
 

Whistleblower-politik 

1. Formål 
I Pisiffik ønsker vi at drive vores forretning i overensstemmelse med gældende lov og etiske standarder.  

Pisiffik whistleblowerordning har til formål at:  

 sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til ulovligheder og alvorlige uregelmæssigheder i Pisiffik A/S  

 beskytte ansatte, som indgiver oplysninger til ordningen samt 

 sikre, at de indgivne oplysninger bliver anvendt konstruktivt til forbedring, forebyggelse og afværgelse af 

fejl og ulovligheder i Pisiffik A/S.  

Denne politik har til formål at beskrive, hvordan whistleblowerordningen fungerer i praksis. 

2. Hvem er omfattet? 
Alle medarbejdere i Pisiffik A/S samt virksomhedens bestyrelse og eksterne samarbejdspartnere er omfattet af 

whistleblower-ordningen, og kan både indberette samt blive udsat for undersøgelse. 

3. Hvad kan indberettes i whistleblowerordningen? 
Denne politik er udarbejdet med henblik på at sikre en rapporteringskanal til alvorlige og følsomme sager, 

som kan have en negativ indvirkning på Pisiffiks omdømme og resultater, og som i kraft af deres karakter ikke 

kan rapporteres via de normale kanaler.  

Whistleblowerordningen er tiltænkt: 

 strafbare forhold, f.eks. misbrug af økonomiske midler (f.eks. regnskabsmanipulation, underslæb eller afgi-

velse af urigtige oplysninger), væsentligt tyveri, bedrageri og grove overtrædelser af tavshedspligt. 

 alvorlige overtrædelser af lovbestemmelser og juridiske forpligtelser. 

 overtrædelse af konkurrencelove (f.eks. prisfastsættelse, udveksling af prisfølsomme oplysninger, hemme-

lige aftaler med konkurrenter. 

For vores medarbejdere er whistleblowerordningen et supplement til den interne dialog og åbenhed i Pisiffik, 

og den er primært tiltænkt situationer, hvor forholdet er af så alvorlig karakter, at det ikke kan håndteres i le-

delsessystemet. Forhold vedrørende egne ansættelsesvilkår, personalevilkår, arbejdsmiljø, overtrædelser af 

interne procedurer eller utilfredshed med ledelsesmæssige beslutninger skal som udgangspunkt håndteres i 

ledelsessystemet.  

4. Hvor indberetter du mistanke om uregelmæssigheder? 
Pisiffik A/S har indgået en samarbejdsaftale med advokatfirmaet Arctic Law Greenland ApS, og du kan via 

deres hjemmeside www.arcticlawgreenland.gl tilgå systemet og indberette online.  

Du anvender Pisiffiks generelle login: 

 BRUGERNAVN: pisiffik 

 PASSWORD: 2019_pisiffik! 

Brugernavnet og koden er generisk, således du ikke som medarbejder kan spores. 

 



 

5. Anonymitet 
Pisiffik har valgt en ekstern leverandør af platformen for whistleblowing samt som administrator for at sikre 

en anonym håndtering af henvendelserne, hvis det ønskes. Alle indberetninger via Pisiffik Whistleblower sy-

stem holdes fortroligt og anonymt med mindre du giver samtykke til andet. Pisiffik kan ikke foretage elektro-

niske sporinger af indberetninger. 

Du har mulighed for at bestemme, hvor anonym du ønsker at være. Du kan indberette på én af følgende må-

der:  

 Med navn (ved en evt. senere retssag, kan du blive indkaldt som vidne) 

 Anonymt, men med angivelse af en e-mail, hvor du anonymt kan kontaktes for yderligere oplysninger 

 Helt anonymt (ved fuld anonymitet kan du ikke kontaktes for oplysninger) 

6. Hvilke oplysninger skal en indberetning indeholde? 
Ved indberetning bør du holde sig til fakta og undgå at ytre meninger om det pågældende forhold. 

