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1. Baggrund 

1.1 Fælleshenvendelse fra DJØF og HK til Helsingør Kommune 

Den 12. september 2022 besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget i Helsingør Kommune at iværksætte en 
ekstern undersøgelse i anledning af en modtaget whistleblowerindberetning, der indeholdt oplysninger om 
mulige, alvorlige forhold i kommunens øverste ledelse. Advokatfirmaet Horten har varetaget denne under 
søgelse. 

DJØF og HK/Hovedstaden henvendte sig den 28. september 2022 til Helsingør Kommune og til Horten på 
vegne af tre medarbejdere ("Fælleshenvendelsen"). Det fremgår af henvendelsen bl.a.: 

"Henvendelsen omhandler to medlemmer af Djøf, samt ét 
medlem af HK1 ■■■■I De tre medarbejdere er alle ansat som i Helsingør Kommune 
og udgør tilsammen kommunens whístleblowerenhed, hvorfor medarbejderne også har varetaget 
behandlingen af whistleblowerindberetningen om borgmester Benedikte Kíær. Alle tre medarbej 
dere afgav den 16. september 2022 interviews til brug for advokatundersøgelsen hos kommu 
nens advokat, Rikke Søgaard Berth, Horten. I forlængelse af medarbejdernes arbejde i wnist 
leblowerenheden har borgmester Benedikte Kiær, over for tredjepert, udtalt trusler om repressa 
lier mod de tre medarbejdere, ligesom borgmesteren har udvist grænseoverskridende adfærd, 
herunder både direkte og indirekte ved at lade de tre medarbejdere forstå, at hun 
misbilligede deres arbejde og indsats i whistleblowerenheden. De tre medarbejdere er nu syge 
meldt som direkte følge af borgmesterens eotærd." 

Det fremgår ligeledes af henvendelsen, at borgmesterens adfærd over for de tre medarbejdere i whistleblo 
werenheden efter fagforeningernes opfattelse udgør en grov tilsidesættelse af de pligter, der påhviler borg 
mesteren som den øverste daglige leder af kommunens administration, jf. kommunestyrelseslovens § 31, 
stk. 3, og at forholdene i sig selv udgør et grundlag for at foretage indberetning til Helsingør Kommunes el 
ler Datatilsynets whistleblowerenhed. 

1.2 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde den 30. september 2022 

Som følge af henvendelsen besluttede Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. september 2022 på et eks 
traordinært møde at iværksætte en supplerende undersøgelse af de nævnte forhold. Da Horten erklærede 
sig inhabil i relation til denne undersøgelse, blev Bech-Bruun bedt om at forestå undersøgelsen. 

Kommissoriet (der er vedlagt denne rapport som bilag 1) angiver, at undersøgelsen forventes afsluttet in 
den udgangen af oktober måned 2022 ved aflevering af en rapport til Økonomi- og Erhvervsudvalget, der vil 
være at anse for et tillæg til afrapporteringen på den whistleblowerindberetning, der som nævnt er under 
søgt af Horten. Afrapporteringen vil ikke være udformet med henblik på offentliggørelse. Efter nærmere af 
tale kan der udarbejdes en kort tekst om den gennemførte undersøgelse, der i givet fald kan offentliggøres. 



5/25 

Dok.nr. 30573945.1 

1.3 Gennemførelsen af undersøgelsen 

Bech-Bruuns undersøgelse blev påbegyndt den 3. oktober 2022. 

Interviews blev gennemført i uge 41, den 10.-14. oktober 2022, og vi har modtaget skriftligt materiale, jf. pkt. 
3. 1, frem til og med uge 42. 

Undersøgelsen er gennemført af partner, advokat Lise Lauridsen og advokat Poul Gade. 

1.4 Overblik over rapporten 

Afsnit 2 indeholder en sammenfatning af undersøgelsens resultater og Bech-Bruuns vurderinger. 

I afsnit 3 redegør vi for den valgte fremgangsmåde for undersøgelsen og for den bevisvurdering, vi har an 
vendt. 

I afsnit 4 har vi kort beskrevet de retsregler, der har betydning ved vurderingen af punkterne i Fælleshen 
vendelsen. 

Afsnit 5 indeholder en beskrivelse af de oplysninger, vi har modtaget i forbindelse med interviews vedrø 
rende de forhold, der er angivet i Fælleshenvendelsen, og vores vurdering heraf. 

Kommissoriet er som tidligere anført vedlagt som bilag 1. Som bilag 2 er vedlagt en tidslinje. 
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2. Sammenfatning af Bech-Bruuns vurderinger 

Fælleshenvendelsen indeholder i det væsentlige to punkter: 

Borgmester Benedikte Kiær har over for en tredjepart udtalt trusler om repressalier mod de tre 
medarbejdere. 
Borgmesteren har udvist grænseoverskridende adfærd over for de tre medarbejdere, herunder 
både direkte og indirekte ved at lade de tre medarbejdere forstå, at hun misbilligede deres ar 
bejde og indsats í whistleblowerenheden. 

Det er resultatet af vores undersøgelse, at der ikke er grundlag for at konkludere, at borgmesteren over for 
(daværende) kommunaldirektør Stine Johansen (den i Fælleshenvendelsen omtalte "tredjepart") har udtalt 
en hensigt eller et ønske om at udsætte de tre medarbejdere for repressalier. Der er heller ikke grundlag for 
at konkludere, at borgmesteren over for Stine Johansen har tilkendegivet, at hun var vred på de tre medar 
bejdere, havde mistet tilliden til dem, at hun "ville gå efter dem" eller lignende. Fælleshenvendelsens beskri 
velse herom kan dermed ikke bekræftes. 

Det er samtidig resultatet af vores undersøgelse, at det ikke kan konkluderes, at borgmesteren direkte over 
for de tre medarbejdere har tilkendegivet utilfredshed med deres arbejde og indsats i whistleblowerenhe 
den. Det fremgår af borgmesterens forklaring, at hun ikke på noget tidspunkt har sagt til de tre medarbej 
dere eller ladet dem forstå, at hun misbilligede det arbejde og den indsats, de lagde i whistleblowerenhe 
den. De tre medarbejdere har i deres forklaringer heller ikke peget på noget tilfælde, hvor dette skulle være 
sket. 

Selv om borgmesteren (og andre) har udtrykt en kritik, der ikke har været rettet udtrykkeligt mod de tre 
medarbejderes håndtering af selve whistleblowerindberetningen, men mod de eksterne rådgivere og mod 
andre forhold end selve håndteringen af whistlebiowerindberetninqen, har de tre medarbejdere subjektivt 
oplevet det, som om de har været udsat for kritik af deres håndtering af whistleblowerindberetningen. 

Der er ingen tvivl om, at de tre medarbejdere stod med en yderst vanskelig opgave, som de har håndteret 
korrekt ved at søge ekstern rådgivning om den rette fremgangsmåde og ved at overlade beslutningen om 
undersøgelsens form til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Der er heller ingen tvivl om, at det har været følel 
sesmæssigt belastende for de tre medarbejdere, at de har haft ansvaret for at håndtere en indberetning om 
deres borgmester og kommunaldirektør, som de - også efter deres egne forklaringer- i øvrigt har haft et 
godt forhold til, og som de har arbejdet tillidsfuldt sammen med gennem mange år. Det har været klart for 
dem, at indberetningen har været en stor belastning for borgmesteren. Det er derfor også forståeligt, at de 
tre medarbejdere har følt sig underlagt et stort pres. Det har derfor været ekstra belastende for de tre med 
arbejdere, når de har oplevet kritik og vrede, uanset at denne ikke har været rettet mod deres håndtering af 
whistlebloweríndberetningen. 

Der er imidlertid efter vores vurdering ikke tale om et ledelsesmæssigt svigt fra borgmesterens side, der kan 
danne grundlag for at udtale retlig kritik af hendes handlemåde. Vi har i denne forbindelse lagt vægt på, at 
borgmesteren selv har befundet sig i en presset situation, at hendes kritik - bortset fra episoden om dagsor 
denen til udvalgsmødet og referatet af orienteringsmødet den 9. september 2022 - ikke har været rettet 
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mod de tre medarbejdere, at borgmesteren ikke på noget tidspunkt har forsøgt at påvirke de tre medarbej 
deres behandling af sagen, da sagen lå hos dem, at medarbejdernes nærmeste leder, kommunaldirektø 
ren, har forsøgt at støtte dem i deres opgave, så langt som hun havde mulighed for det, og at hun har været 
nærmere til at løfte denne ledelsesopgave, end borgmesteren var det. Vi har også lagt vægt på, at det pres, 
de tre medarbejdere har oplevet, efter vores vurdering for størstedelens vedkommende kan tilskrives mis 
forståelser og uhensigtsmæssig eller manglende kommunikation fra borgmesterens side og ikke retsstridig 
adfærd. 

På denne baggrund kan vi således ikke konkludere, at borgmester Benedikte Kiær har udvist "grænseover 
skridende adfærd" over for medarbejderne således at forstå, at borgmesteren skulle have handlet i strid 
med de pligter, der påhviler hende som den øverste administrative leder af kommunen. 

Endelig er det resultatet af vores undersøgelse, at borgmesteren ikke har overskredet grænsen for, hvad 
hun har kunnet kommunikere sin holdning til, i et sådant omfang, at dette har været i strid med reglerne om 
inhabilitet. 
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3. Proces og metode 

3.1 Skriftligt materiale 

Vi har tilrettelagt og gennemført vores undersøgelse efter de anbefalinger, der fremgår af Advokatrådets 
Vejledning om "almindelige" advokatundersøgelser (september 2022). 

Vores undersøgelse er í modsætning til Hortens undersøgelse ikke omfattet af whistleblowerloven, og de 
særlige krav, der stilles til en sådan undersøgelse, gælder ikke i forhold til vores undersøgelse. 

Vi har ikke modtaget skriftligt materiale fra Helsingør Kommune, der har kunnet belyse klagepunkterne i 
Fælleshenvendelsen. 

De personer, der har deltaget i interviews, har udleveret enkelte e-mails, egne notater mv. 

