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Okad trygghet for visselblasare (SOU 2020:38)
A2020/0l490/ARM

Konkurrensverket har i uppdrag att verka for en effektiv konkurrens i privat och
offentlig verksamhet samt en effektiv offentlig upphandling till nytta for det
allmanna och marknadens aktorer.

Sammanfattning
Konkurrensverket ser positivt pa betankandets forslag till genomforande av det
s.k. visselblasardirektivet'. Verket tillstyrker sarskilt forslaget att direktivet
genomfors genom en ny lag och, i vissa fragor, genom en forordning. Konkurrens
verket tillstyrker att Konkurrensverket utses till behorig myndighet for att ta emot
och folja upp rapporter pa omradena for den inre marknaden savitt avser konkur
rensornradet och offenthg upphandlmg.

Konkurrensverket har synpunkter pa den lagtekniska utformningen av lagens
matenella tillamprungsornrade, mojligheten till avvikelse genom kollektivavtal,
forutsattningarna for skydd vid intern rapportering, analysen av behovet av
kvahficerad sekretess 1 uppfoljrungsarenden och bestammelserna om ikraft
tradande. Verket efterlyser aven ett fortydligande om skyddet vid extern
rapportering direkt till EU:s institutioner. Slutligen anser verket att konsekvens
utredrungen ar for optirrustisk vad avser arbetsbordan och kostnaderna lagen
kommer medfora for myndigheterna att inratta rapporteringskanaler.

Detar positivt att visselblasardirektivet genomfors i en ny lag och att
Konkurrensverket blir behoriq myndighet
Konkurrensverket och andra tillsynsmyndigheter behaver tips och information
Iran allmanheten for att upptacka overtradelser och andra missforhallanden. Pa
manga ornraden har aven foretag och orgarusationer ett eget intresse av att sadana
forhallanden kommer £ram for att kunna atgarda problemen. Konkurrensverket

1 Europaparlamentets och radets direktiv (EU) 2019/1936 av den 23 oktober 2019 om skydd for personer som
rapporterar om overtradelser av unionsratten.
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valkomnar darfor att skyddet for personer som rapporterar om overtradelser och
andra missforhallanden starks genom lagforslaget.

Med beaktande av att gallande reglering ar fragmenterad i olika lagstiftningar
med varierande skyddsnivaer ar det positivt att direktivet genomfors 1 en ny lag
som ersatter den gallande visselblasarlagen-. Dangenom blir lagstiftningen
samrnanhallen, overskadlig och lattillganghg. I och med att det blir lattare for
enskilda att utlasa vad som kravs for att fa skydd, vad skyddet innebar och vilka
forfaranden som galler for rapportering kommer sannolikt fler att bli benagna
att rapportera om overtradelser och missforhallanden inom lagens tillampnings
omrade.

Konkurrensverket tillstyrker att verket utses till behorig myndighet for att ta emot
och folja upp rapporter pa omradena for den inre marknaden savitt avser konkur
rensomradet och offenthg upphandlmg. Konkurrensverket ar forvaltnings
myndighet for konkurrensfragor och tillsynsmyndighet for den offentliga upp
handlmgen. Darigenorn har Konkurrensverket redan etablerad erfarenhet och
kompetens att utreda overtradelser inom dessa omraden. Vidare har Konkurrens
verket inrattat en visselblasarfunktion for att ta emot tips och klagomal som kan
utvecklas for att tillgodose de krav som kommer att stallas pa externa rapport
enngskanaler.

De forfattningsforslag som lamnas i betankandet ar enligt Konkurrensverket
overlag motiverade och balanserade 1 forhallande till de intressen utredningen
haft att beakta enligt de givna kornmittedirektiven. Konkurrensverket har nagra
synpunkter pa forslagen som redogors for nedan.

