte for ansættelsesretlige
reaktioner.
Whistleblowerordningen er etableret hos
Borgerrådgiveren, som er uafhængig af
kommunens forvaltninger, borgmestre
og de politiske udvalg.
På de følgende sider finder du svar på
spørgsmålene:
•H
 vad kan whistleblowerordningen
bruges til?
• Hvordan beskyttes du som ansat?
• Hvad sker der med oplysningerne?
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Whistleblowerordningens formål er:

•A
 t sikre åbenhed og gennemsigtighed
i forhold til ulovligheder og alvorlige
uregelmæssigheder i Københavns
Kommune
• At beskytte ansatte, som indgiver
oplysninger til ordningen
• At sikre, at de indgivne oplysninger
bliver anvendt konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af
fejl og ulovligheder i Københavns
Kommunes borgerbetjening og
administration.

Whistleblowerordningen er et supplement til den interne dialog og åbenhed.
Du bør derfor altid først overveje, om
problemerne kan løses ved henvendelse
til f.eks. nærmeste leder, personaleafdeling eller tillidsrepræsentant. Ordningen
er altså et alternativ, som kan bruges,
hvis du ikke føler dig tryg ved at bruge
de almindelige kanaler – eller hvis du
f.eks. har henvendt dig til ledelsen om
et alvorligt forhold, uden at der tages
hånd om det.

Whistleblowerordningen er ikke en
sladrecentral og har ikke til formål at
gå efter personer, men efter uacceptable
forhold.

Whistleblowerordningen fungerer i
respekt for tillidsrepræsentanterne og
det fagretlige system. Ordningen er
alene et supplement til din mulighed
for at rette henvendelse til tillidsrepræsentanter og fagforbund om alvorlige
forhold på arbejdspladsen.

Som ansat i Københavns Kommune
har du ret til at henvende dig til whistle
blowerordningen med oplysninger om
alvorlige fejl og forsømmelser i kommunen.  
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Hvad kan whistleblowerordningen bruges til?
Hvem kan indgive
oplysninger?
Du kan indgive oplysninger til whistle
blowerordningen, hvis du er ansat i
Københavns Kommune, eller hvis du
er (eller er ansat hos) en af kommunens
samarbejdspartnere.
Hvilke oplysninger
behandles?
Whistleblowerordningen behandler kun
oplysninger om alvorlige forhold. Borger
rådgiveren foretager en vurdering i hvert
enkelt tilfælde. Der er tale om alvorlige
forhold, hvis oplysningerne vedrører
lovovertrædelser og manglende efterlevelse
af juridiske forpligtelser, fare for enkelt
personers sundhed og sikkerhed, fare for
miljøet, grove tilfælde af omsorgssvigt og
lignende.
Oplysningerne kan omfatte:
• S trafbare forhold: grove overtrædelser af
tavshedspligten, misbrug af økonomiske
midler, tyveri, svig, underslæb, bedrageri,
bestikkelse eller vold mv.
• Alvorlige overtrædelser af lovbestemmel
ser: grove overtrædelser af lovgivning om
miljø, lovgivning om magtanvendelse,
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lovgivning om kommuners forhold,
sundhedslovgivningen, lovgivning om
bogføring og regnskabsaflæggelse, lov
givning om offentlighed i forvaltningen,
forvaltningsloven, persondataloven eller
offentlighedsloven mv.
• Andre alvorlige forhold: grove over
trædelser af kommunens interne regler
for bogføring og regnskabsaflæggelse,
bevidst vildledning af borgerne i kom
munikation fra kommunen eller tilside
sættelse af Københavns Kommunes
cirkulære for modtagelse af gaver mv.
Det forudsættes i alle tilfælde, at overtræ
delserne er alvorlige. Det er de, hvis der er
tale om grove fejl eller forsømmelser, eller
hvis der er tale om væsentlige og gentagne
fejl eller forsømmelser, som foregår helt
systematisk igen og igen.
Hvilke oplysninger
behandles ikke?
Whistleblowerordningen behandler ikke
oplysninger, som ikke vedrører kom
munens lovovertrædelser og manglende
efterlevelse af juridiske forpligtelser, fare
for enkeltpersoners sundhed og sikkerhed,
fare for miljøet, grove tilfælde af omsorgs
svigt og lignende.

