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Prisliste for etablering og drift 
af en whistleblowerordning.
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HjulmandKaptain 

Senest den 17. december 2021 skal arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte etablere en intern whistleblowerordning,   
hvor arbejdstagerne kan indberette oplysninger. Arbejdsgivere i den private sektor med mellem 50 og 249 ansatte 
har dog frem til den 17. december 2023 til at etablere en intern whistleblowerordning.

HjulmandKaptain tilbyder, som nogle af de eneste, en whistleblowerordning, hvor det tekniske setup og de juridi-
ske krav er samlet i én løsning.

Vi samarbejder med EQS Group AG, som er blandt de førende i verden inden for levering af whistleblowersyste-
mer. Vi tilbyder derfor en samlet løsning, hvor både det tekniske setup og de juridiske krav til en whistleblowerord-
ning er integreret fra start.

Whistleblowerordningen giver jer, jeres medarbejdere og samarbejdspartnere mulighed for - under fuldstændig 
anonymitet - at indberette mistanke om ulovligheder. Det kan for eksempel være mistanke om bedrageri og under-
slæb, grove personlige krænkelser og arbejdsmiljøforhold.

Når vi varetager whistleblowerordningen på jeres vegne, gør vi dette som databehandler, og vi bruger EQS Group         
AG som underdatabehandler.

Én samlet løsning

HjulmandKaptain er blandt Danmarks store advokatfirmaer, og hos os får du en personlig, effektiv og specialiseret  
rådgivning, der hurtigt giver dig et klart grundlag for at træffe et sikkert valg og finde den bedste løsning.

Vi er mere end 150 dedikerede medarbejdere fordelt på vores kontorer i Aalborg, Aarhus, Frederikshavn og Hjør-
ring, og vi har specialister inden for alle væsentlige juridiske fagområder.

Om HjulmandKaptain

Skal din organisation have en whistleblowerordning?
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Etablering af whistleblowerfunktion 
Vi udarbejder en skræddersyet løsning (Premium) eller en standardløsning (Standard) med en fuld dokument-
pakke, der består af:

• en whistleblowerpolitik til jeres hjemmeside, 
• interne retningslinjer/instrukser vedrørende den interne håndtering af en anmeldelse, 
• skriftlig kommunikation til medarbejderne og anmelderen, 
• en privatlivspolitik
• en databehandleraftale og 
• en oplysningsskrivelse til den indberettede i henhold til Databeskyttelsesforordningen.

Etablering og drift af whistleblowersystem og -funktion
EQS Group AG etablerer i samarbejde med os og jer den tekniske løsning og yder løbende support under 
aftalen. 

Whistleblowerscreening 
Vi screener anmeldelser og vurderer, om anmeldelsen er inden for eller uden for ordningen.

Derudover sørger vi for, at den videre håndtering både sker i overensstemmelse med lovgivningen og den interne  
instruks for håndteringen, der er udarbejdet i samarbejde med jer.

Håndtering af konkrete sager
Vi løser følgende i forbindelse med håndtering af konkrete sager:

• screening af anmeldelserne, 
• bekræftelse af modtagelsen inden for de i loven fastsatte frister,
• rapportering til jer, 
• i samarbejde med jer håndtering af oplysning til den indberettede i henhold til Databeskyttelsesforordningen,
• sikring af overholdelse af frister og
• på baggrund af jeres undersøgelser og rapportering til os meddelelse af feedback til whistlebloweren.

Yderligere undersøgelser 
Vi yder efter nærmere aftale rådgivning og assistance ved efterforskning af sager samt vurdering af nødvendige  
skridt i henhold til lovgivning og interne politikker.

Dette arbejde faktureres særskilt efter medgået tid. Vi udsteder forud for dette arbejde en ordrebekræftelse med 
vilkår for vores assistance.