Lagens tillampninqsomrade
I betankandet foreslas att lagen ska omfatta det materiella tillamprungsornradet
for direktivet, mnefattande de rattsakter som tas upp 1 bilagan till direktivet samt
lagstiftning som kompletterar och genomfor rattsakterna. Lagen foreslas ocksa
omfatta andra missforhallanden som anses allvarliga. Av artikel 5.1 ii framgar att
direktivet aven omfattar overtradelser som motverkar malet eller syftet med
reglerna i de aktuella rattsakterna och pa omraden som omfattas av det matenella
tillarnprungsomrade som avses i artikel 2 i direktivet.

I forfattningskommentaren till 1 kap. 2 § 1 lagforslaget forklaras att tredje punkten
i bestammelsen omfattar handlanden och underlatenheter som motverkar malet
eller syftet med uruonsrattsakterna mom tillarnprungsomradet for direktivet. Som
forslaget ar formulerat verkar punkten emellertid avse sadana allvarliga rruss
forhallanden som ingar i det utvidgade horisontella tillamprungsomradet. Orda
lydelsen indikerar mte att punkten ornfattar ageranden sorn motverkar malet och

2 Lagen (2016:749) om sarskilt skydd mot repressalier for arbetstagare som slar larm om allvarliga
missforhallanden
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syftet med de rattsakter som avses i forsta och andra punkten. For att fa en sadan
indikation kravs att lasaren ocksa satter sig in i forarbetena i lagen.

Konkurrensverket uppmarksarnmar samtidigt att det av 2 kap. 2 § 2 i den fore
slagna forordningen uttryckligen framgar att ett missforhallande enligt for
ordningen kan avse handlanden eller underlatenheter som motverkar malet eller
syftet med reglerna i lag eller andra foreskrifter eller i en direkt tillamplig
unionsrattsakt, mom de omraden som anges i bilagan till forordningen.

For att undvika tveksarnhet om att artikel 5.1 ii genomforts bor overvagas att den
kommer till uttryck i en egen punkt i lagen. Bestarnmelsen skulle kunna utformas
pa foljande satt.

2 § Lagen omfattar rapportering av missforhallanden som utgors av handlanden
eller underlatenheter som
1. strider mot en direkt tillamplig unionsrattsakt inom tillampningsomradet for

Europaparlamentets och radets direktiv (EU) 2019/1936 av den 23 oktober 2019 om
skydd for personer som rapporterar om overtradelser av unionsratten,
2. strider mot lag eller andra foreskrifter som genomfor eller kompletterar en

unionsrattsakt inom tillarnpningsornradet for samma direktiv, eller
3. motverkar miilet eller syftet med reglerna z en unumsriiitsakt znom tilliimpnzngsomriidet

for samma direktiv.
Lagen om/attar ocksii rapportering av m1ssfdrhiillanden som uigbrs av handlanden eller

underlatenheter som kan anses uigora niigot annai mzssforhiillande som det Jinns ett
allmiinintresse av att det kommerJram.
Lagen omfattar inte rapportering som endast ror den rapporterande personens

egna arbets- eller anstallningsforhallanden, om det inte ror sig om ett mycket
allvarligt rnissforhallande.

Genom att genomfora artikel 5.1 iii en punkt och samtidigt lata det utvidgade
omradet placeras i ett helt eget stycke fortydligas vilket tillampningsomrade som
harror fran direktivet respektive den svenska lagstiftningen. Justeringen innebar
inte att det avsedda tillampningsomradet forandras.

Avvikelser genom kollektivavtal
Konkurrensverket har mte nagon mvandrung mot att arbetsmarknadens parter far
sluta kollektivavtal om interna rapportermgskanaler 1 den utstrackrung som fore
slas. I betankandet dras slutsatsen att artikel 3.4 i direktivet inte medger att ett
sadant avtal inskranker vare sig rapporterande eller berorda personers rattigheter
enligt direktivet (s. 143 och 669 f.). Ordet respekterar som anvands i lagforslaget
kan tolkas pa olika satt och anger inte entydigt att skyddsnivan som bestams 1

4 kap. mte far underskridas. Av tydlighetsskal bor ordet respekierar bytas till tnte
inskriinker.