3.2 Interviews 

Vi har gennemført interviews med de tre medarbejdere, der er omfattet af Fælleshenvendelsen. Vi har over 
for dem tilkendegivet, at de som ansatte i Helsingør Kommune som udgangspunkt havde pligt til at med 
virke i undersøgelsen, men at denne pligt ikke var gældende for tiden, da de alle tre var sygemeldt fra deres 
arbejde, da interviewene blev gennemført. 

Desuden har vi gennemført interviews med borgmester Benedikte Kíær, daværende kommunaldirektør 
Stine Johansen og advokat Rikke Søgaard Berth. Vi har tilkendegivet over for dem, at de ikke havde pligt til 
at medvirke i undersøgelsen. 

Alle har ønsket at medvirke. 

De personer, vi har interviewet, har haft mulighed for at medbringe en bisidder til interviewet, hvilket største 
delen har gjort. Der har ikke været udarbejdet et egentligt spørgetema, som deltagerne har modtaget på 
forhånd, men alle deltagerne har kendt undersøgelsens formål. 

Interviews er gennemført hos Bech-Bruun eller hos deltagerens bisidder. Et interview er af praktiske årsa 
ger gennemført via Teams. Advokat Lise Lauridsen og advokat Poul Gade har deltaget i alle interviews 
(dog har advokat Cecilie Sletskov-Hjorth deltaget i interviewet med Stine Johansen i stedet for Poul Gade). 

Efter interviewet har deltagerne modtaget et udkast til referat, som de har haft mulighed for at kommentere 
og supplere. Alle deltagere har benyttet sig af denne mulighed. Vi har oplyst dem om, at referatet er et in 
ternt arbejdsdokument, og at det ikke vil blive videregivet til kommunen eller andre, men at dele af referatet 
i sagens natur kan indgå i denne rapport. 

Vi har oplyst over for alle deltagere, at det ikke er muligt at sikre dem anonymitet i rapporten ì lyset af det, 
der undersøges, og deres rolle herí. 
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Desuden er deltagerne orienteret om Bech-Bruuns behandling af personoplysninger. 

3.3 Høringsproces 

Et udkast til rapport har været i høring hos borgmesteren. DJØF og HK på vegne af de tre medarbejdere 
har ikke modtaget rapporten i høring, da de tre medarbejdere ikke er genstand for undersøgelsen, men vil 
modtage en tilbagemelding, når Økonomi- og Erhvervsudvalget har modtaget og behandlet denne rapport. 

3.4 Fejlkilder 

Da undersøgelsen vedrører en relativt kort periode og et afgrænset faktum, har vi begrænset antallet af in 
terviews til netop de personer, der har haft førstehåndskendskab til hændelsesforløbet. Det kan ikke afvi 
ses, at interviews med flere personer kunne give et bredere og mere solidt grundlag for vores vurderinger. 
Vi vurderer imidlertid, at faktum gennem de foretagne interviews er belyst i tilstrækkeligt omfang. 

Vi har vurderet, at de oplysninger, vi har indhentet gennem interviews, ikke rummer relevante fejlkilder, selv 
om de implicerede personer på enkelte punkter forklarer forskelligt om forløbet. Det er dog samtidig klart, at 
forklaringerne i høj grad vedrører de impliceredes egen - og dermed subjektive - opfattelse af forskellige 
situationer og kommunikation. 

Vi har ikke kendskab til yderligere skriftligt materiale, der burde have været inddraget i undersøgelsen. 

3.5 Bevisvurdering 

Vi vurderer, at samtlige forklaringer, som er givet til os, er troværdige. Det gælder således både de tre med 
arbejderes, borgmesterens og de øvriges forklaringer. På enkelte (afgørende) punkter har de interviewede 
personer en forskellig erindring om, hvad der er sagt eller sket. Dette er helt sædvanligt i undersøgelser af 
denne karakter. Det forhold, at implicerede om den samme episode har afgivet forklaringer, som er uforene 
lige, kar derfor ikke tages som udtryk for, at nogen af dem har ønsket at forklare anderledes om episoden 
end således, som de har opfattet den. 

Når der er forskellige forklaringer om et givet faktum, må der foretages en bevisvurdering. Bevisbedømmel 
sen i dansk ret er ikke bundet op på faste regler om, hvad der skal til for at kunne lægge et bestemt faktum 
til grund. Det udtrykkes ofte på den måde, at bevisbedømmelsen i dansk ret er fri, jf. retsplejelovens§ 344, 
stk. 1, der gælder for civile sager, og§ 880, 2. pkt., der gælder for straffesager. 

Bevisbyrden for, at en person har optrådt i strid med sine forpligtelser, ligger som udgangspunkt hos den, 
der vil hævde, at det forholder sig således. Hvis ord står mod ord, vil et givet faktum som udgangspunkt 
ikke kunne anses for at være bevist. Andet kan imidlertid følge af omstændighederne. De deltagende per 
soners troværdighed har betydning, ligesom det kan have betydning, om flere personer forklarer på samme 
måde om de samme fakta eller det samme mønster af handlinger. Det kan fx have betydning, om der er 
tale om en præcis forklaring med angivelse af navne, tid, sted, udførelsesmåde mv. i modsætning til en 
mere generel forklaring uden angivelse af detaljer. Det kan også have betydning, om der er grund til at an 
tage, at en person på grund af sin involvering i et hændelsesforløb kan være særlig udsat for 
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erindringsforskydninger eller fejlopfattelse af en given situation, eller om en person ligefrem kan have et 
motiv til at tale usandt om en given episode. 

Ved vurdering af beviser og spørgsmålet om, hvorvidt de faktiske forhold er omfattet af de retsregler, der 
finder anvendelse, gælder der i en undersøgelse af denne karakter efter vores opfattelse et forsigtigheds 
princip. Dette følger af, at beviserne i sagen ikke er bragt til veje ved en proces, der følger fremgangsmåden 
i en retssag. Tilsvarende gælder for undersøgelseskammissioner, jf. forarbejderne til undersøgelseskom 
missionslovens § 4, stk. 2 og 41• 

På baggrund af disse mere overordnede betragtninger om bevisvurderingen i en advokatundersøgelse har 
vi taget udgangspunkt i, at det er almindeligt, at forløb og begivenheder kan opfattes og fortolkes på forskel 
lig måde alt afhængig af den sammenhæng, forløbet eller udtalelsen indgår í. Når dette forekommer, skal 
det være et bærende princip i en undersøgelse som den foreliggende, at den, der er genstand for undersø 
gelsen, skal anses for at have handlet korrekt/retmæssigt, medmindre det modsatte er bevist. Selv om der 
ikke afsiges nogen "dom" i en advokatundersøgelse, kan konklusionerne således have stor betydning for de 
implicerede parter. 

1 Folketingstidende 1998-99, Tillæg A, s. 251. 
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4. Den retlige ram me for undersøgelsen 

4.1 Borgmesterens ansvar som forvaltningschef 

Borgmesteren har efter kommunestyrelseslovens § 31, stk. 3, den øverste daglige ledelse af kommunens 
administration. 

Som øverste daglige leder af forvaltningen har borgmesteren ansvaret for, at alle formelle forhold vedrø 
rende sagsekspeditionen er i orden, dvs. at der er ansat tilstrækkeligt kvalificeret personale til løsningen af 
kommunens opgaver, at de ansatte overholder lovgivningen og iagttager god forvaltningsskik, at der internt 
tilrettelægges hensigtsmæssige arbejdsrutiner og kontrolprocedurer, og at der sikres den fornødne koordi 
nation mellem sammenhængende sagsområder. 

Herudover består borgmesterens øverste daglige ledelse i personaleadministration og koordination af admi 
nistrationens arbejde. 

Borgmesteren er i øvrigt i sit virke, herunder når det gælder hans/hendes optræden over for medarbejdere, 
underlagt almindelige retsgrundsætninger for offentlig myndighedsudøvelse. Dette indebærer bl.a., at kra 
vet om saglighed (pligten til kun at varetage saglige hensyn) gælder for borgmesterens forvaltning i forhold 
til kommunens ansatte. 

Da borgmesteren i den konkrete sag har erklæret sig inhabil, gælder desuden de almindelige regler om in 
habilitet. Den, der er inhabil i forhold til en sag, må ikke træffe afgørelse, deltage i afgørelsen eller i øvrigt 
medvirke ved (eller påvirke) behandlingen af den pågældende sag, jf. forvaltningslovens§ 3, stk. 3. Selv 
om reglen kun gælder direkte i afgørelsessager, gælder det tilsvarende i forhold til fx håndteringen af en 
undersøgelse af den inhabiles forhold. Borgmesteren må således ikke (forsøge at) påvirke udfaldet af en 
sag, hvor borgmesteren i øvrigt er inhabil. 

Herudover har borgmesteren tillige et sædvanligt ansvar som arbejdsgiver i forhold til medarbejderne, så 
dan at de pligter! der hviler på arbejdsgiveren, i denne sammenhæng påhviler borgmesteren, herunder plig 
ten til at sikre et godt arbejdsmiljø, jf. afsnit 4.3 nedenfor. 

4.2 Medarbejdere med ansvar for kommunens whistleblowerordning 

Whistleblowerloven indeholder ingen direkte bestemmelser om en særlig ansættelsesretlig beskyttelse eller 
retlig status for medarbejdere, som er udpeget til arbejdsgiverens interne whistleblowerenhed. 

