
 

 

Whistleblower politik 

Politikansvarlig: Chief People & Culture Officer (Direktør, koncern-HR) 
Godkendt af:  CEO 

 

1. Den politikansvarliges bemyndigelse 

Hovedformålet med denne politik er at sikre gennemsigtighed og overensstemmelse med 
reglerne om indberetning af uregelmæssigheder (whistleblowing) hos Heimstaden. 
Heimstadens adfærdskodeks omfatter en politik og en procedure for whistleblowing, og vi 
tolererer ingen former for korruption eller uregelmæssigheder, der er i strid med vores værdier 
og politikker. Denne politik opdateres i overensstemmelse med EU’s direktiv, der blev indført i 
2019 med henblik på at øge beskyttelsen af whistleblowere.  
 

Direktøren for koncern-HR har bemyndigelse til at administrere whistleblowerordningen. 
Denne politik bekræfter, at du som medarbejder eller ekstern interessent i vores selskab trygt 
kan indberette forhold, du opfatter som uregelmæssigheder, i forvisning om, 1) at de vil blive 
behandlet i overensstemmelse med de procedurer, der fremgår af Koncernvejledning for 
whistleblowing, 2) at de vil blive fulgt op på, og 3) at der vil være gennemsigtighed omkring de 
handlinger, vi foretager, både for samfundet generelt og inden for vores organisation.   
 

2. Krav fra koncernen  

Direktøren for koncern-HR, whistleblowerkomitéen og lokale/nationale kontaktpersoner på 

whistleblowerområdet skal sikre, at etableringen af en whistleblowerordning er i 

overensstemmelse med gældende EU-direktiv(er) og lokal lovgivning. Whistleblowerkomitéen 

fungerer som støtteinstans i whistleblowersager og yder vejledning, hvis en sag skal undersøges 

i alle lande, hvor Heimstaden er til stede.  

De enkelte Heimstaden-selskaber skal benytte det fælles whistleblowerværktøj, der er nærmere 

beskrevet i Koncernvejledning for whistleblowing.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vi tolererer ikke repressalier for indberetninger, der er foretaget i god tro, og du kan føle dig 
sikker på, at du ikke vil blive udsat for disciplinære foranstaltninger for at indberette 
uregelmæssigheder. Heimstaden er ansvarlig for at beskytte whistleblowere imod negative 
følger af at indberette uregelmæssigheder. Hvis en whistleblower udsættes for mobning, forsøg 
på at give ham/hende dårlig samvittighed, chikane, uretfærdig behandling, straf eller 
diskrimination som følge af at have foretaget en indberetning, anses dette for en overtrædelse af 
vores adfærdskodeks og vil medføre disciplinære foranstaltninger.  
 

3. Indberetning 

Indberetninger skal vedrøre overtrædelser i relation til selskabsaktiviteter, herunder 
forretningsaktiviteter, overholdelse af love og regler samt sager vedrørende forholdet mellem 
arbejdsgiver (os) og medarbejder eller anden interessent (dig). Medarbejdere og eksterne 
interessenter kan indberette skriftligt via hjemmesiden https://wb.2secure.se/wbui/ eller 
telefonisk på+46 771 77 99 77. 
 
4. Referencedokumenter 

→ Koncernvejledning for whistleblowing  

→ Adfærdskodeks 
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