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Etablering af en whistleblower
Et vigtigt skridt på vej mod et højnet compliance niveau
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PwC

Vores tilgang
5 trin til implementering af en effektiv whistleblower
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Sikre opbakning
hos øverste ledelse

521 43
Etablering af en
whistleblower 
procedure (og

eventuelt relaterede
procedurer)

Design af en
whistleblower 
rapporterings-

mekanisme

Forankre
whistleblower 

værktøj og
procedure

Rapportering*, 
monitorering og
efterforskning af

modtagne
whistleblower 
anmeldelser

• Politik

• Procedure

Indeholdt
i tilbud:

Rapporterings-
mekanisme

Rapportering fra
PwC



PwC

Tilbud på etablering og drif af en whistleblower
35 tkr. for etablering og 25 tkr. for årlig drift (ekskl. moms og udlæg)

Oktober 2018
5

Whistleblower raporterer
- via elektronisk løsning, 
- der går direkte til PwC 

Trin 1 – PwC overvåger
– dagligt tjek af indkomne anmeldelser *

Trin 6 – Anmeldelse undersøges
– Afhængigt af forholdets karakter 

gennemføres undersøgelse internt 
eller eksternt (eller forholdet 
undersøges ikke)

- Undersøgelsens resultat vurderes 
af jer og reaktion aftales 

Trin 7 – Whistleblower orienteres
- Er kontaktoplysninger givet, modtager 
whistleblower besked om resultatet *

Trin 5 – Energi Viborg behandler
- Reaktion drøftes og fastlægges

Trin 4 – Energi Viborg orienteres
- Rapportering modtages fra PwC

inden for 48 timer*

Trin 2 – PwC i dialog 
– noterer sagen i log og søger 
yderligere information om forholdet *

Trin 3 – PwC processer information
- vurderer informationen og udarbejder notat*

* Indeholdt i tilbud
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Andre overvejelser
…. som følger med implementering af en whistleblower
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3. parter

Træning og
kommunikation

Procedurer og
politikker

Fagforerninger
og juridiske

forhold

Whistleblower
undersøgelser

Træning og kommunikation

• Intern træning og kommunikation om 
formål og anvendelsen af whistleblower

• Sikre en effektiv implementering overfor
kunder, leverandører, ejerere og andre
eksterne intresenter

Procedurer og politikker

• Etabler en undersøgelsesmanual

• Etabler en Code of Conduct

• Etabler politikker for donationer, gaver, 
repræsentation, faciliteringsbetalinger, 
anti-corruption og –bestikkelse, 
hvidvask,  mm.Fagforeninger og juridiske forhold

• Håndtering af dialog med fagforeninger og
andre medarbejder organisationer

• GDPR overvejelser, herunder udenfor DK

• Bevissikring og dialog med myndigheder

Whistleblower undersøgelser

• Rammeaftale for og gennemførelse af
undersøgelser

• Interviews med de undersøgte

• Ekspertvidne i retssager

• Adgang til internationalt netværk

• Baggrundstjek af medarbejdere og
samarbejdspartnere

3. Parter

• Sikre af kontrakter med 3.parter 
er opdateret ift. whistleblower

• Integrity Due Diligence af 3. 
parter
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