I lovforslaget til whistleblowerloven2 er det i bemærkningerne til§ 11 (om udpegning af en upartisk person 
eller afdeling til at varetage funktionen som intern whistleblowerenhed) anført: 

"Det bør sikres, at funktionen indrettes således, at uafhængighed og fravær af interessekonflikter 
sikres, jf. præambelbetragtning 56. Det indebærer navnlig, at en udpeget medarbejder som 

2 Lovforslag nr. 213 af 14. april 2021, Folketingstidende 2020-21 s. 43. 
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udgangspunkt ikke må modtage instruks om, hvordan medarbejderen skal håndtere og følge op 
på konkrete indberetninger. Der er dog intet til hinder for, at arbejdsgiveren fastsætter interne ret 
ningslinjer for sagsbehandlingen m. v. i den interne whistleblowerordning, herunder ved at fast 
sætte passende procedurer i overensstemme/se med den foreslåede § 12, stk. 2. Det er ikke et 
krav efter loven, at der er sikret organisatorisk eller økonomisk uafhængighed fra arbejdspladsens 
ledelse. 
Det bemærkes, at det er udgangspunktet efter dansk arbejdsret, at en arbejdstager ikke usagligt 
kan afskediges eller mødes med uberettigede ansættelsesretlige sanktioner for at udføre sine ar 
bejdsopgaver. En udpeget medarbejder er således efter gældende ret beskyttet mod usaglig af 
skedigelse eller uberettigede ansættelsesretlìge sanktioner. Det betyder samtidig, at en udpeget 
medarbejder efter omstændighederne kan pålægges sanktioner, hvis medarbejderen f.eks. ikke 
udfører sine opgaver korrekt. Det kan f. eks. være tilfældet, hvis en udpeget medarbejder undlader 
at efterkomme interne retningslinjer og procedurer for sagsbehandlingen m. v. i den interne wnist 
leblowerordning, eller hvis medarbejderen i øvrigt ikke lever op til de krav, der følger af ansættel 
sen. Il 

Det er således forudsat, at de personer, som udgør den interne whistleblowerenhed, er beskyttet mod 
usaglig afskedigelse og andre uberettigede ansættelsesretlige sanktioner i henhold til de almindelige an 
sættelsesretlige regler. 

Det er åbenbart, at varetagelse af arbejdet som intern whistleblowerenhed ikke bør kunne give anledning til 
kritik eller andre sanktioner, i det omfang arbejdet udføres i overensstemmelse med de derom gældende 
regler i lov om beskyttelse af whistleblowere. Af hensyn til en effektiv varetagelse af dette arbejde må der 
indrømmes medarbejderen en rimelig skønsmargin med hensyn til beslutninger om den nærmere opfølg 
ning på indberetninger, herunder med hensyn til metode for en sådan opfølgning. 

Iværksættelse af rimelige og í forhold til sagens karakter proportionale undersøgelser med henblik på at 
sikre den nødvendige opfølgning på en indberetning bør derfor ikke give anledning til kritik. 

4.3 Almindelige regler om arbejdsmiljø i relation til fremsættelse af kritik mv. 

Det følger af arbejdsmiljølovens3 § 38, at arbejdet skal planlægges, tilrettelægges og udføres således, at 
det sikkerheds- og sundhedsmæssigt er fuldt forsvarligt. I den tilhørende bekendtgørelse om psykisk ar 
bejdsmihø" er det i§ 5 besternt, at 

"Arbejdet skal i alle led planlægges, tilrettelægges og udføres således, at påvirkningerne i det 
psykiske arbejdsmiljø både ud fra en enkeltvis og samlet vurdering er sikkerheds- og sundheds 
mæssigt fuldt forsvarlige på kort og lang sigt. " 

Bekendtgørelsen har i kapitel 3 særlige bestemmelser om enkelte påvirkninger af det psykiske arbejdsmiljø, 
og herunder i§§ 22 ff. regler om "krænkende handlinger". Dette begreb defineres nærmere i§ 23, stk. 1, 

3 Lovbekendtgørelse nr. 2062 af 16. november 2021. 
4 Bekendtgørelse nr. 1406 af 26. september 2020 om psykisk arbejdsmiljø. 
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som "at en eller flere personer í virksomheden groft eller flere gange udsætter en eller flere andre personer i 
virksomheden for mobning, seksuel chikane eller anden nedværdigende adfærd i arbejdet. Adfærden skal 
opfattes som nedværdigende af den eller de udsatte". 

Det følger af stk. 2, at" (a)/mindelig udøvelse af ledelse, kollegial feedback og lignende er ikke i sig selv 
krænkende handlinger''. 

AT-vejledníng 4.3.1-1 oplister eksempler på "krænkende handlinger", og herunder nævnes "nedvurdering af 
ansattes job, deres arbejdsindsats eller deres kompetence". Der anføres videre i vejledningen: 

"Krænkende handlinger kan udøves af både ansatte og ledere. Selv om krænkende handlinger 
mellem kolleger er mere udbredt, opleves krænkende handlinger udøvet af en leder ofte som eks 
tra belastende. Det skyldes den magt, der kan lægges bag krænkelsen, og at det ofte ikke er mu 
ligt at få lederens opbakning og hjælp, og slet ikke hvis det er de ansattes egen leder, som ople 
ves krænkende. Det samme gælder, hvis der er uformelle magtforhold, herunder situationer, hvor 
ansatte med en stærk position på arbejdspladsen krænker kollegaer. Lederen kan også blive 
krænket af underordnede. 

Almindelig udøvelse af ledelse, kollegial feedback og lignende er ikke i sig selv krænkende hand 
linger." 

Udøvelse af den almindelige ledelsesret omfatter også helt legal fremførelse af kritik - og endog alvorlig 
kritik - af den ansattes arbejdsmæssige præstationer eller adfærd. I en nyere kendelse fra Afskedigelses 
nævnet5 havde en leder kritiseret en ældre medarbejder for, at "hans opgaveløsning ikke er tilfredsstil 
/ende". Dette affødte en kraftig reaktion fra medarbejderens side i form af en sygemelding. Opmanden an 
førte herom i kendelsen følgende: 

"Efter bevisførelsen er der ikke grundlag for at fastslå: at XX's sygemelding skyldtes forhold, som 
kan lægges [ansættelsesmyndigheden] til last. En leder er berettiget til at påtale forhold hos sin 
medarbejder, som ikke findes tilfredsstillende, og det kan effer min opfattelse ikke anses for godt 
gjort ved det skriftlige materiale, herunder referatet af 1: 1 samtalen, og de afgivne forklaringer, at 
[lederen] har chikaneret eller på anden måde udvist en krænkende adfærd over for XX, herunder i 
forbindelse med at hun som hans leder har påtalt forhold ved hans arbejde, som hun ikke fandt 
tilfredsstillende." 

Retsstillingen beskrives således í bogen Funktionærret:6 

"Også arbejdsgiveren er forpligtet til at behandle funktionæren i overensstemmelse med de kravl 
man kan stille til rimelig og sømmelig behandling af medarbejdere. 

5 Kendelse af 3. oktober 2022 ì afskedìgelsesnævnssag 2022-562. 
6 Lars Svenning Andersen m.fl.: Funktíonærret, 6. udg. 2020, side 312. 
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Man må ligeledes her vurdere grænserne for, hvorledes medarbejderne kan behandles, i relation 
til medarbejderens placering i virksomheden, dennes alder og anciennitet og man må se på, om 
fremsættelse af udtalelser sker i overværelse af personale etc. 
Navnlig arbejdslederne kan få deres fortsatte arbejde umuliggjort, når arbejdsgiveren i de ansat 
tes påhør alvorligt kritiserer eller latterliggør deres arbejde." 

Vi har vurderet den adfærd, der er genstand for vores undersøgelse, på baggrund af disse regler og anvis 
ninger og de retlige rammer, der er beskrevet i afsnit 4.1 og 4.2. 
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S. Bech-Bruuns vurdering af Fælleshenvendelsen 

5.1 Vurdering af trusler om repressalier mod de tre medarbejdere 

Det første punkt í Fælleshenvendelsen angiver, at borgmester Benedikte Kíær over for "tredjepart" har ud 
talt trusler om repressalier mod de tre medarbejdere. 

5.1.1 Medarbejdernes forklaringer 

De tre medarbejdere har ved de gennemførte interviews forklaret, at (daværende) kommunaldirektør Stine 
Johansen har fortalt dem, at borgmester Benedikte Kiær var utilfreds med deres indsats, at hun havde mi 
stet tilliden til dem, og at hun ville gå efter dem. Dette er sket i tre samtaler, henholdsvis den 19., 20. og 21. 
september 2022, nærmere: 

I en samtale den 19. september 2022 mellem-og Stine Johansen, som - 
- har gengivet således: 

"Den afgående kommunaldirektør: Stine Johansen, kom denne morgen [den 19. september 2022] 
ind på kontor og lukkede døren., hvorefter hun fortalte, at borgmesteren var util- 
freds med ■■■■■■■■■■"ndsats; at hun ville "gå efter dem", og at hun 
havde mistet tilliden til de to." 

I to samtaler den 20. og 21. september 2022 mellem 
har gengivet således: 

og Stine Johansen, som 

"Tirsdag d. 20. september 2022 talte i enerum med Stine Johansen, der for- 
talte, at hun havde talt med de øvrige medlemmer af direktionen om 
-og-situation, men at de "ikke forstod hende". Stine Johansen sagde, at hun "ikke 
kunne beskytte äem", når hun forlod sin stillíng. Hun sagde også, at borgmesteren havde fået den 

opfattelse, at■■■■■■■■■■■■■■var involveret i et komplot mod hende ved 
at sygemelde sig lige før mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget." 

"Den [21. september 2022] kl. 16. 00 ringede kommunaldirektør Stine Johansen■ op. Kommu 
naldirektøren sagde til hende: at hun skulle passe på sig selv. ■skulle ikke være den, der "fi 
xede alting", og Stine Johansen var bekymret for hende. Stine Johansen sagde også, at borgme 
steren nu også havde mistet tillíd til■og var meget vred på hende. Hun sagde igen, at når hun 
ikke var i kommunen længere, var der ikke nogen til at passe på■" 

ar hver især efterfølgende fortalt deres to kolleger i whístleblowerenhe 
den om indholdet i de respektive samtaler, hvorefter de alle tre har foretaget notater om det passerede. 

Advokat Rikke Søgaard Berth har forklaret, at-både den 16. og 17. september 2022 har 
fortalt hende, at de tre medarbejdere var "meget berørte og var bekymrede for repressalier fra 
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borgmesterens side". -uddybede imidlertid ikke ved nogen af de to samtaler, hvori bekym 
ringen bestod, eller hvorpå den blev støttet, og emnet blev ikke drøftet nærmere. 

