
 

 

 

Hos Innovationscenter for Økologisk Landbrug P/S (i det følgende forkortet ICOEL) øn-

sker vi en åben kultur, hvor alle medarbejdere trygt og sikkert kan indberette mistanke 

om eventuelle uregelmæssigheder eller ulovlige forhold hos os.  

Det er ofte medarbejdere, der er nærmest til at opdage uregelmæssigheder i ICOEL. 

Dette bliver normalt rapporteret til den nærmeste overordnede eller den ansvarlige på 

området, men til tider kan det være vanskeligt at gå via de sædvanlige kanaler.  

Formålet med denne politik er at forklare, hvordan vores whistleblowerordning fungerer, 

herunder hvordan du foretager en indberetning, hvilke forhold du kan indberette og hvilke 

rettigheder du har i den forbindelse.  

Oplever du, eller har du mistanke om alvorlige uregelmæssigheder eller ulovlige forhold, 

opfordrer vi dig til at indberette disse via vores whistleblowerordning. 

Hvis du oplever mindre alvorlige forhold, herunder fx manglende overholdelse af interne 

politikker, lettere mobning mv., opfordrer vi dig til at kontakte direktøren for ICOEL  eller 

din nærmeste leder.  

Alle spørgsmål vedrørende whistleblowerordningen kan rettes skriftligt til direktøren for 

ICOEL. 

HVEM KAN ANVENDE VORES WHISTLEBLOWERORDNING? 

ICOEL giver alle ansatte, samt tidligere ansatte medarbejdere, mulighed for at anvende 

vores whistleblowerordning. Du kan vælge at være anonym. 

Når du foretager en indberetning, som er omfattet af beskyttelsen efter whistleblowerlov-

givningen, betyder det, at du er beskyttet mod repressalier som følge af en indberetning. 

Det betyder, at du er beskyttet mod enhver direkte eller indirekte handling eller undla-

delse, som finder sted i en arbejdsrelateret sammenhæng, herunder fx diskrimination 

eller afskedigelse.  

HVILKE FORHOLD KAN INDBERETTES? 

Du kan anvende vores whistleblowerordning til at indberette alvorlige uregelmæssighe-

der, uetisk adfærd, lovovertrædelser eller begrundet mistanke herom. 

En indberetning kan fx vedrøre: 

• Oplysninger eller begrundet mistanke om økonomisk kriminalitet (fx bedrageri, un-

derslæb, tyveri, hvidvask eller dokumentfalsk) 
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• Overtrædelse af regler om databeskyttelse (GDPR) 

• Overtrædelse af konkurrence- eller miljølovgivningen eller lignende.  

• Oplysninger eller begrundet mistanke om grov chikane, diskrimination, krænkende 

adfærd eller mobning.  

• Overtrædelser af en række danske regler og EU-regler inden for f.eks.: offentligt 

udbud, fødevare- og fodersikkerhed, dyresundhed, dyrevelfærd og folkesundhed, 

konkurrenceret og statsstøtte. 

• Overtrædelser indenfor rammerne af de retningslinjer, der fremgår af Uddannelses- 

og Forskningsministeriets ’Den danske kodeks for integritet i forskning’. Disse er 

uddybet under Quality Managment System (QMS). 

 

Forhold, som ikke vedrører lovovertrædelser eller andre alvorlige forhold som eksem-

plerne ovenfor, skal ikke indberettes via whistleblowerordningen, men i stedet drøftes 

med direktøren for ICOEL eller din nærmeste leder.  

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt et forhold bør indberettes eller ej, opfordrer vi dig til at 

foretage en indberetning. Alle indberetninger behandles – også selvom forholdet ikke er 

omfattet af whistleblowerloven. 

HVORDAN INDBERETTER MAN? 

Der er oprettet en særlig indberetningsside, hvor du kan udfylde og indsende en indbe-

retning.   

1. Du kopierer adressen wb.seges.dk/ICOEL  

2. Du sætter linket ind i din browser 

3. Du åbner derefter siden, som indeholder en vejledning og et tekstfelt 

4. Du kan her skrive din indberetning 

5. Afslut med at trykke send 

HVORDAN HÅNDTERES INDBERETNINGER? 

Alle indberetninger tages alvorligt og behandles fortroligt, og du bestemmer selv, om du 

vil foretage en indberetning anonymt.  