Det er en stor hjælp i vurdering af indberetningen, hvis nedenstående oplysninger er beskrevet:  

 Dit navn, arbejdssted og kontaktdata 

 Beskrivelse af den påståede overtrædelse, herunder navne på de personer, som er involveret i overtrædel-

sen samt dato og sted, hvor overtrædelsen fandt sted 

 Er der risiko for, at den mulige overtrædelse kan finde sted igen? – beskriv hvor og hvornår 

 Er der andre personer i eller uden for Pisiffik A/S, der kender til overtrædelsen, eller forventes at kende til 

den, herunder om der er andre vidner? 

 Er medarbejdere, direktionen og bestyrelse bekendte med og/eller har forsøgt at skjule forholdet 

 Eventuelle beviser eller dokumenter vedrørende overtrædelse kan vedlægges indberetningen 

7. Hvordan håndterer vi sagen? 
Når du har sendt din indberetning, foretager Pisiffiks eksterne administrator, Arctic Law Greenland ApS, den 

indledende vurdering af, om anmeldelsen falder inden for ordningens formål. Alle henvendelser vil blive be-

handlet senest efterfølgende hverdag.  

Indberetninger om forhold, der falder uden for ordningens formål, afvises med en tilbagemelding til indberet-

ter, såfremt der er oplyst kontaktinformationer.  

Falder indberetningen under whistleblowerordningens formål indstiller advokatkontoret til eventuelle handlin-

ger, og sender informationer til Pisiffiks bestyrelsesformand, som iværksætter en undersøgelse af sagen. 

8. Undersøgelsen 
Når bestyrelsesformanden har modtaget indberetningen, igangsætter denne en egentlig undersøgelse af forhol-

det i samarbejde med få udvalgte, relevante ressourcepersoner.  

Hvis relevant, vil tekniske og digitale beviser blive sikret, og der kan gennemføres interviews af medarbejdere 

mv., samt hentes udtalelser fra den/de indberetningen vedrører. Interviews vil i hovedreglen først blive gen-

nemført, når eventuelle beviser er sikret, og vil blive optaget eller ført til referat. 

På baggrund af undersøgelsen udarbejdes en undersøgelsesrapport, som konkluderer, om der er bevis for, at 

der har fundet uregelmæssigheder sted. Sagsbehandlerne vurderer herefter de mulige konsekvenser af indbe-

retningen.  

  



 

Konsekvenserne kan f.eks. være: 

 Afvisning af sagen 

 Disciplinære sanktioner såsom tjenestelig samtale, afskedigelse eller bortvisning 

 Politianmeldelse  

 Anmeldelse til andre myndigheder 

9. Hvordan beskyttes indberetterens identitet? 
Pisiffik A/S tolererer ikke nogen form for gengældelse mod personer, som i god tro indberetter eller hjælper 

virksomheden med at undersøge overtrædelser i henhold til whistleblower-politikken. Pisiffik A/S tillader så-

ledes ikke reprimander, repressalier, ændring af arbejdsopgaver, ændring af medarbejdergoder, ændring af 

rapporteringskrav, ødelæggelse af indberetterens karrieremuligheder eller omdømme, trusler om at gøre noget 

af ovenstående eller bevidste undladelser, som kan skade indberetteren.  

Pisiffik afslører ikke indberetters overfor den indberettede uden samtykke.  

Personer, som bevidst og i ond tro laver en falsk indberetning mod en anden person, beskyttes ikke af whist-

leblower-politikken.  

10. Hvad får den anklagede og andre personer at vide om sagen? 
Når sagen er indberettet 

Bestyrelsesformanden orienteres, når der er indberettet en sag i whistleblower-systemet, som falder indenfor 

ordningens formål. Omhandler indberetningen Bestyrelsesformanden orienteres Formanden for Revisionsud-

valget. 

Personer, der bliver indberettet til whistleblowerordningen, vil blive informeret om de fremsatte påstande. 

Herunder hvilken type oplysninger, der er tale om, hvem oplysningerne bliver videregivet til, samt om reg-

lerne om indsigt i og mulighed for at korrigere oplysninger.  

Pligten til at informere den indberettede kan dog udskydes, hvis det er nødvendigt for at sikre bevismateriale – 

og i visse tilfælde helt undlades.  