5.1.2 Borgmesterens og den forhenværende kommunaldirektørs forklaringer 

Borgmester Benedikte Kiær har afvist, at hun på noget tidspunkt skulle have sagt til Stine Johansen, at hun 
agtede at udsætte de tre medarbejdere for "repressaher", at hun "ville gå efter dem", var vred på dem eller 
havde mistet tilliden til dem eller noget tilsvarende. 

Borgmesteren har forklaret, at hun i perioden var udsat for et meget stort pres, og at hun derfor flere gange 
kan have været kort for hovedet og irritabel. Hun har følt og udtrykt vrede og frustration over for den ano 
nyme whistleblower, over for den måde, advokatfirmaet Dahl havde begået fejl på i forbindelse med etable 
ringen af whistleblowerordningen, og over for den måde, advokatfirmaet Horten håndterede sagen på. 
Borgmesteren har fortalt, at hun navnlig har været frustreret over, at advokatfirmaet Horten har foreslået og 
fået vedtaget en så omfattende undersøgelse på et efter hendes opfattelse spinkelt grundlag, og at de har 
gjort hele sagen offentlig. Desuden har borgmesteren forklaret, at hun har oplevet at få forkerte oplysninger 
og forkert vejledning af advokat Rikke Søgaard Berth. 

Borgmesterens afvisning bekræftes af Stine Johansen. Stine Johansen har således forklaret, at hun ikke på 
noget tidspunkt har hørt fra Benedikte Kiær, at denne var vred på eller havde mistet tilliden til de tre medar 
bejdere. Stine Johansen har følgelig heller ikke på noget tidspunkt sagt til medarbejderne, at borgmesteren 
var vred på dem, at hun havde mistet tilliden til dem, at hun "ville gå efter dem" eller lignende. 

Stine Johansen har heller ikke hørt borgmesteren sige andet i retning af, at hun skulle have i sinde at sank 
tionere, misbillige eller på anden måde iværksætte "repressalier" over for de tre medarbejdere. Stine Johan 
sen har forklaret, at hun ikke "talte [..} med borgmesteren om borgmesterens opfattelse af de tre medarbej 
dere i whistleblowerenheden. Borgmesteren har ikke på noget tidspunkt over for SJ fremsat trusler om re 
pressalier mod de tre medarbejdere, der udgør kommunens whístleblowerenhed eller udtalt noget, der 
kunne fortolkes i den retning". 

Stine Johansen har bekræftet, at hun havde en samtale med den 19. september 2022 om 
morgenen. Hun har om denne samtale fortalt følgende: "SJ og talte om, at borgmesteren var 
vred og at det var kommet til udtryk i mai/korrespondancen aftenen før7. Lise Lauridsen foreholdt SJ - 

dtalelser, og SJ gentog, at borgmesteren var vred på advokat Berth og over, at "at have væ 
ret frataget dagsordenen på udvalgsmødet". Borgmesteren har ikke sagt til SJ, at hun ikke havde tillid til 

(eller de to andre medarbejdere) og SJ har følgelig heller ikke sagt til■■■■■ at 
borgmesteren havde mistet tilliden til-(eller de to andre medarbejdere)". 

Stine Johansen har også bekræftet, at hun har talt med 
Hun har forklaret, at "[d]e talte ikke om sagen, men om hvordan avde det, og SJ bad 

om at passe på sig selv. Under telefo sagde SJ ikke, at 
borgmesteren havde mistet tilliden til eller var vred på 

7 Jf. også afsnit 5.2.1 om en maílkorrespondance den 18. september 2022. 
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Stine Johansen har også fortalt, at hun i disse sammenhænge meget vel kan have sagt, at de tre medarbej 
dere skulle passe på sig selv, og at hun ikke kunne passe på dem, når hun ikke længere var ansat i kom 
munen. Dette har imidlertid været i den betydning, at hun har udtrykt sin anerkendelse af, at de tre medar 
bejdere stod meget alene med deres vanskelige opgave, og at hun ville ønske, at hun kunne have været 
med til at "samle dem op", når sagen var løst. Bemærkningen skulle ikke i noget tilfælde forstås sådan, at 
de tre medarbejdere risikerede at blive mødt med "repressalier'', når Stine Johansen ikke længere var an 
sat. 

Det var også dette, der var baggrunden for, at Stine Johansen den 19. september 2022 sendte en mail til 
den konstituerede kommunaldirektør, Stella Hansen, med kopi til de tre medarbejdere, hvor hun anpriste de 
tre og roste deres dygtighed, ordentlighed og kompetence, jf. også afsnit 5.2.1. 

5.1.3 Vurdering 

I lyset af, at den tredjepart, de tre medarbejdere har peget på som kilden til deres viden om borgmesterens 
ønske om repressalier over for dem, ikke har bekræftet medarbejdernes udsagn, og da borgmesteren selv 
har afvist at have udtalt sig om medarbejderne på den angivne måde - eller i øvrigt at have haft den opfat 
telse - er der ikke grundlag for at konkludere, at borgmester Benedikte Kiær skulle have udtalt over for 
Stine Johansen, at hun agtede at udsætte de tre medarbejdere for repressalier eller lignende, således som 
det er blevet anført i Fælleshenvendelsen. 

5.2 Vurdering af, om borgmesteren har udvist "grænseoverskridende adfærd" 

Fælleshenvendelsen angiver også, at borgmesteren har udvist "grænseoverskridende adfærd", herunder 
ved "både direkte og indirekte at lade de tre medarbejdere forstå, at hun misbilligede deres arbejde og ind 
sats i whístleblowerenheden". 

5.2.1 Medarbejdernes forklaringer 

De tre medarbejdere har forklaret, at de har oplevet, at borgmester Benedikte Kiær - i hvert fald indirekte - 
har tilkendegivet over for dem, at hun misbilligede deres arbejde i forbindelse med håndteringen af whist 
leblowerhenvendelsen. De har nævnt en række episoder, hvor de har følt, at borgmesteren (eller direktio 
nen) bebrejdede dem, hvordan sagen udviklede sig. Som eksempler på dette har de tre medarbejdere 
navnlig henvist til de følgende episoder: 

Den 13. september 2022 (og ved senere lejligheder) har borgmesteren udtrykt vrede over, at 
whistleblowerordningen var etableret på en måde, så andre end medarbejdere har mulighed for 
at benytte den, og at ordningen ikke gav mulighed for at kontakte whistlebloweren. Dette blev 
fulgt op af ■■■■■■Isam me dag, da han i en hård tone sagde til de tre medarbejdere, 
der var samlet i et mødelokale, at det var en fejl, at whistleblowerordningen var etableret sådan, 
at den kunne tilgås af politikerne, og at sagen i det hele taget var grebet forkert an. Efter - 

forklaring var dette "første gang, hun fik voksen skæld ud'. Desuden sendte et 
medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget en mail til de øvrige medlemmer af udvalget, som også 
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odtog, hvori det blev omtalt, at andre end medarbejdere kunne foretage 
indberetninger, og at udvalget var blevet fejlinformeret i forbindelse med drøftelsen af undersøgel 
sen. 8 Efter ■■■■■■~orklaring førte disse hændelser til, "at de i whistleblowerenheden 
følte, at der blev rettet en kritik mod dem for forhold, som de ikke havde nogen indflydelse på". 

Den 14. september 2022 sendte borgmesteren en artikel fra Frederiksborg Amtsavis til - 
. Artiklen handlede bl.a. om, at der kun skulle iværksættes undersøgelse af whístleblo 

werhenvendelser, når der var tale om "alvorlige" forhold, og borgmesteren spurgte, om dette var 
korrekt. Senere på dagen spurgte et medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget, om det ikke 
burde offentliggøres, at det kunne være en politiker, der havde foretaget indberetningen til whist 
leblowerordningen. Efter ■■■■■■tiorklaring oplevede de tre medarbejdere "disse hen 
vendelser og hele stemningen omkring deres virke som et stort pres". ■■■■■liar forkla 
ret, at hun og de to andre í whistleblowerenheden "oplevede det sådan, at de var involveret i et 
spil på en meget ubehagelig måde. Vi blev utrygge og nervøse for, hvad det kunne komme til at 
betyde for os og evt. vores stillinger." Efter ■■■■■■■-orklaring opfattede de "alle tre 
dette som et pres, da de oplevede, at borgmesteren var vred og stillede spørgsmål ved deres 
handlinger, mens de selv var afskåret fra at drøfte sagen med hende". 

ar fortalt, at borgmesteren den 15. september 2022 i samta 
ler med dem bl.a. gav udtryk for, at hun var meget vred på advokat Berth, som borgmesteren 
mente ville ødelægge hendes karriere. ■■■■■lltar forklaret, at hun den 16. september 
2022 valgte at fortælle advokat Rikke Søgaard Berth om borgmesterens udsagn, herunder at 
"borgmesteren stillede spørgsmål ved hele det set-up, advokaten havde anbefalet, og at borgme 
steren ville ''gå efter hende" og søge at underminere undersøgelsen ved at stille spørgsmålstegn 
ved grundlaget". ■■■■■■■liar fortalt, at hun overhørte denne samtale mellem - 

g advokat Rikke Søgaard Berth. Vi har spurgt advokat Rikke Søgaard Berth, om 
den 16. september 2022 eller på et andet tidspunkt her fortalt hendo, at borgme 

steren var vred på hende, havde mistet tilliden til hende eller lignende. Advokaten husker ikke en 
samtale med dette tema med nogen af de tre medarbejdere. Rikke Søgaard Berth har forklaret, at 
hun første gang hørte om noget sådant fra DJØF den 26. september 2022. 9 

Den 16. september 2022 havde borgmesteren i en vred tone givet til kende over for 
, at hun mente, at hendes rettigheder som "hArørt" i lovens forstand ikke 

var blevet overholdt. I den forbindelse henviste hun til Justitsministeriets Vejledning til whistleblo 
werlovens § 7, stk. 2, som hun stod og "viftede med". ■■■liar forklaret, at hun var ry 
stet over dette, og at hun gik ind på ■■■■■ ontor for at fortælle om hændelsen. 
Samtidig modtog ■■■■■■ n mail fra en politiker stilet til medlemmerne af Økonomi 
og Erhvervsudvalget, hvoraf det fremgik, at den pågældende nu havde læst vejledningens § 7, 

8 Vi har ikke haft adgang til denne e-mail. 
9 Vi bemærker, at dette forhold ikke er omfattet af kommissoriet for vores undersøgelse. Vi foretager derfor ikke nogen bevis 

mæssig eller retlig vurdering af det, men vi har fundet det rigtigst at omtale det, fordi det kan medvirke til at belyse baggrunden 

for stemningen hos de tre medarbejdere, der er omfattet af Fælleshenvendelsen. Det bemærkes, at borgmesteren har afvist at 

have udtalt sig på denne måde. 
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stk. 21 og hvor budskabet var, at Horten havde rådgivet dem forkert om lovens§ 7, stk. 2 (om 
retsstillingen for den, der er genstand for en undersøgelse):"■ opfattede det sådan, at det var 
nærliggende at tro, at det var borgmesteren, der havde bedt [politikeren] skrive denne meit, da 
det svarede fuldstændig til det, borgmesteren netop havde sagt til hende. ■ tænkte, at der der 
med var utilfredshed med deres indsats". 