5 § Genom ett kollektivavtal som har slutits eller godkants av en central arbetstagar
organisation far avvikelser goras Iran 4 kap 1-8 §§ under forutsattning att avtalet znte
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inskriinker de rattigheter for rapporterande och berorda personer som avses i Europa
parlamentets och radets direktiv (EU) 2019/1936.

Rimliga skal vid intern rapportering
I betankandet konstateras att genomforandet av direktivet enligt artikel 25.1-2
mte under nagra omstandigheter far leda till att det befinthga skyddet mskranks
(se avsrutt 4.7.2). Som det redogors for uppstalls inte nagot krav 1 den gallande
visselblasarlagen att den rapporterande personen har fog for pastaendet om
allvarliga missforhallanden.

I betankandet hojs den grad av visshet som den rapporterande personen maste ha
for att kunna rapportera internt utan risk. Enligt lagforslaget maste den rapport
erande personen ha rimliga skal att tro att informationen ar sann. Det betonas att
skyddet enligt skalen till direktrvet inte ska galla for den som rapporterar infor
mation som ar uppenbart falsk. Att en person inte harmer underlag for sin miss
tanke om overtradelser eller missforhallanden mnebar emellertid inte motsatsvis
att personen larnnar information som uppenbarhgen inte stammer. Aven om
kravet pa rimhga skal ar lagt stallt kan denna forandring i praktiken innebara att
den vertikala skyddsnivan inskranks.

Mot ett hojt visshetskrav vid intern rapportering kan argumenteras for att det i
manga fall antagligen ar bade billigare och mindre insatskravande att folja upp en
intern rapport och atgarda ett missforhallande pa ett tidigt stadium, an efter ett
eventuellt tillsynsarende som inletts pa grund av en extern rapportering. Att
rapporterande personer har mojlighet att nskfntt lyfta farhagor internt utan krav
pa rimliga ska! kan i manga fall bidra till en oppnare foretagskultur i verksam
heten. Detta kan leda till ett okat fortroende bade inom och utom foretaget. Ett
lattare visshetskrav i forhallande till extern rapportermg kan ocksa verka for att
fler valjer interna rapporteringskanaler 1 forsta hand, och darrned uppmtmtra
till intern rapportering (jfr artikel 7.2 och skal 47). Eftersom det ror sig om intern
uppfoljrung orsakar det inte heller nagon forsarnring av de berorda personernas
rattigheter, till exempel ratten till konfidentiell behandlmg av identitet och affars
hemligheter eller ratten till effektiva rattsmedel och en rattvis rattegang,

Med beaktande av dessa overvaganden bedorner Konkurrensverket att en grund
ligare analys av fragan i denna del behaver goras.

Behov av kvalificerad sekretess
For att externa rapportermgskanaler ska anses oberoende och SJalvstand1ga kravs
enligt artikel 12.1 a i direkhvet bland annat att dear utformade pa ett satt som
sakerstaller informat1onens konfidentialitet. Av artikel 16.1 framgar att medlems
staterna ska sakerstalla att den rapporterande personens 1dentitet mte lamnas ut
utan personens uttryckhga samtycke. Utover detta foreskrivs 1 artikel 22.1-2 v1ssa
ratt1gheter for berorda personer, mklusive att medlemsstaterna ska sakerstalla
skydd for den berorda personens 1dentitet sa lange utrednmgen pagar. Vidare
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framgar av artikel 23.1 d att medlemsstaterna ska foreskriva effektiva, propor
tionella och avskrackande sanktioner tillampliga pa personer som bryter mot
skyldigheten att behandla rapporterande personers identitet konfidentiellt.