Det betyder, at whistleblowerordningen
ikke behandler oplysninger om mindre
alvorlige forhold. Mindre alvorlige for
hold kan eksempelvis være, at en forvalt
ningsenhed har begået en enkeltstående
fejludbetaling, at telefonerne var lukket
en enkelt dag, hvor de burde være åbne,
at en kollega har et højt sygefravær, eller
at chefen bruger kopimaskinen til private
formål. Forhold som disse skal håndteres
via de almindelige kommunikationsveje
– f.eks. nærmeste leder, personaleafdeling
eller tillidsrepræsentant.
Hvilke krav stilles der
til oplysningerne?
Når du indgiver oplysninger til whistle
blowerordningen, forudsættes du at have
kendskab til eller begrundet mistanke
om, at der er begået alvorlige forhold som
beskrevet ovenfor. Oplysninger til whistle
blowerordningen kan indgives på forskel
lig vis: mundtligt, skriftligt, indscannet,
kopieret, optaget mv.

Konsekvenser ved
misbrug af ordningen
Oplysninger til whistleblowerordningen
skal indgives i god tro – det vil sige, at
du ikke bevidst må indgive urigtige eller
vildledende oplysninger.
Hvis du bevidst indgiver urigtige eller
vildledende oplysninger, kan du risikere
negative ansættelsesretlige reaktioner.
Hvis du som samarbejdspartner indgiver
urigtige eller vildledende oplysninger i
ond tro, kan du risikere kontraktmæssige
reaktioner, f.eks. kontraktophævelse.
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Hvordan beskyttes
du som ansat?
Du kan henvende
dig anonymt
Du kan henvende dig anonymt til
whistleblowerordningen. Anonymiteten er et tilbud til dig, der ikke vil stå
frem med navn og finder en tryghed
i, at ingen ved, hvem du er.
Hvis du vil være anonym, må du
ikke oplyse dit navn eller andet
personhenførbart, f.eks. adresse eller
telefonnummer, til Borgerrådgiveren.
Hvis du giver sådanne oplysninger,
har Borgerrådgiveren pligt til at registrere det, og herefter kan andre efter
gældende regler få oplyst dit navn.
Vi anbefaler, at du anvender
Whistleblowerportalen, hvis du
ønsker at være anonym.

Whistleblowerportalen
– anonymitet og
datasikkerhed
Borgerrådgiverens whistleblowerportal
er en webportal, hvor du som ansat eller
samarbejdspartner anonymt kan indgive
oplysninger om alvorlige forhold.
For at være anonym skal du være op
mærksom på ikke at oplyse dit navn,
telefonnummer, e-mailadresse eller andet
personhenførbart. Oplysning om, hvor
dan du sikrer din anonymitet, fremgår af
Whistleblowerportalens vejledende tekst.
Det er kun Borgerrådgiverens medarbej
dere, der har adgang til oplysninger indgi
vet i Whistleblowerportalen. Det er ikke
muligt at efterspore f.eks. hvilken pc eller
IP-adresse, oplysningerne kommer fra.
Alle data i Whistleblowerportalen er kryp
teret. Enhver datatransmission og lagring
sker via kryptering. Portalen bruger ikke
cookies.
Når du indgiver oplysninger via Whistle
blowerportalen, vil du – ved hjælp af en
selvvalgt kode til portalen – få mulig
hed for at få en opfølgende dialog med
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Borgerrådgiveren. Eventuel anonymitet
opretholdes ved en opfølgende dialog.
Beskyttelse mod
repressalier og lignende
Beskyttelsen af dig og andre, der opgiver
navn eller andre personhenførbare oplys
ninger, sikres ved:
• P
 olitisk overvågning af, hvem der
anmoder om navnet på den, der har
indgivet oplysninger
• Orientering til Borgerrådgiveren om
repressalier mod den, der har indgivet
oplysninger
• Handlepligt for Borgerrådgiveren ved
oplysninger om repressalier mod den,
der har indgivet oplysninger.

Handlepligt for Borgerrådgiveren
Hvis Borgerrådgiveren får viden om, at du
har oplevet negative konsekvenser efter at
have indgivet oplysninger til whistleblo
werordningen i god tro, orienterer Borger
rådgiveren snarest muligt den ansvarlige
direktør. I helt særlige tilfælde orienteres
den ansvarlige borgmester. Borgerrådgive
ren kan følge op på, om direktøren/borg
mesteren sikrer, at repressalier og lignende
ikke forekommer.