Den 17. september 2022 (og dermed en lørdag) kontaktede borgmesteren r. 
telefon og udtrykte utilfredshed med referatet af et orienteringsmøde, der var blevet afholdt den 9. 
september 2022, og hvor advokat Berth havde orienteret borgmesteren om bl.a. den påtænkte 
proces. I samme samtale udtrykte borgmesteren frustration over den pressemeddelelse, der var 
udsendt den 12. september 2022, og med den måde, whistleblowerindberetningen var blevet 
håndteret på. ■■■■■~plevede samtalen, som om hun blev bebrejdet, at sagen havde 
udviklet sig, som den havde, jf. et referat af samtalen, som ■■■■■ltar udarbejdet efter 
følgende: l) Jeg oplevede samtalen meget ubehagelig og fík "voksen skæld uo", Jeg var meget ry 
stet og forsøgte at afslutte samtalen med, at hun måtte videresende Rikke Søgaard Berths mail til 
mig, så ville jeg læse referatet igennem. (. _,) Jeg ringer derefter til ■■■■■■■Ilk,!. 14.51, 
da jeg er meget rystet over opringningen fra Benedikte. Her gengiver jeg samtalen og min ople 
velse. Både ~g jeg får endnu en gang en følelse af, at dette vil ende ud i repressalier for os, 
og at der er ved at blive skabt en fortællíng om, at vi har grebet det helt forkert an og fået slået det 
alt for stort op. Vi er begge bekymret for at miste vores job og blive frosset ud. Og at vi er under 
lagt et meget stort pres. Hvad er vores retssikkerhed? Og har vi begået nogle fejl?" 
- har forklaret, at hun fra ■■■■■l>lev orienteret om denne samtale samme dag, 
og at hun "var meget rystet over dette og borgmesterens vrede', Også ■■■■■~lev orien 
teret af ■■■■■llsamme dag, og hun har fortalt, at hændelsen berørte hende meget:"■
var meget berørt over dette: begyndte at græde og var samtidig bange for at miste sit job. Hun 
var til et selskabeligt arrangement, men var nødt til at afbryde sin deltagelse tidligere pga. samta 
len med 

Den 18. september 2022 (og dermed om søndagen) udtrykte borgmesteren i en e-mail til (bl.a.) 
tilfredshed med, at næstformanden i Økonomi- og Erhvervsudvalget, Marlene 

Harpsøe, havde bedt ■■■■■lom at ændre i dagsordenen til udvalgsmødet dagen efter 
uden at aftale dette på forhånd med borgmesteren. ■■■■■liar forklaret, at mailen ikke 
indeholdt en indledning med "Kære X", som det ellers var vanligt, og var afsluttet med "rnvh Bene 
dikte Kiær" med angivelse af efternavn. "Denne tone var helt unormal, og ■ betragtede det som 
en meget skarp irettesættelse (..,) ■blevbekymret for, at nu var "fejlfindingen begyndf"'. 

Den 19. september 2022 modtog de tre medarbejdere - som nævnt ovenfor i afsnit 5.1.2 - en 
kopi af en e-mail fra Stine Johansen til Stella Hansen, hvor Stine Johansen bl.a. skrev, at de tre 
medarbejdere havde håndteret deres arbejde med whistleblowerhenvendelsen professionelt og 
så godt, som de overhovedet kunne, at de havde Stine Johansens fulde tillid, og at de gennem 
mange år havde vist, at de var dygtige, professionelle og loyale medarbejdere. ■ har forklaret, at "hun blev meget rørt over indholdet, som bekræftede hende i} at hun íkke 
kunne udføre sít arbejde í den nuværende situation. Hun valgte derfor at melde sig syg og gå 
hjem". ■■■■■t,ar forklaret, at hele forløbet havde været ubehageligt, og at denne e-mail 
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havde fuldendt billedet af, at de tre medarbejdere blev bebrejdet deres indsats: "Det var meget 
bevægende for hende at modtage denne mail, men den bekræffede hende i, at de virkelig var 
faldet i unåde, eftersom Stine havde følt sig foranlediget til at skulle skrive denne mail, inden hun 
stoppede som kommunaldirektør i Helsíngør Kommune". 

Desuden har de tre medarbejdere givet udtryk for, at borgmesteren ved flere lejligheder skulle have "udvist 
kulde" ved fx at undlade at hilse, eller på anden måde nonverbalt signaleret, at hun var utilfreds med de tre 
medarbejderes indsats. ■■■■■■■ltar om forløbet mere generelt fortalt, at "alle disse omstæn 
digheder gjorde, at hun var meget ked af det og påvirket af stemningen omkring undersøgelsen. Hændel 
serne talte lige ind i den utryghed, - følte ved at være involveret i en undersøgelse af sine nærmeste 
chefer'. 

5.2.2 Borgmesterens og den forhenværende kommunaldirektørs forklaringer 

Borgmester Benedikte Kiær har om det forløb, der er omtalt ovenfor, forklaret, at hun den 13. september 
2022 blev gjort opmærksom på, at whistleblowersystemet var indrettet uhensigtsmæssigt, sådan at andre 
end medarbejdere kunne foretage indberetninger. Hun har bl.a. forklaret, at" det var advokatfirmaet Dahl, 
der havde ansvaret for ordningen. (..,) Hun var ikke vred på ■■■■■I eller de andre i whistleblower 
enheden over den tekniske fejl, og hun har ikke givet udtryk for noget, der kunne tolkes i denne retning. 
Hun har givet sagt til- at de var nødt til at håndtere den opståede situation. Det var klart, at det ikke 
var medarbejdernes skyld, at situationen var opstået. (. . .) Efferfølgende har hun både fra - og Stine 
hørt om, at ■■■■■■■■■■~avde været vred over situationen, og at han over for medarbej 
derne i whistleblowerenheden havde givet udtryk for, at det var for dårligt at systemet var indrettet på 
denne måde. Det var imidlertid ikke noget, hun havde nogen andel i". 

Stine Johansen har om intermezzoet i mødelokalet forklaret, at å et sener !I den 20. september 2022 af egen drift fortalte, at han måske var kommet til at genere 
o ■■■■■■I den 13. september 2022. "■■■■llo,plyste, at han var gået ind til dem i et mø 
delokale, hvor han var meget vred og ophidset. Han fortalte også, at vreden ikke var rettet imod dem. Han 
var frustreret og havde seçt, at det skulle have konsekvenser Han havde dog ment, at det skulle have kon 
sekvenser for advokatfirmaet Dahl - ikke kollegerne. Han kunne godt se, at de kunne have misforstået ham 
og følt, at vreden var rettet mod dem". 

Borgmesteren har om samtalerne i de følgende dage forklaret, at hun ikke på noget tidspunkt har givet ud 

tryk for, at hun var vred på ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■,over deres håndte 
ring af sagen. Hun har fortalt, at det var hendes opfattelse, "at det udelukkende var Horten, der havde hånd- 
teret og kørt sagen siden, der blev ringet til Horten den 7. september. Hun bebrejdede dem heller ikke, at 
de havde ringet til Horten, da de ikke selv mente, at de kunne håndtere sagen". 

Særligt om en samtale med en 14. september 2022 om en artikel i Frederiksborg Amts 
Avis har borgmesteren fortalt, at artiklen beskrev, at der kun blev sat en advokatundersøgelse i gang, når 
der var tale om noget strafbart, og at artiklen var skrevet således, at det kunne tolkes, som om hun risike 
rede en fængselsstraf i den aktuelle sag. "Hun fik nærmest kaffen galt i halsen, da hun læste det, og hun 
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skrev en mail til 1 om det var rigtigt, det som stod i artiklen". Dette var ímidler- 
tíd ikke på nogen måde ment som en bebrejdelse mod dem. 

Særligt om samtalen med en 17. september 2022 har borgmesteren bl.a. forklaret, at hun 
undrede sig over, at hun først havde fået referatet af mødet den 9. september 2022 på dette tidspunkt, og 

- at referatet ikke var retvisende, når det var anført, at hun "anbefaler en ekstern undersøgelse af sagen". 
Pressemeddelelsen var heller ikke retvisende. Desuden var hun påvírket af sagen og havde i øvrigt meget 
travlt på grund af budgetforhandlingerne, så hun kan have været kort for hovedet: "Det kan godt være, at 
hun har givet udtryk for sin frustration over den måde, Horten havde tilrettelagt forløbet på. Hun kan også 
godt have seçt, at man burde undersøge_. om man kunne udelukke, at whistlebloweren var en politiker. (. . .) 
Hun var ikke vred på de tre medarbejdere over dette, og hun har ikke sagt noget som 
burde kunne opfatte sådan. Problemet kan have været, at de ikke kunne tale åbent sammen om sagen! og 
at de dermed ikke kunne få eventuelle misforståelser ryddet af banen Hun har arbejdet meget tæt sammen 
med■■■■■■■■■■■■ gennem 9 år. Hun holder af dem, og de har altid haft et tæt samar 
bejde. Hun har også altid haft et godt samarbejde med■■■■■■■, som hun imidlertid slet ikke 
har talt med i dette forløb. BK mener ikke, at hun har anvendt en "hård tone" i sin samtale med 
- den 17. september 2022, men der var rigtigt meget "tryk på11 i denne periode, og det har givet afspejlet 
sig i den måde: hun har udtrykt sig på". 

