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ØSTJYLLANDS BRANDVÆSENS WHISTLEBLOWERORDNING 
- WHISTLEBLOWERPOLITIK  
 
 

1. INTRODUKTION 
 
Østjyllands Brandvæsen har indgået et samarbejde med MNOMINI ApS om levering og facilitering af en uafhængig 
whistleblowerordning.  
 
Whistleblowerordningen gør det muligt for personer med tilknytning til Østjyllands Brandvæsen at indberette oplysninger 
om ulovlige eller alvorlige forhold, der har en væsentlig negativ betydning for varetagelsen af Østjyllands Brandvæsens 
opgave, uden at frygte for repressalier.  
 
Formålet med ordningen er at sikre, at oplysninger om eventuelle ulovlige eller alvorlige forhold kommunikeres til et habilt 
ledelsesniveau, der har kompetencen til at afværge og forebygge sådanne forhold.  
 
Whistleblowerordningen supplerer den daglige og direkte dialog med Østjyllands Brandvæsens ledelse og HR-afdeling om 
kritisable forhold, ligesom whistleblowerordningen supplerer den direkte adgang til tillidsrepræsentanten.  

 
 

2. FORMÅL MED WHISTLEBLOWERPOLITIKKEN 
 
Formålet med whistleblowerpolitikken er at skabe gennemsigtighed omkring håndteringen af whistleblowerindberetninger 
og derved tryghed og tillid til whistleblowerordningen, så indberetning af forhold omfattet af politikken ikke tilbageholdes.  

 
 

3. HVEM KAN BENYTTE WHISTLEBLOWERORDNINGEN? 
 
Whistleblowerordningen kan benyttes af Østjyllands Brandvæsens medarbejdere oplistet nedenfor samt af interessenter 
og personer, der tilhører administrations- eller ledelsesorganet i Østjyllands Brandvæsen. Medarbejderbegrebet skal 
forstås bredt og omfatter overenskomstansatte, deltids- og fuldtidsansatte og tjenestemænd, frivillige samt lønnede og 
ulønnede praktikanter.  

 
a. Nuværende medarbejdere.  

 
b. Personer, hvis ansættelsesforhold endnu ikke er påbegyndt hos Østjyllands Brandvæsen i tilfælde, hvor de 

oplysninger, der ønskes indberettet blev erhvervet i løbet af ansættelsesprocessen, eller i forbindelse med andre 
førkontraktlige forhandlinger.   

 
c. Tidligere medarbejdere, hvor de oplysninger der ønskes indberettet via whistleblowerordningen, blev erhvervet i 

løbet af deres ansættelse hos Østjyllands Brandvæsen. 
 
Whistleblowerordningen kan herudover også benyttes af Østjyllands Brandvæsens samarbejdspartnere, herunder disses 
medarbejdere. 

 
 

4. HVILKE OPLYSNINGER KAN INDBERETTES IGENNEM WHISTLEBLOWERORDNINGEN? 
 
Indberetninger igennem whistleblowerordningen skal være begrundede, eller baseret på en alvorlig mistanke og skal 
vedrøre ulovlige eller alvorlige forhold, der er af væsentlig negativ betydning for varetagelsen Østjyllands Brandvæsens 
opgave, herunder: 

 
a. Strafbare forhold (f.eks. overtrædelse af tavshedspligten, økonomisk kriminalitet såsom underslæb, bestikkelse, 

bedrageri, dokumentfalsk m.v.)  
 

b. Grove eller gentagende overtrædelser af lovgivningen (f.eks. forvaltningsloven, offentlighedsloven, 
databeskyttelsesloven, udbudslovgivningen m.fl.) 
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c. Grove eller gentagende overtrædelser af retsprincipper (f.eks. kommunalfuldmagten, kravet om saglighed, 
proportionalitetsprincippet, magtfordrejningsgrundsætningen m.fl.) 

 
d. Grove eller gentagende overtrædelser af væsentlige interne retningslinjer (f.eks. om gaver og regnskabsaflæggelse 

m.v.) 
 
e. Andre forhold (f.eks. bevist vildledning af borgere og samarbejdspartnere, personrelaterede konflikter såsom fysisk 

vold, chikane m.v.)  
 
