
Så har du nu en særlig mulighed for at dele din viden med Rigsrevisionen, da vi har åbnet op for en whistle-
blowerordning. Ordningen vil være åben i perioden 2. marts 2020 - 15. maj 2020, hvor du kan indberette 
formodninger om svig/besvigelser begået af statsansatte på områderne løn, tilskud og indkøb.

Baggrunden er, at Statsrevisorerne har bedt Rigsrevisionen
om at undersøge statens forretningsgange og interne kon-
troller med henblik på at undgå statsansattes besvigelser. 
Du kan bidrage aktivt til undersøgelsen ved at dele din vi-
den om svig eller formodet svig med statens midler.

Hvad kan jeg sende et tip om?
Vi har fokus på områderne løn, tilskud og indkøb samt risi-
koen for, at statsansatte kan begå svig på de 3 områder. Du 
kan tippe os, hvis du har begrundet mistanke eller konkret
viden om ansattes besvigelser eller forhold, der kan føre til 
besvigelser i en eller flere statslige institutioner og virksom-
heder.

Hvad er svig/besvigelser?

En bevidst handling udført af en eller flere personer blandt 
den daglige ledelse, den øverste ledelse, medarbejdere eller 
tredjeparter, der benytter vildledning til at opnå en uberetti-
get eller ulovlig fordel. Kilde: ISA 240.

Der kan derfor være tale om mange typer af besvigelser 
inden for områderne løn, indkøb og tilskud.

Hvem skal jeg kontakte?
Du kan skrive til os (tip@rigsrevisionen.dk), hvis du ved el-
ler mistænker, at der bliver begået svig i en eller flere stats-
lige institutioner.

Kan jeg være anonym?
Når du sender os et tip, er det vigtigt, at vi kan kontakte dig,
så vi (eventuelt) kan vende tilbage for at få uddybet oplys-
ningerne. Du vil derfor ikke være anonym for os.

Skulle der blive søgt aktindsigt i sagen, deler vi ikke infor-
mationer, der kan identificere dig som whistleblower, hvis 
du er ansat i staten eller hos en leverandør/samarbejdspart-
ner til staten. Hvis du ikke er ansat i staten eller hos en leve-
randør/samarbejdspartner til staten, kan vi ikke garantere 
din anonymitet.

Hvordan behandles mit tip?
Rigsrevisionen sætter pris på henvendelserne, men du kan 
ikke forvente svar på din indberetning og heller ikke en 
orientering om, hvordan den behandles af Rigsrevisionen. 

Alle tip bliver læst og vurderet for at konstatere, om det er 
noget, der skal indgå i beretningen. Hvis det ikke indgår i
beretningen, kan det være, fordi det omhandler andre om-
råder end løn, indkøb og tilskud eller ligger uden for stats-
ligt regi. 

Hvordan gør jeg?
For at hjælpe os med at organisere de forskellige tip vil vi 
sætte stor pris på, at du oplyser følgende: 

• Hvilket område gælder den formodede svig? 
Løn, tilskud eller indkøb

• Hvordan foregår det? 
Beskriv konkret sagen: Hvem gør hvad og hvordan, eller 
hvor kan der forekomme svig/besvigelser

• Hvilket sted/hvilke medarbejdere handler sagen om? 
Ministerium, virksomhed, kontor, enhed, medarbejdere 
eller leverandører

• Hvornår har besvigelsen fundet sted/kan have fundet 
sted? 
År, måned, dag eller periode

• Dine kontaktoplysninger 
Navn, mailadresse, tlf.nr. og ansættelsessted/ansættelses-
forhold, hvis vi får brug for at kontakte dig.

Send dit tip til tip@rigsrevisionen.dk.

Tak, fordi du hjælper os med vores arbejde.

Har du lyst til at læse Statsrevisorernes ønsker til beretningen, 
så følg linket:
 
www.rigsrevisionen.dk/statsrevisorerne/statsrevisorernes- 
anmodninger

Kender du til svig/besvigelser i 
staten?

Du kan læse om dine rettigheder som registreret hos Rigsrevisionen her:
www.rigsrevisionen.dk/behandling-af-personoplysninger/hvis-du-skriver-til-rigsrevisionen

https://www.rigsrevisionen.dk/behandling-af-personoplysninger/hvis-du-skriver-til-rigsrevisionen/

