
11.  Orientering om indførelse af en
whistleblowerordning i Hovedstadens Beredskab

Sagsnr.: 2020-0005527

Bestyrelsen orienteres om indførelsen af en whistleblowerordning i Hovedstadens

Beredskab.

Punktet har været drøftet i Arbejdsudvalget på udvalgets møde den 9. juni 2021.

Arbejdsudvalget anbefaler indstillingen overfor bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles:

• at bestyrelsen tager orienteringen om, at Hovedstadens Beredskab senest pr. 17.

december 2021 etablerer en ekstern forankret whistleblowerordning, til

efterretning.

Sagsfremstilling

I oktober 2019 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet et direktiv, der forpligter Danmark

til at vedtage en lov om, at alle større private virksomheder, herunder også alle

offentlige virksomheder med 50 eller flere ansatte forpligtes til at etablere en

whistleblowerordning.

En række private og offentlige virksomheder har allerede ad frivillighedens vej indført

en whistleblowerordning, herunder har man i Justitsministeriet,

Forsvarsministeriet samt i Københavns og Frederiksberg kommuner indført en ordning.

Hovedstadens Beredskab har på en række møder i chefgruppen i løbet af 2020 og 2021,

med afsæt i en orientering om reglerne for indførelse af en whistleblowerordning,

drøftet implementeringen heraf i Hovedstadens Beredskab. 

Hovedstadens Beredskab har i den forbindelse inviteret relevante personer fra

Frederiksberg Kommune til at deltage på et chefmøde i februar 2021 for at høre om

deres erfaringer og besluttede ultimo april 2021, at der skulle arbejdes på en

ekstern forankring af ordningen tilknyttet en digital løsning.

På samme møde blev chefgruppen endvidere orienteret om, at Justitsministeriet den

14. april 2021 havde fremsat Forslag til Lov om beskyttelse af Whistleblowere

(Lovforslag nr. L. 213). Loven træder efter forslagets §31, stk. 1, i kraft den 17.

december 2021, hvorfor det blev besluttet at fremme arbejdet med implementeringen,

således at ordningen kan være klar ved ikrafttrædelsen af loven.
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I forhold til de økonomiske konsekvenser for det offentlige fremgår følgende

af Indledningen, pkt. 5, 1, i Lovforslagets Almindelige bemærkninger: "Med lovforslaget

stilles der krav om, at regioner og kommuner skal etablere interne

indberetningskanaler. Forslaget forventes at få begrænsede økonomiske konsekvenser,

som er ved at blive afklaret nærmere i dialog med regioner og kommuner."

Hovedstadens Beredskab har foreløbig henvendt sig til fire eksterne firmaer med

henblik på at få et tilbud om en ekstern forankring af ordningen tilknyttet en digital

løsning. Der er modtaget tilbud fra alle de adspurgte firmaer. Priserne ligger på en årlig

betaling mellem 22.500 kr. for det billigste og 37.000 kr. for det dyreste. Det billigste

tilbud dækker alene licensen til IT-løsningen, mens de øvrige tilbud dækker over licens

samt screening af et antal sager. En konkret sagsbehandling skal der betales for hos alle

tilbudsgivere. 

Udover det årlige gebyr skal der betales et opstartsgebyr, hvor det billigste gebyr lyder

på 10.000 kr., mens det dyreste er på 46.200 kr. fra firmaet, der har det billigste årlige

gebyr. Alle priser er oplyst ex moms.

Hovedstadens Beredskab vil med afsæt i de indkomne tilbud, og ud fra en faglig og

økonomisk vurdering, træffe beslutning om valg af leverandør. Bestyrelsen vil

efterfølgende blive orienteret herom.

Det tilføjes, at myndigheder mv., der er omfattet af reglerne om aktindsigt i lov om

offentlighed i forvaltningen, ifølge lovforslagets §27 mindst en gang om året skal

offentliggøre oplysninger om deres virksomhed efter loven.

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen om, at Hovedstadens Beredskab senest

pr. 17. december 2021 etablerer en ekstern forankret whistleblowerordning, til

efterretning.

Beslutning i bestyrelsen den 23. juni 2021

Til efterretning.

Fraværende: Anne Tønnes, Franciska Rosenkilde, Kim Christiansen, Ninna Hedeager

Olsen, Sisse Marie Welling
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