Hvis indberetningen indeholder oplysninger om andre identificerbare personer, end den person indberetningen 

vedrører, vil disse personer blive orienteret om dette, som beskrevet ovenfor. En sådan underretning omfatter 

ikke oplysninger om den person, indberetningen vedrører. 

Resultatet af undersøgelsen 

Når der er udarbejdet en undersøgelsesrapport, orienteres de involverede personer samt bestyrelsesformanden 

om resultatet af undersøgelsen. Derudover kan det være nødvendigt at informere tredjemand om mistanken og 

undersøgelsen i henhold til gældende lov, fx kontraktpartnere, retshåndhævende myndigheder eller regule-

rende myndigheder. 

Hvilke oplysninger modtager indberetteren? 

Medmindre indberetteren har indberettet anonymt uden kontaktinformation, informeres denne om, at indberet-

ningen er modtaget, og at undersøgelsen er afsluttet. Det kan ikke gives oplysninger om resultatet af den ud-

førte undersøgelse. 

11. Hvilke rettigheder har registrerede personer? 
Både indberetter og de personer, som indberetningen vedrører, har ret til indsigt i de oplysninger, der er regi-

streret om dem, så dataene kan blive undersøgt og rettet, hvis det kan dokumenteres, at de er fejlagtige, unøj-

agtige, ufuldstændige eller forældede. 



 

Når og hvis anmodning om indsigt imødekommes, vil den registrerede person blive underrettet om: 

 de data, der behandles 

 formålet med behandlingen 

kategorierne af modtagere af data, og 

 enhver tilgængelig oplysning vedrørende kilden til dataene. 

Retten til indsigt gælder imidlertid ikke, hvis personens interesse i at få udleveret disse oplysninger må vige 

for væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser eller til sagens opklaring. 

Hvis den indberettede medarbejder mener, at der er unøjagtige, ufuldstændige, tvetydige eller forældede op-

lysninger i sagens fremstilling, har denne ret til at anmode om, at der på sagen gøres bemærkninger herom. 

12. Hvordan behandles personoplysninger i systemet? 
Kun relevante medarbejdere udpeget af bestyrelsesformanden inden for det specifikke fagområde, som indbe-

retningen vedrører, vil blive involveret i undersøgelserne. Kredsen af modtagere af information vil blive be-

grænset mest muligt. Systemet gemmer loggen i 180 dage, hvorefter den automatisk slettes. 

Alle indberetninger opbevares forsvarligt, og det er kun muligt for relevante personer at tilgå rapporterne. 

Elektroniske oplysninger er beskyttet med passwords, antivirus og firewall. Manuelle oplysninger opbevares 

aflåst. 

Hvis der på baggrund af de indsamlede oplysninger gennemføres en disciplinær sanktion over for den indbe-

rettede medarbejder, eller der i øvrigt foreligger grunde til, at det er sagligt og nødvendigt fortsat at opbevare 

oplysninger om medarbejderen, opbevares oplysningerne i den pågældendes personalemappe. 

De personoplysninger, som behandles i henhold til whistleblower-politikken, gemmes så længe, det er nød-

vendigt af hensyn til undersøgelsen af indberetningen og det videre forløb. 

Hvis undersøgelsen konkluderer, at der ikke er noget bevis for, at der har fundet uregelmæssigheder sted, slet-

ter advokatfirmaet personoplysningerne umiddelbart og normalt senest to måneder efter, at undersøgelsen er 

afsluttet. Relevante oplysninger sendes krypteret til Pisiffik A/S. 

Hvis der er fundet bevis for, at der har fundet uregelmæssigheder sted, gælder forskellige tidsfrister for igang-

sættelsen af retssager eller indførelsen af disciplinære sanktioner mod den anklagede, eller – hvis indberetnin-

gen er lavet i ond tro – mod indberetteren. 

Personoplysninger kan beholdes, hvis de anonymiseres. 

Spørgsmål vedr. denne whistleblower-politik kan rettes til Pisiffik A/S HR afdeling. 


