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Indledning 

Revisorwhistleblower.dk er udviklet til godkendte revisorvirksomheders interne whistleblowerordning jf. 

revisorlovens § 28a. Revisorvirksomhedens kunder og andre eksterne interessegrupper kan 

henvises til den eksterne whistleblowerordning på Erhvervsstyrelsens hjemmeside eller 

alternativt til ekstern ordning på revisorvirksomhedens hjemmeside. 

Datatilsynet skal give godkendelse før løsningen tages i brug. Det kræver to ansøgninger. Der 

skal foreligge godkendelse af ansøgningen om personaleadministration før ansøgningen om 

whistleblowerordningen indsendes. Begge ansøgninger indsendes online fra Datatilsynets 

hjemmeside (www.datatilsynet.dk).  

Focus IT har udarbejdet eksempler, som kan rekvireres på info@focus-it.dk.  

Vær opmærksom på, at Datatilsynet offentliggør sådanne godkendelser. Ligeledes kan 

Datatilsynet komme på uanmeldt besøg og kontrollere, at revisorvirksomheden faktisk følger 

de procedurer, der er beskrevet i godkendelserne. 

Hvordan virker Revisorwhistleblower.dk? 

Revisorvirksomheden og Focus IT indgår en kontrakt om løsningen, som er en online løsning og som kan benyttes 

uanset om revisorvirksomheden i forvejen er kunde hos Focus IT. 

Revisorvirksomheden kan oprette tre – men skal oprette mindst én – administrator. Administrator(erne) modtager et 

link på deres mail. Første login kræver oprettelse, som af sikkerhedshensyn også fordrer brug af en mobiltelefon. 

Ved efterfølgende logins benyttes mailadresse og en selvvalgt adgangskode. Efter første login kommunikerer 

administrator med løsningen via en HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) forbindelse. 

Administratorerne har herefter to opgaver:  

- Oprettelse af et unikt link til medarbejderne. Dette link meddeles medarbejderne. 

- Behandling af indberetninger. 

Oprettelse af et unikt login 

Kravet er, at alle medarbejdere skal kunne indberette anonymt. Fratræder en medarbejder må de efter fratrædelsen 

henvises til den eksterne whistleblowerordning. Focus IT anbefaler derfor at danne et nyt unikt link hver gang en 

medarbejder fratræder. Dette gøres ved at logge på løsningen og følge anvisningerne under funktionen 'Generere nyt 

link' og efterfølgende meddele det nye link til medarbejderne. Når en administrator har genereret et nyt link, sendes 

en mail med oplysninger herom til eventuelle øvrige administratorer.  

Behandling af indberetninger 

Revisorwhistleblower.dk tjekker om der er kommet nye indberetninger én gang i døgnet. Administrator(erne) 

modtager en mail, hvis der er nye indberetninger og skal logge på løsningen for at behandle indberetningen. Det 

fremgår af skærmbilledet hvilken indberetning, som ikke er læst, hvis der er flere. Indberetningen kan åbnes og 

herefter printes eller gemmes, hvis der er behov for det. Indberetningerne er i øvrigt fortløbende nummereret. Når 

indberetningerne er behandlet/læst bør de slettes. Focus IT anbefaler, at behandlingen af indberetningerne sker lokalt 

på revisorvirksomhedens egen IT-platform. 

Indberetninger 

Medarbejderen anvender det unikke link til en eventuel indberetning. Hertil anvendes ligeledes en HTTPS forbindelse. 

Medarbejderen udfylder det skema, som linket peger på og kan – men behøver ikke – anføre eget navn. Hvis der er 

behov for det, kan medarbejderen vedhæfte filer.  

Hvis der er oprettet mere end én administrator kan medarbejderen – men behøver ikke – ved indberetningen 

fravælge én eller flere administratorer, således at kun én administrator modtager informationen om indberetningen. 

Anonymitet 

Kravet er, at medarbejderen skal kunne indberette anonymt. Derfor logger løsningen ingen oplysninger om 
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afsenderen af indberetningerne. Løsningen tester ikke overvågning på revisorvirksomhedens netværk eller 

revisorvirksomhedens firewall. Focus IT anbefaler derfor medarbejderen at foretage indberetningen fra en privat 

computer udenfor virksomhedens netværk, eller fra en computer på biblioteket, for at sikre fuld anonymitet.  

Kvalitetsstyring 

Focus IT anbefaler revisorvirksomheden at indarbejde personaleadministration og whistleblowerordningen i 

kvalitetsmanualen. Eksempler hertil kan rekvireres på info@focus-it.dk. 

Yderligere oplysninger 

 
Kontakt evt. Focus IT på telefon 6221 5353 eller mail info@focus-it.dk og få yderligere oplysninger. 
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