 

5. HVILKE OPLYSNINGER SKAL INDBERETTES DIREKTE TIL LEDELSEN, HR ELLER TILLIDSREPRÆSENTANTEN? 
 
Forhold af mindre alvorlig karakter kan ikke indberettes igennem whistleblowerordningen, men skal håndteres i dialog med 
ledelsen, HR, eller tillidsrepræsentanten. Sådanne forhold kunne for eksempel være mindre alvorlige personkonflikter, 
overtrædelser af interne retningslinjer om sygefravær, rygning, alkohol, påklædning m.v. 

 
 

6. HVORDAN FORETAGES EN INDBERETNING? 
 
Østjyllands Brandvæsen har indgået samarbejde med MNOMINI ApS om levering og facilitering af en uafhængig 
whistleblowerordning. Det betyder, at alle indberetninger modtages og håndteres af MNOMINI ApS.  
 
Indberetninger kan foretages per telefon, post, fysisk møde eller digitalt som anvist straks nedenfor. 
 
Post   MNOMINI ApS 

Kildebjerg Skovvej 58 
8680 Ry 
 
Mærket “ Østjyllands Brandvæsen” 

 
Telefon  +45 5352 4655 
 
Digitalt  www.whi5tleblower.net/ostbv 
 
Møde  Aftales per telefon 

 
 

7. KAN INDBERETNINGEN FORETAGES ANONYMT? 
 
Det er frivilligt om en indberetning sendes anonymt, men det skal bemærkes at anonyme indberetninger ikke altid vil 
kunne tillægges vægt, herunder f.eks. i forbindelse med afgørelser over for Østjyllands Brandvæsens medarbejdere. Det 
kan derfor betyde, at der ikke altid kan reageres på den anonyme indberetninger  og det anbefales derfor, at 
indberetninger ikke indgives anonymt.   
 
Uanset om indberetterens identitet er kendt af Østjyllands Brandvæsen, eller MNOMINI ApS vil indberetningen blive 
behandlet fortroligt, men som offentlig myndighed er Østjyllands Brandvæsen underlagt regler, der kan medføre at andre 
kan få indsigt i indberetterens identitet, hvis identiteten er kendt, eller hvis identiteten kan udledes af de oplysninger, der 
indberettes. Mere herom nedenfor i afsnit 9 om indberetterens rettigheder. 
 
Anonyme indberetninger bør sendes digitalt som anvist ovenfor i afsnit 6 om hvordan en indberetning foretages, da den 
digitale indberetningsløsning er indrettet til formålet. Det betyder, at systemet ikke logger oplysninger om indberetterens 
brug af løsningen ved at placere cookies på indberetterens computer, telefon eller tablet eller på anden vis. Herudover 
transmitteres al data i løsningen krypteret, så det alene er sagsbehandleren ved MNOMINI ApS, der kan læse 
indberetningen. Der kan ske logning ved brug af arbejdspladsens IT-udstyr og netværk, så det anbefales at bruge privat 
eller offentligt udstyr og netværk.   
 
For at opnå anonymitet er det vigtigt, at navn, kontaktoplysninger eller oplysninger der i øvrigt kan henføres til 
indberetteren ikke sendes med indberetningen. Ligeledes er det vigtigt, at eventuel vedhæftet dokumentation ikke 
indeholder metadata, der kan afsløre identiteten på indberetteren.  
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8. SAGSFORLØBET AF EN INDBERETNING 

 
Når en indberetning modtages af en sagsbehandler ved MNOMINI ApS kvitterer sagsbehandleren for modtagelsen inden 
for 7 dage efter modtagelsen. Kvitteringen indeholder information om, hvordan indberetningen behandles samt 
indberetterens rettigheder.  
 
Herefter foretager sagsbehandleren en indledende vurdering af indberetningen, herunder om indberetningen vedrører 
forhold, der er omfattet af whistleblowerordningen samt om indberetningen er tilstrækkeligt oplyst.  
 
Hvis indberetningen ikke er tilstrækkelig oplyst, vil indberetteren blive kontaktet af sagsbehandleren med henblik på 
afklaring om indberetningen kan understøttes med yderligere oplysninger samt eventuelt dokumentation. 
 
