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Høring over udkast til vejledninger om whistleblowerordninger på pri-
vate og offentlige arbejdspladser 

Justitsministeriet skal hermed anmode om eventuelle bemærkninger til ved-
hæftede udkast til vejledning om whistleblowerordning på private arbejds-
pladser og udkast til vejledning om whistleblowerordninger på offentlige 
arbejdspladser. 

Vejledningerne er udarbejdet med henblik på at understøtte implementerin-
gen af lov nr. 1436 af 29. juni 2021 om beskyttelse af whistleblowere (whi-
stleblowerloven) på private og offentlige arbejdspladser. Loven træder i 
kraft den 17. december 2021, dog således at forpligtelsen til at etablere whi-
stleblowerordninger for arbejdspladser i den private sektor med mellem 50 
og 249 ansatte først indtræder den 17. december 2023.

Det bemærkes, at spørgsmålet om, hvorvidt koncernforbundne selskaber 
kan opfylde forpligtelsen til at etablere interne whistleblowerordninger gen-
nem en koncernfælles ordning, og spørgsmålet om, hvorvidt en intern whi-
stleblowerordning kan outsources helt eller delvist til et koncernforbundet 
selskab er uafklaret på nuværende tidspunkt. Der henvises i den forbindelse 
til bemærkningerne til ændringsforslag nr. 1 og 2 til forslag til lov om be-
skyttelse af whistleblowere, jf. Folketingstidende 2020-2021, 1. samling, 
Tillæg B, L 213, betænkning afgivet af Folketingets Retsudvalg den 10. juni 
2021. Der udestår derfor et afsnit i vejledning om whistleblowerordning på 
private arbejdspladsers pkt. 3.7 herom. 
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Det bemærkes endvidere, at udkast til vejledning for personer, der ønsker at 
indgive eller overvejer at indgive oplysninger som whistleblower er under 
udarbejdelse i Justitsministeriet. Vejledningen vil blive sendt i høring sær-
skilt.
  
Justitsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til 
udkastene til vejledninger senest den 4. november 2021.  Bemærkningerne 
bedes sendt til jm@jm.dk med henvisning til sagsnr. 2021-750-0747 og med 
kopi til joa@jm.dk.
 
Der vedlægges en fortegnelse over hørte myndigheder og organisationer 
mv.

Med venlig hilsen

Maria Carlsson 
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