
 

 

  

Indberetninger i Amgros I/S  

whistleblowerordning for perioden  

17. december 2021 – 31. december 2022 

13. januar 2023 



 
 
 

 

Data til brug for rapport efter offentlighedsordningen, jf. § 27 i lov om beskyttelse af whistleblowere  

Det følger af de specielle bemærkninger til whistleblowerlovens § 27 om offentlighedsordning for myndigheder omfattet af offentlighedsloven, at følgende 

skal oplyses i forbindelse med offentliggørelsen af arbejdsgiverens virksomhed efter whistleblowerloven: 

 

• Antallet af modtagne indberetninger 

• Status på opfølgningen af indberetninger 

• Hvor mange indberetninger, der er afvist, jf. lovens § 12, stk. 3 

• Hvor mange indberetninger, der har været undergivet realitetsbehandling 

• Hvor mange indberetninger, der har givet anledning til politianmeldelse 

• Angivelse af de overordnede temaer for indberetninger 

 

Data fra organisationens whistleblowerordning er indsat i nedenstående skema, idet bemærkes, at der umiddelbart under skemaet er indsat en generel 

angivelse af de overordnede temaer for indberetninger til en whistleblowerordning, som der i skemaet er henvist til. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

Indberetninger 
modtaget i perio-
den 

Afvist 
sag, jf. 
§ 12, 
stk. 3 
  

Tema* Status på opfølgning ef-
ter grundig undersøgelse 
i whistleblowerenhed 

Sag, der har været 
undergivet reali-
tetsbehandling 

Sag, der gav anledning til 
politianmeldelse 

Igangværende 
sag 

Afsluttet 
sag 

2022-1   1,5 Opfølgningen er afsluttet x   x 

   
   

 
 

 

I alt: 1 I alt: 0   I alt: 1 I alt: 0 I alt: 0 I alt: 1 

 

 

*Overordnede temaer for indberetninger:  

1. Overtrædelse af EU-retsakter omfattet af whistleblowerdirektivet, herunder love og regler udstedt i medfør heraf 

2. Overtrædelser af straffeloven, herunder berigelseskriminalitet 

3. Overtrædelse af tavshedspligter 

4. Overtrædelse af bogføringsloven 

5. Tilsidesættelse af lovbestemte handlepligter 

6. Overtrædelse af regler om magtanvendelse 

7. Grove og gentagne overtrædelser af forvaltningsloven og offentlighedsloven 

8. Grove og gentagne overtrædelser af forvaltningsretlige principper 

9. Bevidst vildledning af borgere og samarbejdspartnere 

10. Grovere eller gentagne overtrædelser af interne retningslinjer 

11. Sexchikane og grov chikane 

12. Øvrige alvorlige forhold 

 

 