CLEMENS Advokatfirma er første modtager på alle indberetninger og er både kontraktligt 

og retligt forpligtet til at behandle din indberetning fortroligt og anonymt.  

CLEMENS Advokatfirma videregiver udelukkende oplysninger om din identitet til os, hvis 

du har givet dit samtykke hertil.  

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at oplysninger om din identitet i helt særlige 

tilfælde kan videregives til relevante myndigheder, fx hvis det er nødvendigt i forbindelse 

med en politiefterforskning eller en retssag. Såfremt CLEMENS Advokatfirma videregiver 

dine oplysninger til relevante myndigheder, sker dette udelukkende, hvis CLEMENS Ad-

vokatfirma er retligt forpligtet hertil, og du vil i videst muligt omfang blive underrettet 

herom. 

https://icoel.dk/projekter/
https://www.clemenslaw.dk/?gclid=Cj0KCQjwxtSSBhDYARIsAEn0thRFu_vzc3t5M_9jfnZeYmInKdztH82gJhgAAgIkrUrlb73UcUG431caAni_EALw_wcB
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CLEMENS Advokatfirmas betroede medarbejder foretager herefter en vurdering af din 

indberetning og underretter ICOEL om denne, så vi kan iværksætte de fornødne under-

søgelser. Indberetninger som vedrører QMS, sendes dog direkte til behandling i Økolo-

gisk Komplementar selskab ApS. .  

ICOEL  modtager udelukkende oplysninger om indberetningen i anonymiseret form, 

medmindre du har givet dit samtykke til, at CLEMENS Advokatfirma må videregive disse 

oplysninger til os. 

 

Mulighed for i fortrolighed at give uddybende input, få feedback og kvittering for 

modtagelse af indberetning 

Du har mulighed for at vælge at sende dine kontaktoplysninger i fortrolighed via it-syste-

met, altså uden at disse gives videre til ICOEL . 

Det kan du vælge, hvis du ønsker at:  

1. Stå til rådighed for uddybende spørgsmål fra CLEMENS Advokatfirma.  

2. Modtage en feedback fra CLEMENS Advokatfirma (senest efter 3 måneder) 

3. Modtage en kvittering for modtagelsen af din indberetning fra it-systemet.   

Ovennævnte tre forhold bliver mulige, hvis du sender dine kontaktoplysninger i det dertil 

oprettede felt på indberetningssiden. Dette vil fremgå af vejledningen på indberetnings-

siden.  

ANDRE MULIGHEDER FOR AT INDBERETTE 

Vi skal gøre dig opmærksom på, at der som supplement til vores interne whistleblower-

ordning, der administreres af CLEMENS Advokatfirma, findes offentlige eksterne whist-

leblowerordninger, som du kan anvende og opnå samme beskyttelse og rettigheder efter 

whistleblowerloven som beskrevet ovenfor. 

Den primære eksterne whistleblowerordning administreres af Datatilsynet. Du kan finde 

mere information om denne ordning på Datatilsynets hjemmeside.  

Det er i helt særlige tilfælde også muligt at opnå beskyttelse efter whistleblowerloven, 

hvis oplysninger om ulovlige forhold eller lignende offentliggøres. Det er dog blandt andet 

en betingelse, at: 

1. du har foretaget en indberetning til såvel os som Datatilsynet,  

2. du har rimelig grund til at antage, at offentliggørelsen er nødvendig for at afsløre 

lovovertrædelser, eller  

3. du har rimelig grund til at antage, at du vil blive mødt med repressalier ved en eks-

tern indberetning, eller  

4. der er ringe udsigt til, at overtrædelsen vil blive imødegået effektivt ved en in-

tern/ekstern indberetning. 

Vi håber dog, at du altid vil anvende vores interne whistleblowerordning i første omgang. 

http://www.whistleblower.dk/
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DEN TEKNISKE LØSNING OG PERSONDATA 

Modtageren af indberetninger hos CLEMENS Advokatfirma åbner beskeden via en hem-

melig/privat krypteringsnøle og et kodeord. Den tekniske løsning er udviklet af SEGES 

Digital. 

CLEMENS Advokatfirma er vores databehandler og behandler de personoplysninger, 

som du angiver i en indberetning på vegne af os. Dette betyder blandt andet, at vi er 

ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger.  

Du kan læse mere om behandlingen af personoplysninger i vores politik for persondata.  

https://seges.sharepoint.com/sites/HR/SitePages/Personaleh%C3%A5ndbog%20-%20Persondata.aspx

