
WHISTLEBLOWERORDNING? 
BLIV COMPLIANT MED NJORDS WHISTLEBLOWERORDNING, INDEN DET ER FOR SENT!

I december 2021 blev det obligatorisk med en intern
whistleblowerordning til ansatte i virksomheder med
mere end 249 ansatte, så de kan indberette kritisable
forhold på arbejdspladsen, herunder mistanke om
overtrædelse af lovgivning og interne retningslinjer.
Snart bliver det også obligatorisk i virksomheder med
mellem 50 og 249 ansatte.

Hos NJORD tilbyder vi etablering og administration af
whistleblowerordninger i fuld overensstemmelse
med kravene i den nye lovgivning om whistleblowing
og beskyttelse af whistleblowere.

NJORD compliance-team har indgående erfaring med
whistleblowerordninger, persondataret og ansættel-
sesret – så jeres whistleblowerordning er i trygge
hænder hos os.

ANSATTE ETABLERING
DRIFT/MD. 
12 MD. MIN.
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250 – 499
5.000

1.750 
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1.000 – 1.999
7.500

2.750 

2.000 – 3.250 
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ETABLERING: TILKØBSMULIGHEDER:

Opsætning af den elektroniske whistleblowerordning
Løsningen opsættes til jeres brug indenfor 48 timer på almindelige 
arbejdsdage på dansk og engelsk. √

Andre sprog, herunder tysk, norsk, svensk og baltiske 
sprog. 

Politikker og procedurer 
Standard politik og procedurebeskrive.

√
Andre sprog, herunder tysk, norsk, svensk og baltiske 
sprog. 
Tilpasning af politik og procedure til jeres specifikke 
forhold.  

Orientering til ansatte
Standard orienteringsskrivelse udleveres. 

√
Andre sprog, herunder tysk, norsk, svensk og baltiske 
sprog. 
Tilpasning af orienteringsskrivelse til jeres specifikke 
forhold.
Online awareness materiale via e-learning system. 

Løbende ajourføring vedrørende whistleblowerordninger
NJORD orienterer jævnligt om nyheder, retspraksis og andre særlige 
forhold, som har betydning for jeres whistleblowerordning. √

Dansk og andre sprog, herunder tysk, norsk, svensk 
og baltiske sprog. 

Whitelabel løsning 

- Løsningen kan opsættes, så jeres logo og corporate 
identity så vidt muligt overholdes.

DRIFT:

Onlineløsning 
Anvendes via computer eller smartphone og driftes teknisk i 
overensstemmelse med ISO 27001. 
Fuld compliance med whistleblowerlovgivningen, GDPR og krav til 
webtilgængelighed.

√

Kontaktpersoner hos jer
Op til to udvalgte kontaktpersoner hos jer.  √ Yderligere kontaktpersoner. 

Support 
Én times support vedrørende brug og teknik pr. telefon og e-mail 
indenfor almindelig kontortid. √ Yderligere support.

Backup 
Al kommunikation sikkerhedskopieres og gemmes i en periode på 
12 måneder.

√

INDBERETNINGER:

Visitering / Screening
NJORD foretager indledende og overordnet screening og sortering af 
indberetninger i løsningen. √

Andre sprog, herunder tysk, norsk, svensk og baltiske 
sprog. 

Sparring og drøftelse af screenede sager 
NJORD foretager op til én times sparring og drøftelse pr. måned af 
indkomne indberetninger med jeres kontaktpersoner. √

Yderligere sparring afregnes efter tidsforbrug.

Sagsbehandling
-

Efter aftale foretager NJORD egentlig sagsbehandling 
af sager opstået på baggrund af indberetninger. 
Sagsbehandling afregnes efter tidsforbrug.

360 GRADERS WHISTLEBLOWERPRODUKT
Vi tilbyder et 360 graders produkt, så I bliver helt klar til den nye lovgivning. 
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