
 
   
 

Borgerrådgiverudvalgets bemærkninger t il høring ove r udkast t il æn-
dring af vedtægt for Borgerrådgiverfunkt ionen ( lov om beskyttelse af 
whist leblowere) . 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
Borgerrådg iverudvalget har m odtaget Økonom iforvaltningens brev af 

27. oktober 2021 ved lag t forvaltningens udkast t il ændring  af ved tægt for 

Borgerrådg iverfunkt ionen i forb indelse m ed ikrafttrædelse af lov om  be-

skyttelse af whist leb lowere. 

 

Økonom iforvaltningen beder om  udvalgets bem ærkninger senest den 

10. novem ber 2021 kl. 12 . 

 

Borgerrådg iverudvalget noterer sig , at  Borgerrådg iveren har være ind-

draget, og  at det frem sendte udkast er indholdsm æssigt sam m enfal-

dende m ed Borgerrådg iverens forslag , som  Økonom iforvaltningen 

m odtog den 16. juni 2021. 

 

Udvalget noterer sig  således, at  forslaget som  forudsat b landt andet in-

debærer en ændring  af ordningen, da selve undersøgelserne – som  i dag 

er ud lag t t il forvaltningerne og  Intern Revision – i højere grad  skal ske ved 

Borgerrådg iveren. 

 

Udvalget antager, at  det beror på en fejl, at  Intern Revision efter forslaget 

alene inddrages i sager hvor indberetningen ”overvejende vedrører 

kom m unens økonom iske forhold ”. Udvalget går ud  fra, at  forslaget inden 

frem sættelsen vil b live korr igeret således, at  der b liver m ulighed for -  i 

overensstem m else m ed nuværende ordning  – også at inddrage Intern 

Revision i sager, hvor indberetningen vedrører kom m unens databeskyt-

telsesforhold. 

 

Borgerrådg iverudvalget t ilslutter sig  på denne baggrund udkastet.  

 

Borgerrådg iverudvalget bem ærker, at  det ved  budgetaftalen for 2022 

b lev det aftalt , at: 

8 . nove m ber  2 0 2 1 

Sag sn r . 

2 0 2 1- 0 3 4 5 4 6 8  
 

Doku m en t n r .  

2 0 2 1- 0 3 4 5 4 6 8 - 5  
 

 

 

Bo r g er r åd g iver en  
 

Vest er  Vo ld g ad e 2 A  

15 5 2  Køb en h avn  V  
 

Telefon  

3 3 6 6  14 0 0  
 

w w w .kk.d k/ b o r g er r aad g iver en  

 

http://www.kk.dk/borgerraadgiveren
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”Parterne er enige om , at Borgerrådg iveren im p lem enterer ny lov 

om  beskyttelse af whist leb lowere i Københavns Kom m une m ed de 

m id ler, kom m unen har m odtaget fra staten t il m erudg ifter i forb in-

delse loven. Dette svarer t il 0,7 m io. kr. i 2022 og  0,3 m io. kr. i 2023 

og  frem .  

 

Parterne er enige om  at afvente afklar ing  af, om  den nye lov om  be-

skyttelse af whist leb lowere kræver en anden opgavefordeling  m el-

lem  forvaltningerne, Borgerrådg iveren og  Intern Revision i forb in-

delse m ed de undersøgelser, som  en indberetning  t il whist leb lo-

werordningen g iver anledning  t il. Hvis afklar ingen viser, at  loven 

om  beskyttelse af whist leb lowere b l.a. kræver, at  undersøgelser i 

forb indelse m ed indberetninger t il whist leb lowerordningen i hø-

jere grad  skal foretages af Borgerrådg iveren, er parterne er enige 

om , at der t il overførselssagen 2021-2022 findes de fornødne yder-

ligere m id ler t il øgede ressourcer hos Borgerrådg iveren.” 

 

Udvalget anm oder på denne baggrund Økonom iforvaltningen om  at 

sikre, at  spørgsm ålet om  varig  finansiering  af whistleb lowerordningen 

indgår ved forhand lingerne om  overførselssagen. 

 

 

M ed venlig  hilsen 

 

Susan Hed lund 
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Høring af ændringer til Borgerrådgiverens vedtægter. 

 

Revisionsudvalget har 27. oktober 2021 modtaget Økonomiforvaltningens 

anmodning om høring til ændringer af Borgerrådgivers vedtægter, som 

følge af den af Folketinget vedtaget lov om beskyttelse af whistleblowere. 

 

REVISIONSUDVALGETS HØRINGSSVAR 

Revisionsudvalget har på revisionsudvalgsmødet 3. november 2021 be-

handlet det fremsendte udkast til Borgerrådgiverens vedtægter. 

Revisionsudvalget vurderer, at det fremsendte udkast i overvejende grad 

tager højde for lovens ændringer, og dermed at vedtægterne er fyldestgø-

rende. 

 

Dog vil Revisionsudvalget foreslå, at det i vedtægterne præciseres, at kom-

munens Databeskyttelsesrådgiveren varetager whistleblowerhenvendelser 

vedrørende kommunens databeskyttelsesforhold, som det også sker i dag.  

 

På det grundlag anmoder Revisionsudvalget om, at Økonomiforvaltningen 

tilføjer et nyt stk. til §24 til Borgerrådgiverens vedtægter som følger: 

 

• Stk. 5. Borgerrådgiverfunktionen kan forlange, at Databeskyttelses-

rådgiveren med respekt for den særlige tavshedspligt undersøger og 

afgiver en redegørelse til borgerrådgiverfunktionen, hvor indberetnin-

gen overvejende vedrører kommunens databeskyttelsesforhold. Bor-

gerrådgiverfunktionen tager herefter stilling til redegørelsen. Databe-

skyttelsesrådgiveren sender samtidig redegørelsen til forvaltningens 

direktion. 
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