
Whistlebloweren 
indberetter et forhold

PwC
PwC modtager indberetningen

PwC kvitterer for modtagelsen over for 
whistlebloweren inden for 7 dage

PwC vurderer om indberetningen falder 
inden for whistleblowerordningen

Vejle Kommunes 
whistleblowerenhed 

orienteres 

INDBERETNINGEN FALDER UDEN FOR WHISTLEBLOWERORDNINGEN

     Indberetningen falder uden for 
whistleblowerordningen

Whistleblowerenheden vurderer 
informationen og træffer beslutning om, 

at indberetningen ikke er omfattet 

Afslutning af sagen
• Whistlebloweren orienteres 

om at indberetningen falder 
uden for 
whistleblowerordningen. 

• Vedkommende vejledes i 
forhold til andre 
kontaktpunkter i Vejle 
Kommune (f.eks. HR, 
tillidsrepræsentant, juridisk 
afdeling mv.)

• Sagen slettes



Afslutning og opfølgning over for 
whistleblower
• Whistleblowerenheden giver PwC 

besked, når behandlingen af 
indberetningen/undersøgelsen er 
afsluttet, samt resultatet heraf. 

• Er whistleblowerens 
kontaktoplysninger givet videre til 
whistleblowerenheden, kan 
whistleblowerenheden beslutte 
hvorvidt PwC eller 
whistleblowerenheden giver 
whistlebloweren besked om 
udfaldet af undersøgelsen/de 
konsekvenser indberetningen har 
haft. Whistlebloweren skal 
informeres inden for tre måneder.

INDBERETNINGEN FALDER INDEN FOR WHISTLEBLOWERORDNINGEN

Dialog med whistleblower
• PwC kontakter evt. 

whistlebloweren for at 
indhente relevante 
oplysninger/beviser, 
eller for at stille 
afklarende spørgsmål.

Habilitetsvurdering
• PwC foretager en 

habilitetsvurdering for 
at sikre, at 
indberetningen ikke 
videresendes til 
behandling hos en 
person, som 
indberetningen 
vedrører eller hvor der i 
øvrigt er risiko for 
interessekonflikt. 

Whistlebloweren 
indberetter et forhold

PwC
PwC modtager indberetningen

PwC kvitterer for modtagelsen over 
for whistlebloweren inden for 7 dage

PwC vurderer om indberetningen 
falder inden for 

whistleblowerordningen

Undersøgelse 
iværksættes  

Undersøgelse gennemføres
• Afhængigt af forholdets karakter gennemføres 

undersøgelsen internt eller eksternt i overensstemmelse 
med Vejle Kommunes retningslinjer. 

• Whistleblowerenheden konkluderer på de tilvejebragte 
informationer og beviser i undersøgelsen.

• Whistleblowerenheden vurderer passende reaktion og 
fastlægger videre behandling.

Vejle Kommunes 
whistleblowerenhed 

orienteres 

     Indberetningen falder inden for 
whistleblowerordningen

Undersøgelse iværksættes ikke, eksempelvis som følge af, at en 
undersøgelse ikke kan gennemføres på baggrund af informationen 

i indberetningen 

Undersøgelse 
iværksættes ikke  

Whistleblowerenheden vurderer 
informationen og dokumentationen 

i sagen. 



HVEM BEHANDLES INDBERETNINGEN AF?

Whistlebloweren 
indberetter et forhold til 

PwC

PwC foretager 
habilitetsvurdering i 

forhold til medlemmerne 
af whistleblowerenheden.

 Whistleblowerenheden 
skal bestå af 3 personer

Hvis Økonomichefen er inhabil, er Chef for Digitalisering & IT 
ansvarlig

Hvis HR-chefen er inhabil, er Chefjuristen ansvarlig

Indberetningen sendes til whistleblowerenheden 
bestående af:

• HR-chefen ELLER Chefjuristen
• Økonomichefen ELLER Chefen for 

Digitalisering & IT
• Jurist fra Børn & Unge ELLER jurist fra 

Velfærd ELLER  jurist fra en anden stab

Hvis juristen fra 
Børn & Unge eller 

juristen fra 
Velfærdsforvaltning 

er inhabil vil en 
jurist fra en anden 

stab indtræde i 
whistleblower-

enheden

Hvis indberetningen vedrører Børn & Unge, Teknik & Miljø eller 
Kultur & Sundhed, vil en jurist fra Velfærdsforvaltningen tage del i 

whistleblowerenheden. 

Hvis indberetningen vedrører Kommunaldirektørens stabe, Økonomi 
& Arbejdsmarked eller Velfærdsforvaltningen, vil en jurist fra Børn & 

Unge tage del i whistleblowerenheden
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