Artiklarna staller langtgaende krav pa det sekretesskydd som ska finnas for saval
rapporterande som berorda personers identitet. Konkurrensverket har inte nagra
invandningar mot utformningen av forslagen till 32 kap. 3 b § och 40 kap. 7 d §
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Den analys som hgger till grund for bedomrungen av behovet av kvalificerad
sekretess ar enhgt Konkurrensverket inte tillrackligt mgaende. Som framgar av
betankandet finns det redan i dagslaget flera exempel dar kvalificerad sekretess
har mforts i offenthghets- och sekretesslagen, bland annat vid genomforandet av
kapitaltackningsdirektivet (se s. 420). Av forarbetena till det Iagstiftningsarendet
framgar att kvalificerad sekretess ansags nodvandig for att garantera konfidentiell
behandlmg av rapporterande personers identitet (prop. 2013/14:228 s. 257 f.).

Konkurrensverket behaver tips och rapporter Iran allrnanheten for att identifiera
fler overtradelser inom verkets tillsynsornraden, sarskilt ifraga om nya och
svarupptackta konkurrensbegransande handlanden och upplagg, For detta
andamal har verket inrattat den tipsfunktion som beskrivs i betankandet, Mot
bakgnmd av verkets erfarenheter fran denna funktion bedomer verket att samma
argumentatton som framfordes vid genomforandet av kapitaltacknlngsdirektivet
gar sig gallande ocksa i tillsynen pa andra ornraden, inte minst konkurrens- och
upphandlingsomradena.

Forutom den rapporterande personens behov av skydd for sin identitet films det
aven andra intressen som bar beaktas. I flera uppfoljningsarenden kommer med
betankandets forslag sekretess att galla mot den berorda personen sjalv, 1 vart fall
inledrungsvis. Om sekretessbelagda uppgifter meddelas till media och pubhceras
offenthgt innan uppfoljningsarendet natt punkten dar den berorda personen har
ratt till insyn finns en risk for att bevisning undanskaffas i den granskade verk
samheten, vilket motverkar genomforandet av utrednmgen. For att undvika dessa
nsker ar det inte tillrackhgt att anta att media mte kommer att undvika att
pubhcera namn pa den rapporterande personen. Med hansyn tagen till medias
oberoende och sjalvstandighet ar det inte heller Iampligt att forvanta sig av media
att visa aterhallsamhet med att pubhcera uppgifter, sarskilt om uppgifterna beror
rrussforhallanden som det finns ett allmanintresse av att rapportera. Det kan inte
heller bortses fran att ett offenthggorande kan fa negativa konsekvenser for en
berord person som kan vara svara att aterstalla aven om uppfoljningsarendet mte
leder hll nagon v1dare tillsyn eller atgarder. Det kan aven beaktas att det inte
kommer att vara uteslutet for en rapporterande person att offenthggora uppg1fter
sjalv tmder forutsath1ingarna som anges 1 2 kap. 11 § 1 lagforslaget.
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Sammantaget anser Konkurrensverket att det £inns argument som talar starkt for
att kvahficerad sekretess bor galla i myndighetemas uppfoljningsarenden. En
grundligare analys av behovet behover darfor goras,

Rapportering till EU:s institutioner, organ och byraer
Enligt artikel 6.4 galler direktivets skydd aven for personer som rapporterar om
overtradelser som omfattas av direktivets tillarnpningsomrade direkt till unionens
relevanta instituhoner, organ eller byraer. I 2 kap. 10 § i lagforslaget anges att
skyddet galler om rapporteringen sker till nagon av EU:s institutioner, organ och
byraer som har inrattat extema rapporteringskanaler och forfaranden for att ta
emot rapporter om missforhallanden, under forutsattning att den rapporterande
personen rapporterar i enlighet med de forfaranden som galler,

Ordalydelsen kan lasas som att skydd galler om information om missforhallanden
rapporteras direkt till nagon av unionens institutioner, oavsett om det ror sig om
overtradelser som omfattas av direktivet eller andra missforhallanden som anses
allvarhga, dvs. mom det utvidgade tillarnpningsomradet. I forfattningskom
mentaren redogors for extema rapporteringskanaler for att ta emot rapporter om
overtradelser som omfattas av tillarnpningsomradet, men det framgar inte om
avsikten med bestarnmelsen ar att uteslutande avse sadana overtradelser.

