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Sammenfatning af Bech-Bruuns redegørelse til Helsingør 

Kommune i anledning af Djøf’s og HK’s kritik af advokatunder-

søgelse 
 

 

 
Djøf og HK har i en fælles henvendelse den 21. november 2022 til Helsingør Kommune kritiseret Bech-

Bruuns advokatundersøgelse af 28. oktober 2022 om borgmester Benedikte Kiærs adfærd over for tre med-

arbejdere i kommunens whistleblowerenhed.  

 

Vi kan i det hele afvise fagforeningernes kritik, der er tendentiøs, upræcis og på afgørende punkter funderet 

i en tilsyneladende misforståelse af advokatundersøgelsens formål og metode. Fagforeningerne har ikke 

påvist faktuelle fejl eller mangler ved undersøgelsesmetoden, der har betydning for vores konklusioner. Vi 

finder derfor heller ikke anledning til at ændre eller nuancere de retlige vurderinger, vi har foretaget, og 

dette har vi meddelt Helsingør Kommune. Fagforeningerne har opdelt deres kritik i 7 punkter, og i kort form 

har vi besvaret disse punkter således: 

 

Kritikpunkt nr. 1: Kommissoriet for undersøgelsen er for snævert afgrænset. Borgmesterens trussel om 

repressalier mod kommunens advokat burde være undersøgt. 

 

Kommissoriet for undersøgelsen er udarbejdet på baggrund af fagforeningernes fælleshenvendelse til Hel-

singør Kommune. Denne henvendelse omtaler ikke, at borgmesterens adfærd over for advokaten burde 

undersøges, og derfor er der ikke gennemført en særskilt undersøgelse af disse oplysninger.  

 

Medarbejdernes oplysninger om borgmesterens trusler om repressalier over for advokaten er imidlertid ind-

gået i undersøgelsen i den forstand, at oplysningerne medvirkede til at belyse stemningen hos og omkring 

de tre medarbejdere og deres oplevelse af at blive udsat for kritik, hvilket fremgår tydeligt af rapporten. Det 

er derfor ikke korrekt, at medarbejdernes oplysninger om truslerne ikke indgik i undersøgelsen.  

 

I øvrigt har vi interviewet den pågældende advokat som led i undersøgelsen, hvilket også fremgår af rap-

porten.  

 

Kritikpunkt nr. 2 – Advokatundersøgelsen er ikke ”uvildig”. Fagforeningerne finder det kritisabelt, at kom-

munen valgte at overlade det til Bech-Bruun at gennemføre delundersøgelsen, idet Bech-Bruun ”har haft et 

klientforhold med kommunen tidligere, og har et eksisterende samarbejdsforhold med kommunen” – ”men 

oplyser det modsatte i kommissoriet”: 
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Bech-Bruun har ikke et ”fast klientforhold” til Helsingør Kommune, sådan som dette udtryk anvendes i de 

advokatetiske regler. Vores oplysninger herom til kommunen er korrekte, og vi har i undersøgelsen skrevet, 

at der er tale om en ”almindelig” advokatundersøgelse. Dette er – i situationen – en egnet form til at under-

søge de forhold, denne sag handler om. Fagforeningerne anbefalede i øvrigt over for Helsingør Kommune, 

at undersøgelsen kunne gennemføres af et advokatfirma (Horten), der har en mindst lige så nær tilknytning 

til kommunen som Bech-Bruun. 

 

Kritikpunkt nr. 3 – Fagforeningerne kritiserer den vurdering af beviserne i sagen, Bech-Bruun har foreta-

get. I den sammenhæng har fagforeningerne også (kritikpunkt nr. 4) kritiseret, at Bech-Bruun ”har forsømt 

i sin faktumafdækning at forholde sig objektivt og undersøgende til de oplysninger, som medarbejderne gav 

i deres interviews og eftersendte bemærkninger til referaterne. Bech-Bruun har også afstået fra at under-

søge alle oplysninger, der muligt – og formentlig – kunne verificeres ved supplerende interviews og inter-

views med andre medarbejdere på rådhuset.” Fagforeningerne nævner i den forbindelse en række forhold, 

der kunne undersøges nærmere, og hævder, at rapporten er behæftet med faktuelle fejl. 