Hvis indberetningen ikke er omfattet af whistleblowerordningen, eller ikke kan oplyses tilstrækkeligt, vil den blive afvist. 
Indberetteren orienteres samt vejledes om eventuelt alternativ håndtering af de forhold indberetningen vedrører, 
herunder muligheden for at gå til ledelsen, HR, tillidsrepræsentanten.  
 
Hvis indberetningen vurderes at være omfattet af whistleblowerordningen og tilstækkelig oplyst orienteres direktionen om 
indberetningen – i tilfælde af direktionens inhabilitet orienteres bestyrelsesformanden. I samråd med direktionen 
videresendes indberetningen til nærmere undersøgelse i den afdeling, der har den faglige kompetence til at foretage 
undersøgelsen. Hvis nødvendigt kan eksterne rådgivere inddrages i undersøgelsen. 
 
Viser undersøgelsen, at indberetningen er velbegrundet, kan det få følgende konsekvenser for de involverede parter: 

 
a. Ansættelsesretlige konsekvenser (F.eks. advarsel, afskedigelse, bortvisning m.v.) 
b. Politianmeldelse  
c. Kontraktlige konsekvenser (F.eks. kontraktophævelse)  
 
I det omfang reglerne om tavshedspligt tillader det, orienteres indberetteren når sagen afsluttes, herunder om sagens 
udfald. Kvittering til indberetteren samt orientering om sagsskridt og konklusioner forudsætter, at indberetterens identitet 
er kendt, eller at den digitale indberetningsløsning er anvendt.  
 
Efter sagens afslutning journaliseres sagen.  
 
Se også dokumentet “Sagsforløbet”, der kan findes på whistleblowerportalen.  

 
 

9. INDBERETTERENS RETTIGHEDER 
 
Partsstatus 
 
En indberetning medfører ikke i sig selv, at indberetteren får forvaltningsretlig partsstatus i den sag indberetningen rejser 
og derfor medfører indberetningen heller ikke i sig selv, at indberetteren opnår de almindelige partsrettigheder, der følger 
af forvaltningsloven, herunder f.eks. retten til partshøring, begrundelse, partsaktindsigt og klageadgang. Om en 
indberetning medfører, at indberetteren opnår partsstatus og partsrettigheder beror på en konkret vurdering.  
 
Information om partsbegrebet kan findes på folketingets ombudsmands hjemmeside. 
 
Anonymitet  

 
Som offentlig myndighed har Østjyllands Brandvæsen notatpligt og er samtidig omfattet offentlighedslovens regler om 
aktindsigt samt forvaltningsloven regler om partsindsigt. Det betyder, at hvis en indberetning ikke er indsendt anonymt, så 
kan reglerne give andre adgang til at få indsigt i blandt andet indberetterens navn.  

 
Østjyllands Brandvæsen behandler alle indberetninger fortroligt og indberetterens identitet videregives kun til 
autoriserede medarbejdere i Østjyllands Brandvæsen, der er kompetente til at modtage eller følge op på indberetningen, 
uden indberetterens udtrykkelige samtykke. Reglerne om aktindsigt og partsindsigt kan imidlertid forhindre fuld 
anonymitet, hvis indberetningen ikke er indsendt anonymt ved brug af den digitale indberetningsløsning.   
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GDPR 
 
De almindelige databeskyttelsesretlige regler finder anvendelse i forbindelse med persondata, der behandles som led i 
behandlingen af whistleblowerindberetninger.  
 
Information om registreredes rettigheder, i forbindelse med behandling af personoplysninger, kan findes på 
whistleblowerportalen i Østjyllands Brandvæsens privatlivspolitik for whistleblowerordningen.  
 
For spørgsmål vedrørende behandlingen af personoplysninger kan du kontakte Østjyllands Brandvæsens 
databeskyttelsesrådgiver.  
 
