Pressmeddelande
Stockholm, 2012-07-02

Transparency International Sverige (TI Sverige) välkomnar regeringens beslut att
tillsätta en utredning som ska se över frågan om ett stärkt meddelarskydd för
privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Föreningen anser dock att
utredningen inte bör begränsa åtgärdsförslagens omfattning till enbart vård, skola
och omsorg.
Meddelarskyddet innebär att offentliganställda utan konsekvenser kan lämna uppgifter till
medier i syfte att uppmärksamma missförhållanden, korruption och andra oegentligheter.
En konsekvens av att verksamheter flyttat ut från offentlig regi har varit att medarbetarna i
dessa inte längre omfattas av det meddelarskydd som gällt när verksamheten varit statlig,
kommunal eller i landstingsdrift.
Den 28 juni tillsatte därför regeringen en utredning som ska se över frågan om ett stärkt
meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet. Med utgångspunkten
att meddelarskyddet för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet så långt som det
är möjligt ska vara detsamma som för offentligt anställda, ska utredningen undersöka hur
meddelarskyddet kan stärkas framför allt i sådan skattefinansierad verksamhet som avser
vård, skola och omsorg.
TI Sverige välkomnar utredningen men menar att inskränkningen till verksamheter inom
vård, skola och omsorg är för snäv – meddelarskyddet bör gälla för alla i den privata sektorn
som avslöjar korruption och allvarliga missförhållanden.

Regeringskansliet diskuterar även frågan om att se över skyddet för whistleblowers. TI
Sverige efterlyser ett förstärkt lagskydd för arbetstagare som i god tro och på rimliga
grunder slår larm om allvarliga missförhållanden på arbetsplatsen. Skyddet bör gälla för alla

anställda oavsett anställningsform och verksamhetsform.
I rapporten ”Whistleblowing: Förutsättningar och skydd för dem som slår larm om
korruption och andra oegentligheter” (april 2012) föreslår TI Sverige ett meddelarskydd
för alla i den privata sektorn – detta är även i linje med den omfattande studien
”Motståndskraft, oberoende, integritet – kan det svenska samhället stå emot korruption?”
(februari 2012) som utvärderat svenska samhällsinstitutioners motståndskraft mot
korruption.
I rapporten ”Korruption i kommuner och landsting” (juni 2012) argumenterar föreningen
för att offentlighetsprincipen ska följa skattemedlen och omfatta all offentligt finansierad
verksamhet.
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