 

Rapporten er ikke behæftet med faktuelle fejl. Vi har ikke forsømt at foretage relevante undersøgelsesskridt 

og har ikke haft behov for at ”verificere” medarbejdernes forklaringer, som vi har lagt til grund som trovær-

dige vidnesbyrd om deres opfattelse af de situationer, som de har været impliceret i.   

 

Undersøgelsen behandler to emner: Der er afgivet modstridende forklaringer om indholdet af tre samtaler, 

hvorunder det skulle være blevet nævnt, at borgmesteren skulle have fremsat ”trusler om repressalier” mod 

de tre medarbejdere. Vi har interviewet samtlige deltagere i de tre samtaler, som ikke er overhørt af andre, 

og hvis indhold det derfor ikke har været muligt at komme nærmere. Efter almindelige retsprincipper (det 

såkaldte ”forsigtighedsprincip”) har vi ladet tvivlen komme den ”anklagede” til gode. 

 

Vi har ved vores vurdering af, om borgmesteren i øvrigt har optrådt på en sådan måde, at hun har svigtet 

sine pligter som forvaltningschef, lagt til grund, at de tre medarbejdere har forklaret om hændelsesforløbet, 

således som de har oplevet det, således som det også fremgår af det skriftlige materiale herom, som de har 

overladt os, og som med eksempler er gengivet i vores rapport. På den baggrund har der ikke været anled-

ning til at gennemføre yderligere interviews. 

 

Fagforeningernes kritik bunder efter vores opfattelse i, at de anlægger en anden juridisk vurdering af hæn-

delsesforløbet end den, som vi har anlagt. 

 

Kritikpunkt nr. 5 – Bech-Bruun har fundet, at ”borgmesterens vrede var acceptabel”:  

 

Dette er forkert – Bech-Bruun har ikke forholdt sig hertil. Bech-Bruun har haft til opgave at foretage en juri-

disk vurdering af, om borgmesteren over for de tre medarbejdere har tilsidesat retlige pligter, som påhvilede 

hende, hvilket vi har fundet, ikke er tilfældet. 

 

Kritikpunkt nr. 6 – Fagforeningerne savner, at Bech-Bruun ”forholder sig relevant til kommunens og borg-

mesterens forpligtelse til aktivt at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø, herunder det psykiske arbejdsmiljø”: 

 

Det fremgår udtrykkeligt af rapporten, at arbejdsmiljøretlige regler er indgået i vores juridiske vurdering. 
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Kritikpunkt nr. 7 – Fagforeningerne hævder, at Bech-Bruun burde have undersøgt nærmere, om borgme-

steren har overtrådt whistleblowerloven ved at ”påvirke whistleblowerenhedens arbejde og pålægge dem at 

forsøge at finde frem til kilden bag en indberetning”: 

 

Det er korrekt, at dette forhold ikke er behandlet særskilt i vores rapport. Problemstillingen er ikke nævnt i 

fagforeningernes fælleshenvendelse, som har dannet grundlaget for kommissoriet for vores undersøgelse. 

De forklaringer, som de tre medarbejdere har afgivet, giver intet objektivt belæg for at mene, at borgmeste-

ren skulle have overtrådt whistleblowerloven som anført af fagforeningerne. Borgmesteren har forholdt sig 

kritisk til den måde, kommunens whistleblowerordning er indrettet på, herunder at den ikke gav mulighed for 

at kommunikere med whistlebloweren, men der er ikke holdepunkter for at antage, at borgmesteren har gi-

vet eller forsøgt at give tjenestebefalinger til de tre medarbejdere om en sag, som de behandlede, forsøgt at 

få dem til at videregive whistleblowerens identitet eller på anden måde brudt whistleblowerloven. 

 
 