Træning og uddannelse af medarbejdere på området
Vi træner og uddanner jeres medarbejdere efter nærmere aftale. Dette faktureres særskilt efter medgået tid til den 
aftalte takst. Vi udsteder forud for dette arbejde en ordrebekræftelse med vilkår for vores assistance. 

Det løser vi for jer



Vi tilbyder en 
whistleblowerordning, 

hvor det tekniske 
setup og de juridiske 

krav er samlet i 
én løsning. 
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Alle priser er angivet ekskl. moms.  

Standard 
Standard giver mulighed for 2 sprog, dansk og engelsk. Brugeren af løsningen kan således vælge frit mellem de to 
sprog. Standardløsningen giver ikke mulighed for at ændre på setup, design mv. Setup m.v. er HjulmandKaptains 
standardløsning. 

Dokumentpakken, der indeholder en whistleblowerpolitik til jeres hjemmeside, interne retningslinjer/instrukser 
vedrørende den interne håndtering af en anmeldelse, skriftlig kommunikation til medarbejderne og anmelderen, 
en privatlivspolitik, en databehandleraftale og en oplysningsskrivelse til den indberettede i henhold til Databe-
skyttelsesforordningen, er en standardløsning, som alene tilrettes med angivelse af de personer - 2 stk. - som skal 
håndtere ordningen internt i din virksomhed. 

I forbindelse med etablering af ordningen modtager du et anmeldelsesskema, hvor kontaktdata på de 2 nævnte                                    
personer skal angives. Det er dit ansvar at sikre, at eventuelle ændringer heri meddeles os.

I Standard sendes alle anmeldelser, der efter vores screening skal håndteres under ordningen, til person nr. 1.  
Drejer anmeldelsen sig om person nr. 1, sendes anmeldelsen til person nr. 2. Standard vedrører alene medarbejdere 
(svarende til lovens minimumskrav). Yderligere kan tilvælges, idet der ved tilvalg udarbejdes særskilt tilbud herpå.

Pris for etablering inkl. opsætning af tekninsk løsning (EQS Group AG)

1. Uanset antal medarbejdere         kr.    7.500 

Pris for efterfølgende håndtering

1. Betaling pr. anmeldelse 

Årligt fee inkl. licens teknisk løsning (EQS Group AG)

• 0-249 medarbejdere         kr.    9.000

• 250-999 medarbejdere         kr.   15.000

Håndtering af anmeldelse, som er uden for ordningen og dermed blot skal afvises:   kr.       500

Håndtering af anmeldelse inden for ordningen:        kr.    2.250 

2. Fast pris uanset antal anmeldelser pr. år 

Årligt fee inkl. licens teknisk løsning (EQS Group AG)

• 0-249 medarbejdere         kr. 23.500

• 250-499 medarbejdere          kr.    34.500

• 500-999 medarbejdere         kr.  39.500       

Fortsættes...

Priser
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Ovenstående priser er vejledende, idet vi i hvert enkelt tilfælde indhenter særskilt tilbud fra vores 
samarbejdspartner.

*ved 1.000 eller flere medarbejdere udarbejdes særskilt tilbud.

** Dokumenterne udarbejdes på enten dansk eller engelsk. Ønskes dokumenterne i begge sprog, faktureres det 
ekstra sprog særskilt. Oversættelse af udarbejdede dokumenter til andre sprog end det valgte vil ligeledes blive 
faktureret særskilt. 

***Yderligere undersøgelse i form af efterforskning af sager samt vurdering af nødvendige skridt i henhold til 
lovgivning og interne politikker faktureres særskilt efter medgået tid. Der vil forinden arbejdets iværksættelse blive 
fremsendt en ordrebekræftelse. 

Hvis der opstår behov for bistand fra advokatfirma i udlandet, faktureres dette særskilt. Inden arbejdet påbegyndes,    
sendes prisoverslag til jeres godkendelse.

Premium
Premium giver mulighed for at have flere sprog i løsningen og muligheder for efter jeres behov at ændre på setup, 
design mv. 

