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Besvarelse af spørgsmål nr. 38 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende 
forslag til lov om beskyttelse af whistleblowere (L 213) 
 
Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 38 vedrørende forslag til lov om 
beskyttelse af whistleblowere (L 213), som Folketingets Retsudvalg har stil-
let til justitsministeren den 17. maj 2021.  
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Spørgsmål nr. 38 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov 
om beskyttelse af whistleblowere (L 213): 
 

”Vil ministeren kommentere henvendelsen af 11/5-21 fra Dor-
the Mortensen, Assens, vedrørende ministerens svar på spm. 2, 
om hvorvidt plejefamilier er omfattet af beskyttelse af whist-
leblowere, til justitsministeren, jf. L 213 - bilag 11? 

 
Svar: 
 
1. Dorthe Mortensen, Assens, har ved brev af 11. maj 2021 henvendt sig til 
Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov om beskyttelse af whist-
leblowere (L 213). 
 
I henvendelsen anmodes der om, at justitsministeren uddyber besvarelsen af 
spørgsmål nr. 2 til L 213 af 11. maj 2021 vedrørende hvorvidt plejefamilier 
er omfattet af den beskyttede personkreds (lovforslagets § 3, nr. 7).  
 
2. Justitsministeriet kan i det hele henholde sig til ministeriets besvarelse af 
spørgsmål nr. 2 til L 213 af 11. maj 2021, hvoraf det fremgår, at det vil bero 
på en konkret vurdering af den enkelte plejefamilie i forhold til de kriterier, 
som generelt anvendes ved sondringen mellem lønmodtagere og selvstæn-
dig erhvervsvirksomhed om, hvorvidt en plejefamilie vil kunne indberette 
til kommunens interne whistleblowerordning og/eller til den eksterne whist-
leblowerordning i Datatilsynet.  
 
3. Det kan desuden oplyses, at der i medfør af socialtilsynslovens § 11 er 
etableret whistleblowerordninger i de fem socialtilsyn, Socialtilsyn Nord, 
Socialtilsyn Midt, Socialtilsyn Øst, Socialtilsyn Syd og Socialtilsyn Hoved-
staden, som fører tilsyn med sociale tilbud og plejefamilier i hver sin region. 
I whistleblowerordningerne kan borgere, pårørende, medarbejdere eller an-
dre, som oplever bekymrende forhold i et socialt tilbud eller en plejefamilie, 
henvende sig anonymt med oplysninger herom.  
 