Endelig har borgmesteren om de e-mails, der blev udvekslet den 18. september 2022 i anledning af, at 
Marlene Harpsøe bad ■■■■■lom at ændre dagsordenen til mødet i Økonomi- og Erhvervsudvalget 
dagen efter, forklaret, at hun følte sig sat uden for indflydelse, når hun som formand for udvalget slet ikke 
blev informeret, inden dagsordenen blev ændret: "Hun kan i dag godt forstå, at ■■■■■Jl?ar følt sig 
presset og klemt mellem hende og Marlene Harpsøe. De var alle sammen berørte og pressede i denne pe 
riode, og Marlene Harpsøe burde have fulgt normal praksis og have kontaktet BK for at få rækkefølgen af 
dagsordenspunkterne på plads". 

Borgmesteren har om hele forløbet forklaret, at hun forstår, at de tre medarbejdere har været sat i en meget 
vanskelig situation: og at det er meget vigtigt for hende, at alt gøres for at få dem tilbage til Rådhuset. Hun 
har arbejdet sammen med dem i mange år og opfatter dem som meget dygtige og loyale personer, og hun 
har stor tillid til dem. Hun sendte en SMS til og talte med en 19. september 2022, da hun 
ville høre, hvad de kunne gøre for at sikre, at■■■■ ■■■■l<unne vende tilbage 
til Rådhuset: "■■■■■l,sagde, at deres sygemelding havde med direktionen at gøre men også med 
hende at qere, og at hun måske burde undlade at komme på Rådhuset i nogle dage. Dette kom í høj grad 
bag på hende og gjorde hende meget ked af det". 

Stine Johansen har forklaret, at de tre medarbejdere efter hendes vurdering havde det dårligt, fordi de stod 
helt alene med whístleblowerordníngen og dertil med en indberetning, som omhandlede deres chefer; borg 
mesteren og kommunaldirektøren, hvorfor den almindelige faglige sparring og dagligdags kommunikation i 
denne relation mellem alle de berørte nødvendigvis var "sat på pause". Det var ikke Stine Johansens ople 
velse, at nogen på rådhuset bebrejdede de tre medarbejdere noget: "Borgmesteren var vred på Hortens 
advokat over, at advokaten ikke havde kunne sikre organisationen imod en mediestonn, og hun var påvirket 
af situationen. SJ kan ikke udelukke, at de tre medarbejdere kan have oplevet at vreden var rettet mod 
dem". 



22/25 

Dok.nr. 30573945.1 

Stine Johansen har desuden forklaret, at det er hendes oplevelse, at Horten havde håndteret sagen og pro 
cessen uhensigtsmæssigt. Borgmesteren var meget berørt af dette og sagen, og hun var mere berørt end 
Stine Johansen, der mest var berørt over de tre medarbejderes velbefindende. Borgmesteren havde det 
helt tydeligt svært ved ikke at kunne tale med nogen om sagen, så hun var ikke så omsorgsfuld. 

5.2.3 Vurdering 

Fælleshenvendelsen angiver, at de tre medarbejdere efter fagforeningernes opfattelse har oplevet en 
"grænseoverskridende" adfærd fra borgmesterens side. Da der ikke er en retlig ramme for: hvornår en ad 
færd kan anses for "grænseoverskridende", må den juridiske vurdering af borgmesterens adfærd ske med 
udgangspunkt i, at medarbejdere i en whistleblowerenhed nyder en særlig beskyttelse mod uberettigede, 
ansættelsesretlige sanktioner i anledning af deres hverv, jf. ovenfor i afsnit 4.2, og at denne særlige beskyt 
telse skal indgå i vurderingen af den adfærd, der i denne sag har været udvist over for medarbejderne i 
whistleblowerenheden. 

Vi har herudover vurderet, om medarbejdere har været udsat for mobning eller anden nedværdigende ad 
færd i arbejdet, jf. bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø. I denne standard ligger også, at de skal be 
handles "rimeligt og sømmeligt", og at krænkelser, udøvet af en leder, alt andet lige er mere belastende end 
en tilsvarende adfærd fra en ligestillet kollega, jf. ovenfor i afsnit 4.3. 

Det fremgår af borgmesterens forklaring, at hun ikke på noget tidspunkt har sagt til de tre medarbejdere el 
ler ladet dem forstå, at hun misbilligede det arbejde og den indsats, de lagde i whistleblowerenheden. De 
tre medarbejdere har i deres forklaringer heller ikke peget på noget tilfælde, hvor dette skulle være sket. 
Det bemærkes, at borgmesteren på intet tidspunkt i forløbet har talt med 

Efter vores vurdering må det derfor konkluderes, at borgmesteren ikke direkte over for de tre medarbejdere 
har tilkendegivet utilfredshed med deres arbejde og indsats i whistleblowerenheden. 

Det fremgår af alle de afgivne forklaringer, at borgmesteren og flere medlemmer af direktionen har udtrykt 
utilfredshed med den måde, advokatfirmaet Dahl havde etableret whistleblowerordningen på (at andre end 
medarbejdere havde adgang til at foretage indberetninger). Desuden har borgmesteren, ledende medarbej 
dere og politikere ved flere lejligheder givet udtryk for, at de ikke var tilfredse med advokatfirmaet Hortens 
håndtering af indberetningen (herunder at sagen var blevet "slået så stort op"). 

Hertil kommer, at borgmesteren i telefonsamtalen med en 17. september 2022 udtrykte 
kritik af det referat■■■■■■■ltavde udarbejdet af orienteringsmødet, af processen og af hele 
den rådgivning! der havde ført til. at sagen var blevet offentligt kendt. Da borgmesteren talte i en vred tone, 
opfattede ette som uberettiget kritik af hende (da hun havde deltaget i mødet den 9. sep- 
tember) og af --- der havde formuleret referatet). ■■■■■■■~plevede tilsva- 
rende at blive uretfærdigt behandlet, da ■■■■■ltortalte hende om telefonsamtalen. 

I sin e-mail til den 18. september 2022 gav borgmesteren udtryk for, at 
hun ikke var tilfreds med ændringen i dagsordenen til udvalgsmødet dagen efter. Dette skete med et 



23/25 

Dok.nr. 30573945.1 

ordvalg og en forrn, der signalerede betydelig utilfredshed. Dette opfattede om kritik af sin 
handlemåde. En kritik, der var uberettiget, da delukkende fulgte de anvisninger, hun havde 
fået fra næstformanden i udvalget, Marlene Harpsøe. plevede fornyet kritik af sin håndte- 
ring af sagen med dagsordenen den næste morgen, da hun følte sig mødt med kulde fra borgmesterens 
side. 

Det fremgår imidlertid af de tre medarbejderes egne forklaringer om de hændelser, der er nævnt ovenfor, at 
den kritik, de har oplevet fra borgmesterens side, ikke har været rettet udtrykkeligt mod deres håndtering af 
selve whistleblowerindberetníngen og igangsættelse af undersøgelsen heraf, men mod de eksterne rådgi 
vere og mod andre forhold end selve håndteringen af whistleblowerindberetningen. Vi har ikke grundlag for 
at betvivle, at de tre medarbejdere subjektivt har oplevet det, som om de har været udsat for kritik af hånd 
teringen af whistleblowersagen, men vi kan efter en sædvanlig bevisvurdering, jf. ovenfor i afsnit 3.5, ikke 
lægge til grund, at det objektivt forholder sig således. Stine Johansen har som gengivet ovenfor om forløbet 
mere generelt fortalt, at de tre medarbejdere efter hendes opfattelse kan "have oplevet at blive bebrejdet 
processen uanset, at SJ ikke på noget tidspunkt sagde eller hentydede til, at borgmesteren var vred på 
dem. Alle havde det ekstremt svært i den proces, som Horten havde tilrettelagt. Kritikken af advokat Berths 
proces var ikke rettet mod de tre". 

Det kan derfor være forståeligt, at de tre medarbejdere, selv om der ikke er udtrykt utilfredshed med deres 
indsats, kan være blevet efterladt med den opfattelse, at de derved blev udsat for (indirekte) kritik for deres 
rolle i sagen, jf. forklaringerne fra de tre medarbejdere om hændelsesforløbet. 

Der er ingen tvivl om, at de tre medarbejdere stod med en yderst vanskelig opgave, som de har håndteret 
korrekt ved at søge ekstern rådgivning om den rette fremgangsmåde og ved at overlade beslutningen om 
undersøgelsens form til Økonomi- og Erhvervsudvalget. Der er heller ingen tvivl om, at det har været følel 
sesmæssigt belastende for de tre medarbejdere, at de har haft ansvaret for at håndtere en indberetning om 
deres borgmester og kommunaldirektør, som de - også efter deres egne forklaringer - i øvrigt har haft et 
godt forhold til, og som de har arbejdet tillidsfuldt sammen med gennem mange år. Det har været klart for 
dem, at indberetningen har været en stor belastning for borgmesteren. Det er derfor også forståeligt, at de 
tre medarbejdere har følt sig underlagt et stort pres. Det har utvivlsomt forstærket dette pres, at de ikke har 
haft mulighed for at tale med Benedikte Kiær og Stine Johansen om sagen. Der har derfor ikke været mulig 
hed for at få talt sammen om problemerne og de følelser, der har været î spil for alle implicerede, og ad 
denne vej få afdramatiseret hændelserne og ryddet eventuelle misforståelser af vejen. 