Dokumentpakken, der indeholder en whistleblowerpolitik til jeres hjemmeside, interne retningslinjer/instrukser 
vedrørende den interne håndtering af en anmeldelse, skriftlig kommunikation til medarbejderne og anmelderen, 
en privatlivspolitik, en databehandleraftale og en oplysningsskrivelse til den indberettede i henhold til Databeskyt-
telsesforordningen, skræddersys til din virksomhed.

Pris for etablering inkl. opsætning af tekninsk løsning (EQS Group AG)

1. 0-999 medarbejdere          kr.  31.500 

Pris for efterfølgende håndtering

1. Betaling pr. anmeldelse 

Årligt fee inkl. licens teknisk løsning (EQS Group AG)

• 0-249 medarbejdere         kr.  15.500

• 250-499 medarbejdere         kr.   20.100

• 500-999 medarbejdere         kr.  25.500

Håndtering af anmeldelse, som er uden for ordningen og dermed blot skal afvises:   kr.       500

Håndtering af anmeldelse inden for ordningen:        kr.    2.250 

2. Fast pris uanset antal anmeldelser pr. år 

Årligt fee inkl. licens teknisk løsning (EQS Group AG)

• 0-249 medarbejdere         kr. 37.500

• 250-499 medarbejdere          kr.    45.100

• 500-999 medarbejdere         kr.  52.500

Fortsættes...
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Ovenstående priser er vejledende, idet vi i hvert enkelt tilfælde indhenter særskilt tilbud fra vores 
samarbejdspartner.

*ved 1.000 eller flere medarbejdere udarbejdes særskilt tilbud.

** Dokumenterne udarbejdes på enten dansk eller engelsk. Ønskes dokumenterne i begge sprog, faktureres det 
ekstra sprog særskilt. Oversættelse af udarbejdede dokumenter til andre sprog end det valgte vil ligeledes blive 
faktureret særskilt. 

***Yderligere undersøgelse i form af efterforskning af sager samt vurdering af nødvendige skridt i henhold til 
lovgivning og interne politikker faktureres særskilt efter medgået tid. Der vil forinden arbejdets iværksættelse blive 
fremsendt en ordrebekræftelse. 

Hvis der opstår behov for bistand fra advokatfirma i udlandet, faktureres dette særskilt. Inden arbejdet påbegyndes,    
sendes prisoverslag til jeres godkendelse.

Sådan kommer du i gang 
Tag endelig fat i os, hvis I har spørgsmål. 

Vi står klar til at hjælpe, og vi foreslår, at vi snarest muligt finder et tidspunkt, hvor vi kan drøfte indholdet af op-
lægget nærmere og finde den rette løsning for jeres organisation.

Med venlig hilsen 
HjulmandKaptain

ANNA-LOUISE BOLTHER 
ANDERSEN
Advokat 
Mobil: +45 2216 9676
Tlf.:  +45 7221 1782 
abn@70151000.dk

JAKOB S. JOHNSEN
Advokat (H), Partner, Fag-
chef HR-Ansættelsesret 
Mobil: +45 2215 1174
Tlf.:  +45 7221 1737
jjo@70151000.dk

SANDRA CARRILLO 
MOUSTGAARD 
Videnjurist
Mobil: +45 4149 8808
Tlf.:  +45 7221 1730
scm@70151000.dk

AALBORG · AARHUS · FREDERIKSHAVN · HJØRRING · PADBORG · KØBENHAVN

HOS HJULMANDKAPTAIN  møder du et engageret hold af mennesker med kompetencer og viden inden for alle væsentlige juridiske 
fagområder. Her får du professionel rådgivning og den assistance, du har brug for. Vi er blandt Danmarks store advokatfirmaer med over 150 
ansatte, heraf 55 jurister, som alle samarbejder inden for en lang række juridiske specialistområder. Se mere på hjulmandkaptain.dk