Politisk overvågning
Borgerrådgiveren skal orientere Borgerråd
giverudvalget om hvem, der anmoder om
indsigt i, hvilke ansatte der har indgivet
oplysninger til whistleblowerordningen.
Orientering til Borgerrådgiveren
Enhver, f.eks. en kollega, kan informere
Borgerrådgiveren, hvis det har negative
konsekvenser for dig, at du har indgivet
oplysninger til whistleblowerordningen.
9

Hvad sker der med
oplysningerne?
Første visitation hos
Borgerr ådgiveren
Når Borgerrådgiveren modtager en
henvendelse, vejleder Borgerrådgiveren
dig om tillidsrepræsentantens funktion,
relevante rettigheder og om proceduren
for sagens behandling. Derefter foretager
Borgerrådgiveren en indledende vurdering
(visitation).
Hvis din henvendelse vedrører oplysninger,
der ikke vurderes at være alvorlige, vil du
modtage information om, at Borgerråd
giveren ikke vil behandle sagen.
Undersøgelse – sagsgang
og relevante forhold
Borgerrådgiveren har pligt til at vurdere
og evt. behandle alle oplysninger, som
whistleblowerordningen modtager. Bor
gerrådgiveren vurderer, om oplysningerne
er alvorlige, og om der er mulighed for at
oplyse sagen tilstrækkeligt. Er det tilfæl
det, videresender Borgerrådgiveren enten
oplysningerne til nærmere undersøgelse
hos en anden relevant forvaltningsenhed
eller iværksætter selv en undersøgelse.
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Hvad sker der, når du har
indgivet oplysninger?
Borgerrådgiveren orienterer dig i fornø
dent omfang om sagens gang og udfald.
Orienteringen kan dog være begrænset
af regler om tavshedspligt mv.
Hvis du ikke er anonym, kan der efter
gældende regler være adgang til at få ind
sigt i dit navn. F.eks. kan de personer, som
oplysningerne drejer sig om, have ret til at
vide hvem, du er.
Hvad hvis oplysningerne
handler om dig?
Hvis de oplysninger, whistleblowerord
ningen modtager, handler om dig, vil du
blive underrettet om sagen.
Viser det sig, at en ansat i Københavns
Kommune har begået alvorlige fejl eller
forsømmelser, kan det medføre negative
ansættelsesretlige reaktioner, f.eks. lønned
gang, advarsel eller afskedigelse. Sådanne
eventuelle konsekvenser håndteres af den
forvaltning, hvor vedkommende
er ansat.

Har en ansat overtrådt regler i straffelov
givningen, kan det blive meldt til politiet.
Eventuel anmeldelse til politiet håndteres
af den forvaltning, hvor vedkommende er
ansat.
Har en samarbejdspartner begået alvorlige
fejl eller forsømmelser, kan det medføre
kontraktretlige konsekvenser for samar
bejdspartneren, f.eks. kontraktophævelse.
Eventuelle kontraktretlige reaktioner
håndteres af den forvaltning, som samar
bejdspartneren udfører sine opgaver for.
Det samme gælder eventuel anmeldelse
til politiet.
Hvis Borgerrådgiveren modtager oplys
ninger om dig, en anden ansat eller en
samarbejdspartner, som umiddelbart eller
ved en undersøgelse vurderes at være urig
tige eller vildledende, har du/den ansatte
eller virksomheden, som oplysningerne
vedrører, ret til at anmode om berigtigelse,
sletning eller blokering af oplysningerne.
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Praktiske
oplysninger
Du kan få yderligere information ved at
kontakte whistleblowerordningen.
Henvendelse til whistleblowerordningen
kan ske telefonisk, skriftligt ved brev eller
e-mail, ved personligt fremmøde eller via
Whistleblowerportalen. Vi anbefaler, at du
anvender Whistleblowerportalen, hvis du
ønsker at være anonym.
Du finder Whistleblowerportalen samt
vejledninger og information om ordningen
på www.kk.dk/medarbejder

W histl e bl ow e ro r d n i n g e n
i Køben h av n s Ko m mu n e
Borgerrådgiveren
Vester Voldgade 2A
1552 København V
Telefon: 33 66 14 00
borgerraadgiveren@kk.dk
www.kk.dk/medarbejder