Det har derfor været ekstra belastende for de tre medarbejdere, når de fx den 13. september 2022 har 
mødt højlydt utilfredshed fra et medlem af direktionen (over opsætningen af indberetningsordningen), eller 
når de i de følgende dage har oplevet vrede fra borgmesterens side (overadvokatfirmaet Hortens måde at 
håndtere sagen på, over den oplevede mangelfulde rådgivning, over referatet af mødet den 9. september 
2022, over processen med dagsordenen til udvalgsmødet den 19. september mv.). Det optimale ville have 
været, at både borgmesteren og andre - på samme måde som Stine Johansen - havde haft øje for, at de 
tre medarbejdere i situationen var sårbare, og at de ikke skulle udsættes for vrede over tilrettelæggelsen af 
en undersøgelse, som de ikke havde ansvaret for, men som de kunne føle, at de indirekte havde lod og del 
i, da de havde foreslået at engagere advokatfirmaet Horten. Det var først den 19. september 2022, at borg 
mesteren rakte ud til ■■■■■I, hvor hun opfordrede til, at de fik talt sammen. 
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Der er imidlertid efter vores vurdering ikke tale om et ledelsesmæssigt svigt fra borgmesterens side, der kan 
danne grundlag for at udtale retlig kritik af hendes handlemåde. Vi har i denne forbindelse lagt vægt på, at 
borgmesteren selv har befundet sig i en presset situation, at hendes kritik - bortset fra episoden om dagsor 
denen til udvalgsmødet og referatet af orienteringsmødet den 9. september 2022 - ikke har været rettet 
mod de tre medarbejdere, at borgmesteren ikke på noget tidspunkt har forsøgt at påvirke de tre medarbej 
deres behandling af sagen, da sagen lå hos dem, at medarbejdernes nærmeste leder, kommunaldirektø 
ren, har forsøgt at støtte dem i deres opgave, så langt som hun havde mulighed for det, og at hun har været 
nærmere til at løfte denne ledelsesopgave, end borgmesteren var det. Vi har også lagt vægt på, at det pres, 
de tre medarbejdere har oplevet, efter vores vurdering for størstedelens vedkommende kan tilskrives mis 
forståelser og uhensigtsmæssig eller manglende kommunikation fra borgmesterens side og ikke retsstridig 
adfærd. 

Borgmesterens adfærd har derfor ikke efter vores vurdering været "krænkende" i den betydning, dette ud 
tryk anvendes i bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø § 23, stk. 1. 

På denne baggrund kan vi således ikke konkludere, at borgmester Benedikte Kiær har udvist "grænseover 
skridende adfærd" over for medarbejderne således at forstå, at borgmesteren skulle have handlet ì strid 
med de pligter, der påhviler hende som den øverste administrative leder af kommunen, jf. ovenfor i afsnit 4. 

ar i sin mail til f 20. september 2022 (sygemeldingen) skrevet: "Hun 
[borgmesteren] har udtrykt sin vrede direkte overfor mig í forhold til sagens håndtering. (. . .) Jeg er gjort be 
kendt med, at borgmesteren trods sin inhabilitet løbende har tilkendegivet sin vrede om processen på kon 
toret rundt om mig - både overfor direktionen og nogle af mine medarbejderen. Udsagnene kan kun bekræf 
tes så langt, at borgmesteren over for sine omgivelser har udtrykt vrede over "sagens håndtering" og over 
"processen", men heri kan der objektivt set ikke konstateres en kritik af ■■■■■leller hendes to kolle 
ger, da de netop ikke har haft ansvaret for de nævnte forhold, hvilket borgmesteren da også har forklaret 
over for os, at hun var helt bevidst om. Som nævnt ovenfor kan vi derfor ikke konkludere, at borgmesteren 
har udtrykt sin vrede over for■■■■■ (eller andre i whistleblowerenheden) om håndteringen af whíst 
leblowerindberetningen. 

Som nævnt i afsnit 4.1 vil det imidlertid være retsstridigt, hvis borgmesteren påvirker eller forsøger at på 
virke udfaldet af en sag, hvor borgmesteren i øvrigt er inhabil. Borgmesteren har, til trods for at hun i et efter 
vores opfattelse unødvendigt omfang har udtrykt sin holdning til whistleblowerordningen og advokatfirmaet 
Hortens håndtering af undersøgelsen og har udtrykt sig kritisk om forskellige forhold, herunder nøjagtighe 
den i et referat af et indledende møde og rækkefølgen af dagsordenspunkter på Økonomi- og Erhvervsud 
valgets møde den 19. september 2022 over for bl.a. de tre medarbejdere, ikke herved overskredet grænsen 
for, hvad hun har kunnet kommunikere sin holdning til, i et sådant omfang, at dette har været i strid med 
reglerne om inhabilitet. Vi har i den forbindelse tillagt det vægt, at borgmesteren først efter Økonomi- og Er 
hvervsudvalgets beslutning om at iværksætte en advokatundersøgelse, hvorved whistleblowersagen ikke 
længere blev håndteret af whistleblowerenheden, har udtrykt sin kritik, og at kritikken har haft en mere bred 
form frem for en målrettet kritik af enkelte beslutninger truffet af Horten eller andre eller af et fremtidigt ud 
fald af undersøgelsen. Det er samtidig indgået i vores vurdering, at det ikke kan konstateres, at borgmeste 
ren i tiden efter iværksættelsen af advokatundersøgelsen skulle have forsøgt at påvirke udfaldet af 
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undersøgelsen, der i det hele var overgivet til Horten, som borgmesteren ikke har kontaktet, forsøgt at på 
virke eller på anden vis ínterageret med i tiden efter den 12. september 2022 (ud over, at hun har deltaget i 
et interview til brug for den undersøgelse). 

Grænsen for, hvordan borgmesteren i en situation som den foreliggende kan kommunikere til sine medar 
bejdere, er hårfin. Uanset vores retlige vurdering finder vi, at det havde været mere hensigtsmæssigt, hvis 
borgmesteren havde afholdt sig fra at dele sin opfattelse med medarbejdere på Rådhuset. 

København, 2a oktober2022 
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Undersøgelse - tillægskommissorium 
Baggrunden for undersøgelsen 

Den 12. september 2022 blev der af Økonomi- og Erhvervsudvalget i Helsingør Kommune iværksat en eks 
tern undersøgelse i anledning af en modtaget whistleblowerindberetningl der indberettede om alvorlige for 
hold i kommunens øverste ledelse. Denne undersøgelse er endnu ikke afs.luttet. 

Den 28. september 2022 modtog Økonomi- og Erhvervsudvalget fælleshenvendelsen fra Djøf og HK. der 
indeholder en angivelse af, at borgmester Benedikte Kiær over for tredjepart skal have udtalt trusler om re 
pressalier mod de tre medarbejdere. der udgør kommunens whlstteblowerenhed. Truslerne skal efter det 
oplyste være afgivet i forbindelse med opfølgningen på ovennævnte. verserende whistleblowersag. 

Det er samtidig anført i fælleshenvendelsen. at borgmesteren har udvist grænseoverskridende adfærd, her 
under både direkte og Indìrekte ved at lade de medarbejdere forstå, at hun misbilligede deres arbejde og 
indsats i whistleblowerenheden. 

På et møde den 30. september 2022 besluttede et flertal i Økonomi- og Erhvervsudvalget at udvide kom 
missoriet for undersøgelsen af whistlebJowerindberetningen og iværksætte en supplerende undersøgelse af 
de i fælleshenvendelsen angivne forhold. 

Den supplerende undersøgelse 

Den supplerende undersøgelse vil bfive gennemført af Bech-Bruun, da Horten, der foretager advokatunder 
søgelsen af whistleblowerhenvendelsen, har erklæret sig inhabil. 

Undersøgelsen vil på Bech-Bruuns vegne blive gennemført af partner, advokat Use Lauridsen med bistand 
fra advokat Poul Gade og vH blive gennemført under iagttagelse af Advokatrådets vejledning om advokatun 
dersøgelser med nødvendige tilpasninger som følge a( at rapporteringen, Jf. nedenfor, skal indgå i rappor 
teringen af undersøgelsen iværksat i anledning af whistleblowerindberetningen. 

Bech-Bruun har ikke et fast klientforhold til Helsingør Kommune. men varetager fra tid ül anden sager for 
kommunen (uden forbindelse til denne undersøgelse), og da der evt. vil kunne opstå behov for bistand til 
kommunen, imens undersøgelsen gennemføres og efterfølgende, gennemføres undersøgelsen ikke som 
en --uvildig advokatundersøgelse", jf. Advokat.rådets vejledning om advokatundersøgelser. 
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De oplysninger. som Bech-Bruun modtager i forbindef.se med undersøgelsen, er omfattet af Bech-Bruuns 
tavshedspligt. 

Undersøgelsen vil ; det væsentligste blive foretaget ud fra mundtlige oplysninger, da der ikke forventes at 
foreligge væsentligt skriffügt materiale. der kan belyse de forhold, der er genstand for undersøgelsen. 

I første omgang vil de tre personer, der udgør kommunens whistleblowerenhed, blive kontaktet med henblik 
på at deltage i et interview. Også borgmesteren vU blive kontaktet med henblik på deitagefse i et interview. 

På baggrund af de gennemførte interviews vil det blive vurderet} om der er behov for yderfígere interviews, 
herunder med den i fætleshenvendelsen angivne 'tredlepart". 

Oe personer, der dettager i intervíews, vil have rnufighed for at medbringe en bisidder. Omkostninger i for 
bindelse hermed vil bäve håndteret på samme måde, som omkostninger håndteres í forbindelse med under 
søgelsen i anledning af whistleblowerindberetningen. 

Der vn blive udarbejdet referater af de gennemførte interviews, som de inte.rviewede får i udkast tU kom 
mentering inden færdiggørelse heraf. Der er ingen interview-person, der vit få udkast m selve afrapporterin 
gen tit gennemsyn. 