Konkurrensverket noterar ocksa att den foreslagna bestarnmelsen endast kraver
att rapporterrng gors i enlighet med de forfaranden som galler, Detar inte tydhgt
huruvida skyddet galler om rapportering gors till en annan institution an den
relevanta. Detta kan uppfattas som att skydd ska galla oberoende av vilken
institution rapportering gors till, pa samma satt som vid rapporterrng till £el
behorig svensk myndighet. Varken den allmanna motiveringen eller forfattmngs
kommentaren tydliggor om detta ar avsikten.

Bestamrnelsernas ikrafttradande
Konkurrensverket har inte nagon invandning mot forslaget att lagen ska trada
i kraft den 1 december 2021 och att bestammelserna om skyldigheten att inratta
intema rapporteringskanaler och forfaranden ska tillampas fran och med den
1 december 2023 betraffande arbetsgivare som bedriver privat verksamhet och
som har 50 till 249 arbetstagare.

I artikel 26.1 anges att medlemsstaterna ska satta i kraft de bestammelser och lagar
som ar nodvandiga for att folja direktivet senast den 17 december 2021. I artikel
26.2 anges rnte nagra uttryckhga mojligheter att skjuta upp skyldigheten for
privata verksarnheter med fler an 249 anstallda att inratta intema rapporterings
kanaler, eller att skjuta upp kravet pa myndigheter att inratta externa rapport
eringskanaler bortom den tid som anges 1 artikel. 26.1.

I betankandet forklaras att det matenella skyddet mot repressalier kommer att
galla 1 vissa fall om det saknas interna eller extema rapporterrngskanaler, eller
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rapporteringskanalerna inte uppfyller de foreskrivna kraven (se avsnitt 18.1).
Rapporterande personers rattigheter enligt direktivet utgors dock inte enbart av
det materiella skyddet, utan innefattar ocksa rattigheter som foljer motsatsvis av
arbetsgivares och myndigheters skyldigheter, till exempel krav pa konfidentiell
behandling av identitetsuppgifter och aterkoppling inom viss tid. Detar darfor
tveksamt om de foreslagna ikrafttradandebestammelserna innebar att Sverige
kommer att satta i kraft de bestarnmelser och lagar som ar nodvandiga for att
folja direktivet i tid.

Okade kostnader
Konkurrensverket ser, som frarngatt ovan, positivt pa det okade skyddet for
rapporterande personer. Verkets uppfattning ar dock att betankandets
uppskattning av arbetsbordan och kostnaderna for myndigheterna att inratta
rapportenngskanalerna och lopande hantera inkornmande uppfoljrungsarenden
sannolikt ar for laga och behaver ses over.

bvrigt
Direktivet medger att medlemsstatema undantar statliga myndigheter med farre
an 50 anstalla fran skyldigheten att mratta mterna rapporteringskanaler. I
betankandet fors fram flera argument for och emot att infora ett sadant undantag.
Konkurrensverket har inte nagon invandrung mot forslaget att skyldigheten ska
galla endast for myndigheter med minst 50 anstallda. Detar dock inte otankbart
att aven mind re myndigheter frivilligt kommer att vilja inratta sadana kanaler. Att
missforhallanden kan lyftas och atgardas internt kan bidra till ett okat fortroende
for myndigheterna. Det kan darfor finnas anledning att, vid sidan om lagforslaget,
utreda om och under vilka former rmndre rnyndigheter kan samarbeta pa samma
satt som sma kommuner Ioreslas kunna gora, altemativt att erbjuda resurser och
annat stod for att minska kostnadema och arbetsbordan for dessa myndigheter.

Konkurrensverket har mte nagot 1 ovrigt att framfora.

Detta yttrande har beslutats av generaldirektoren Rikard Jermsten Foredragande
har vant Christian Blom.
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