Beskyttelse mod repressalier  
 
Indberetteren er berettiget til beskyttelse mod repressalier ved brug af Østjyllands Brandvæsens interne 
whistleblowerordningen, forudsat at:  

 
a. Indberetteren havde rimelig grund til at antage, at de indberettede oplysninger var korrekte på tidspunktet for 

indberetningen 
  

b. Indberetningen er omfattet af whistleblowerordningen som beskrevet i denne politik 
 
Indberetteren er i så fald beskyttet mod enhver form for repressalier, herunder trusler om og forsøg på repressalier, 
herunder navnlig i form af:  

 
• Suspension, afskedigelse eller tilsvarende foranstaltninger 
• Degradering eller undladt forfremmelse 
• Overførsel af opgaver, forflytning, lønnedgang, arbejdstids-næringer 
• Nægtelse af uddannelsesaktiviteter  
• Negativ bedømmelse af vedkommendes præstationer eller negativ ansættelsesreference 
• Pålæggelse eller forvaltning af enhver disciplinær foranstaltning, irettesættelse eller anden sanktion, herunder 

økonomiske sanktioner 
• Tvang, intimidering, chikane eller udstødelse 
• Diskrimination, ufordelagtig eller uretfærdig behandling  
• Manglende konvertering af en midlertidig ansættelseskontrakt til en tidsubegrænset kontrakt, hvor 

arbejdstageren havde en berettiget forventning om at få tilbudt varig ansættelse 
• Manglende forlængelse eller afbrydelse før tid af en midlertidig ansættelseskontrakt 
• Skade, herunder på personens omdømme, navnlig i sociale medier, eller økonomisk tab, herunder tab af 

omsætning og tab af indkomst 
• Sortlistning på grundlag af en sektor- eller branchebaseret uformel eller formel aftale, hvilket kan indebære, at 

personen ikke i fremtiden kan finde beskæftigelse inden for den pågældende sektor eller branche  
• Afbrydelse før tid eller ophævelse af en vare- eller tjenesteydelseskontrakt  
• Tilbagekaldelse af en licens eller tilladelse  
• Henvisning til psykiater eller læge   

 
Hvis indberetteren oplever ovenstående eller andre ansættelsesretlige konsekvenser, så kan indberetteren henvende sig til 
MNOMINI ApS, sin tillidsrepræsentant eller faglige organisation.  
 
Hvis MNOMINI ApS bliver bekendt med, at personer der har indberettet whistleblowerforhold, bliver udsat for repressalier, 
skal MNOMINI ApS orientere direktionen om forholdene – i tilfælde af direktionens inhabilitet orienteres 
bestyrelsesformanden.  
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10. BERØRTE PERSONERS RETTIGHEDER 
 
Partsstatus 
 
Hvis en indberetning berører konkrete personer, kan det betyde, at disse personer får forvaltningsretlig partstatus i den 
sag indberetningen rejser, hvilket betyder at personerne kan opnå de almindelige partsrettigheder, der følger af 
forvaltningsloven, herunder f.eks. retten til partshøring, begrundelse, partsaktindsigt og klageadgang. Om en indberetning 
medfører, at berørte personer opnår partsstatus og partsrettigheder beror på en konkret vurdering.  
 
Information om partsbegrebet kan findes på folketingets ombudsmands hjemmeside. 
 
GDPR 
 
De almindelige databeskyttelsesretlige regler finder anvendelse i forbindelse med persondata, der behandles som led i 
behandlingen af whistleblowerindberetninger.  
 
Information om registreredes rettigheder, i forbindelse med behandling af personoplysninger, kan findes på 
whistleblowerportalen i Østjyllands Brandvæsens privatlivspolitik for whistleblowerordningen.  

 
For spørgsmål vedrørende behandlingen af personoplysninger kan du kontakte Østjyllands Brandvæsens 
databeskyttelsesrådgiver.  
 

 
11. MISBRUG AF WHISTLEBLOWERORDNINGEN 

 
Der må ikke bevidst indberettes urigtige eller vildledende oplysninger gennem whistleblowerordningen. Misbrug af 
ordningen kan få negative ansættelsesretlige eller kontraktlige konsekvenser for den person, der foretager indberetningen. 
Hvis en indberetning, der er afgivet bevist med urigtige oplysninger, får retlige konsekvenser for uskyldige kan det være 
grundlag for politianmeldelse af indberetteren.  
 
 

12. PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 
Dokumentversion: 22. december 2020 
 
Spørgsmål til politikken kan rettes til MNOMINI ApS på telefonnummer +45 5352 4655 
 
 

 