Referaterne vil ikke blive udleveret tH Helsingør Kommune, men vil i relevant omfang indgå i afrapportertn 
gen tU kommunen. I det omfang, det er muligt. vil udsagn, der gengives i den endelige afrapportering, blive 
gengivet på en måde, så de ikke er personhenførbare. I lyset af karakteren af det der skal undersøges, vil 
det dog ikke kunne undgås, at oplysninger i den endelige rapport kan henføres til bestemte personer. Oe 
personer, der deltager i interviews, vil blive orienteret om dette forud for deres deltagelse. 

Afrapportering 

Undersøgelsen forventes afsluttet inden udgangen af oktober måned 2022 ved aflevering af en rapport til 
Økonomi- og Erhvervsudvalget, der vil udgøre et tillæg tH afrapporteringen på ovennævnte whistleblo .. 
weríndberetnìng. 

Afrapporteringen vil ikke være udformet med henblik på offentHggørelse. Efter nærmere aftale kan der udar 
bejdes en kort tekst om den gennemfø,rte undersøgelse. der i givet fald kan offentliggøres. 

Afrapporteringen vit. nvls undersøgelsen i øvrigt giver anledning hertil, mdeholde anbefalinger til kommu 
nens opfølgning på undersøgelsen. Afrapporteringen er imidlertid ikke at anse for en dom eller en afgø 
relse, og det er derfor op tu kommunen at beslutte, hvad undersøgelsens resultat måtte give anledning tiL 

Økonomi 

Det er på tidspunktet for komrntsscriets vedtagelse ikke muligt at give et overslag over det forventede hono 
rar. Efter gennemførelsen af de{t) første interview(s) vil det formentlig være muligt at vurdere det forventede 
honorarniveau. 



Tidslinje 
Perioden 2. september - 30. september 2022 

Bilag 2 

modtog som ansvarlig 
for kommunens whistleblowerordning 
den 5. september den indberetning, 
der er genstand for advokatfirmaet 
Hortens undersøgelse. 

øgte rådgivning om 
processen ved advokatfirmaet Horten og 
fik bl.a. bekræftet, at det er Økonomi- og 
Erhvervsudvalget, der har kompetence til 
at træffe beslutning om fremgangsmåden, 
og at de berørte har tavshedspligt om de 
forhold, der angår dem. 

Møde i ØEU. Efterfølgende 
udsendtes pressemeddelelse om 
sagen, hvor borgmesteren blev 
citeret for, at hun er tilfreds med, at 
Økonomi- og Erhvervsudvalget har 
besluttet sig for at iværksætte en 
undersøgelse, og at hun er tryg ved 
dette. 

Kommunen udsendte pressemeddelelse 
om, at WB-ordningen kunne benyttes af 
andre end medarbejdere. 

Borgmesteren kontaktede 
telefonisk 
vedrørende referatet af mødet den 
9. september og bad senere Martin 
Deichmann om at fjerne sit citat fra 
pressemeddelelsen af 12. 
september. 

Møde i ØEU med deltagelse af 
advokat Rikke Søgaard Berth. 
Samme dag sendte 
kommunaldirektør Stine Johansen 
en mail til Stella Hansen med kopi til 
de tre medarbejdere i whístleblower 
enheden med angivelse af støtte og 
tillid til whistleblowerenheden. 

endte sin 
sygemelding til Stine Johansen. 

Ekstraordinært møde i 
Økonomi- og Erhvervsudvalget. 
Udvalget besluttede at 
iværksætte en delundersøgelse 
af borgmesterens adfærd over 
for medlemmerne af 
whistleblowerenheden. 

2 sep . Whistleblowerindberetning til 
Helsingør Kommunes WB-ordning. 

5 sep 

6 sep •••••• . 

7 sep 

9 sep . 

18 sep ...... 

Konsultationer med advokatfirmaet 
Dahl. Advokatfirmaet Horten 
konsulteres også. 
orienterede borgmester Bennedikte 
Kiær og kommunaldirektør Stine 
Johansen om indberetningen. 

Møde på Rådhuset, hvor advokat 
Berth og de tre medarbejdere i 
whistleblowerenheden forbereder 
forelæggelsen for ØEU. Desuden 
blev der afholdt et orienteringsmøde 
med borgmesteren. 

12 sep 

13 sep ••••••••·••· 

Et medlem af byrådet konstaterede i en 
mail til medlemmerne af ØEU, at det er 
muligt for bl.a. politikere at foretage en 
indberetning til whistleblowerordningen. 

14 sep 

Advokatfirmaet Horten gennemførte 
16 sep interviews på Rådhuset med bl.a. de 

tre medarbejdere. 

17 sep 

Mar,ne Harpsøe sendte mail til. 
om mødet i ØEU den følgende 

dag med ønske til dagsordenen. Borgmester 
Benedikte Kiær bad samme aften om at fá 
punktet behandlet til sidst og sendte samtidig 
en mail til 
(cc direktionen) om sin utilfredshed med 
ændringen af dagsordenen. 

19 sep 

20 sep • • •·· • • •····· sendte deres sqemelding til 

25 sep 

Fælleshenvendelsen fra 
28 sep DJØF og HK til Helsingør 

Kommune. 

30 sep 
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                  Efterfølgende bemærkning 

 

Helsingør Kommune har i forbindelse med behandlingen af aktindsigtsanmodning foretaget høring af 

relevante personer. En af de hørte har ved e-mail af 15. november 2022 afgivet følgende høringssvar:  

 

”Da jeg ikke har været hørt og min udlægning af nedenstående hændelsesforløb i det blå værelse 

ikke fremgår af rapporten, ønsker jeg ikke nedenstående afsnit på side 17 og 20 omfattet af 

aktindsigt og beder fortsat om at de ikke offentliggøres, da jeg ikke genkender de ord, der er anvendt 

om mig i situationen. 

 

Vh 

[…]” 

 

Vedkommende har ligeledes ved e-mail af 24. november 2022 afgivet følgende supplerende bemærkninger:  

 

”Såfremt nedenstående bliver omfattet af offentliggørelse, mener jeg min udlægning af episoden 

bør indgår i rapporten.  

  

Min udlægning af forløbet og mit møde med whistleblowerenheden den pågældende dag. 

  

Redegørelse for min opfattelse af episode i det blå værelse: 

Indledningsvist vil jeg orientere om, at jeg som […]- før den pågældende sag opstår - intet har haft 

med etableringen eller opsætningen af funktionen i relation til it og datasikkerhed. Jeg er ikke på 

noget tidspunkt i forløbet blevet forlagt modellen eller metoden. Såfremt det havde været tilfældet, 

ville jeg med det samme havde haft indvendinger mod modellen, der var opsat meget simpelt og 

med store udfordringer i relation til brugen af ordningen.  

  

Så da jeg den pågældende dag bliver opmærksom på, at det ikke kun er kommunens medarbejder, 

der kan indberette til whistleblowerordningen, men alle der kan komme på kilden, og at sikkerheden 

stort set ikke er tilstede, da koden for at tilgå anmeldelsen ligger åben og ikke fx er en to-faktor 

model, hvor man via et link får tilsendt en kode, bliver jeg meget overrasket og rigtig ærgerlig over 

dette, og at kommunens eksterne advokatfirma, er ansvarlig for den uhensigtsmæssige opsætning.   

  

Da jeg ikke var klar over, om whistelblowerenheden var klar over denne uhensigtsmæssighed i 

opsætningen, skynder jeg mig som […] at opsøge enheden i det blå værelse. Jeg var hverken ”vred 

og ophidset” eller uddeler ”voksenskæld”, da jeg kommer ind i rummet, men jeg er optaget af at få 

sagt, at jeg er meget overrasket over, at leverandøren har etableret denne model, som ikke lever op 

til det, jeg syntes en model skal kunne. Jeg siger til de tre personer i rummet, at med denne model 

kan alle jo anmelde og i princippet kan en nede på stengade gør det, hvis de havde koden fra vores 

hjemmeside. En af de tre personer siger, at det jo ikke kan ske, fordi der på hjemmesiden, hvor 

indberetningslinket er står, at det kun er medarbejdere, der må indberette. Til dette siger jeg noget 

i retning af, at det er lidt naivt at tro, at fordi vi skriver det, så er det nok. Jeg siger, at der burde 

være en form for to-faktor godkendelse, hvor der sendes en kode til en mail eller lignende. 
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Alt hvad jeg siger og udtrykker af utilfredshed over opsætningen i det blå værelse er rettet mod 

advokatfirmaet og ikke mod de tre medarbejdere. Og jeg er faktisk overrasket over, at de tolker det 

på den måde. Jeg udviser ikke ”vrede” mod personer, jeg er til møde med, men jeg var meget 

optaget af problemstillingen og ønskede at finde en god fremadrettet løsning. 

  

Efter de har bekræftet, at de godt er bekendt med at der er et ”hul” i opsætningen, og de er i dialog 

med advokatfirmaet kvitterer jeg for det, og betoner det er vigtigt, at vi får det løst hurtigst muligt, 

og at det skal advokatfirmaet se at få løst – ellers kan vi ikke bruge deres model i fremtiden. Og så 

forlader jeg det blå værelse igen. 

  

På intet tidspunkt i det korte tidsrum jeg er i det blå værelse, retter jeg min utilfredshed over 

opsætningen mod de tre personer men alene mod advokatvirksomheden. At de opfatter det sådan 

kan jeg ikke tage fra dem nu, men blot her sige, at det slet ikke var dem utilfredsheden var rettet 

mod. Efterfølgende – da to af de tre personer har sygemeldt sig – reflekterer jeg på et 

direktionsmøde den 20. september over, om de kan have opfattet mine udsagn som værende mod 

dem og ikke advokatfirmaet. Men siger, at det kan jeg simpelthen ikke forestille mig, da det var 

tydeligt det var advokaterne, der var genstand for mine udsagn om opsætningen og modellen. 

  

Herefter hører jeg ikke om episoden før jeg gøres bekendt med at den indgår i fælleshenvendelsen 

fra de to fagforeninger den 28. september 2022. 

  

  

Vh 

[…]” 
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