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Bech-Bruuns redegørelse i anledning af Djøfs og HKs fælles-

henvendelse af 21. november 2022 til Økonomi- og Erhvervs-

udvalget og deres samtidige pressemeddelelse  

 
Som aftalt på mødet med Økonomi- og Erhvervsudvalget den 23. november 2022 uddyber vi hermed den 

redegørelse, vi gav på mødet i ovennævnte anledning.  

 

Indledende bemærkninger 

 

Djøf og HK (”Fagforeningerne”) har i en fælles henvendelse den 21. november 2022 til Helsingør Kommu-

ne (”Fælleshenvendelse III”) rettet kritik mod Bech-Bruuns advokatundersøgelse af 28. oktober 2022 om 

borgmester Benedikte Kiærs adfærd over for medlemmerne af kommunens whistleblowerenhed.  

 

Fælleshenvendelse III har karakter af et partsindlæg, der primært tjener til at anskueliggøre den opfattelse 

af faktum, som Fagforeningerne anførte i deres henvendelse af 28. september 2022 (”Fælleshenvendelse 

I”), ved at kritisere vores juridiske vurdering af det faktum, der er afdækket ved vores undersøgelse. Vi be-

mærker i denne forbindelse, at vi den 31. oktober 2022 (samme dag som det blev offentliggjort, at undersø-

gelsen var færdig) efter aftale med kommunen tilbød Fagforeningerne og deres medlemmer at gennemgå 

rapporten om vores undersøgelse (”Rapporten”), herunder begrundelserne og mellemregningerne med 

dem, og gav dem mulighed for at stille spørgsmål i forhold til vurderingerne i Rapporten. Dette tilbud kan 

det konstateres, at Fagforeningerne ikke har ønsket at benytte sig af.  

 

Som bilag til Fælleshenvendelse III er vedlagt kopi af referaterne af de samtaler, som vi som led i undersø-

gelsen havde med de tre medarbejdere, og som er indgået i undersøgelsen. Det er vigtigt at holde sig for 

øje, at det vedlagte materiale kun giver indsigt i en del af det faktum, som vi har baseret vores vurderinger 

på. Eksempelvis er der ikke ved det materiale, der er vedlagt Fælleshenvendelse III, givet indsigt i, hvad de 

øvrige personer, der har deltaget i samtaler med os, har forklaret. Man skal derfor også være varsom med 

at konkludere noget om forløbet baseret på dette materiale.  

 

Vi kan i det hele afvise Fagforeningernes kritik, der er tendentiøs, upræcis og på afgørende punkter funde-

ret i en tilsyneladende misforståelse af advokatundersøgelsens formål og metode.  

 

Fagforeningerne har ikke i Fælleshenvendelse III påvist faktuelle fejl eller mangler ved undersøgelsesmeto-

den, der har betydning for vores konklusioner. Vi finder derfor heller ikke anledning til at ændre eller nuan-

cere de retlige vurderinger, vi har foretaget i forbindelse med undersøgelsen.  

 

Nedenfor gennemgås Fagforeningernes enkelte kritikpunkter nærmere, idet den anvendte nummerering 

svarer til den, der er anvendt i Fælleshenvendelse III.  



 
 

 

 

 

 

 2/14 

 

Dok.nr. 30744424.1 

  

 

 

 

 

Kritikpunkt nr. 1: Kommissoriet er negativt afgrænset, således at borgmesterens repressalier mod 

kommunens advokat ikke undersøges. 

 

Bech-Bruun blev anmodet om at undersøge en række forhold vedrørende de tre medarbejdere, som Fag-

foreningerne har beskrevet i deres Fælleshenvendelse I til Helsingør Kommune. Fagforeningerne har imid-

lertid ikke i Fælleshenvendelse I nævnt noget om de anførte trusler om repressalier mod advokatfirmaet 

Horten. Hvis Fagforeningerne havde haft et ønske om, at dette spørgsmål særskilt skulle vurderes, havde 

det været naturligt, at dette var fremgået af henvendelsen.   

 

Bech-Bruun udarbejdede et udkast til tillægskommissorium, efter at Økonomi- og Erhvervsudvalget havde 

besluttet at iværksætte en tillægsundersøgelse til den advokatundersøgelse, som advokatfirmaet Horten 

var i gang med. På dette tidspunkt var Fælleshenvendelse I det eneste skriftlige materiale, som Bech-Bruun 

havde indsigt i, og derfor det naturlige afgrænsningspunkt for udkastet til tillægskommissorium.  

 

Udkastet til tillægskommissorium blev sendt i udkast til advokat Rikke Søgaard Berth, Horten, da tillægsun-

dersøgelsen netop skulle være et tillæg til den undersøgelse, der var i gang, hvorfor det som drøftet med 

Økonomi- og Erhvervsudvalget måtte sikres, at tillægsundersøgelsen ikke kolliderede med Hortens under-

søgelse. Den foreslåede afgrænsning i tillægskommissoriet gav ikke advokat Rikke Søgaard Berth anled-

ning til bemærkninger. Vi bemærker, at det fremgår af Fælleshenvendelse III, at advokat Rikke Søgaard 

Berth havde drøftet håndteringen af medarbejdernes oplevelser med borgmesteren samt borgmesterens 

repressalier mod advokaten med Fagforeningerne, inden disse sendte Fælleshenvendelse I til Helsingør 

Kommune.  

 

Tillægskommissoriet blev herefter (med en enkelt ændring, der er uden betydning for den rejste kritik) ved-

taget af Økonomi- og Erhvervsudvalget den 30. september 2022.   

 

Som følge af formuleringen af tillægskommissoriet indgik medarbejdernes oplysninger om borgmesterens 

trusler om repressalier over for advokatfirmaet Horten 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. Det er derfor ikke korrekt, at medarbejdernes oplysninger om truslerne ikke indgik i under-

søgelsen. Der er imidlertid ikke gennemført en særskilt undersøgelse af disse oplysninger, da en sådan 

undersøgelse ikke ville angå borgmesterens adfærd over for de tre medarbejdere og således ville gå videre 

end det, som Fagforeningerne havde rejst kritik af i Fælleshenvendelse I.  

 

For en ordens skyld bemærkes, at vi i øvrigt – som det fremgår af Rapporten – har gennemført et interview 

med advokat Rikke Søgaard Berth, der ikke havde kendskab til, at borgmesteren skulle have truet med 

repressalier, før hun hørte herom fra Fagforeningerne.  

 

På denne baggrund er det efter vores opfattelse ikke en mangel ved tillægskommissoriet, at det ikke omfat-

ter en særskilt undersøgelse af dette spørgsmål (og dermed heller ikke ved undersøgelsen, at den ikke 

omfatter dette forhold). 
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Sammenfattende vedr. kritikpunkt nr. 1: Fælleshenvendelse I omtalte ikke, at borgmesterens adfærd 

over for Horten/advokat Rikke Søgaard Berth burde undersøges nærmere. Tillægsundersøgelsen skulle 

afdække de forhold, der var beskrevet i Fælleshenvendelse I, og derfor er emnet ikke behandlet i Rappor-

ten.  

 

Kritikpunkt nr. 2 – Advokatundersøgelsen er ikke uvildig 

 

I Fælleshenvendelse III kritiseres det, at advokatundersøgelsen ikke er ”uvildig”, og Fagforeningerne finder 

det kritisabelt, at kommunen valgte at overlade det til Bech-Bruun at gennemføre delundersøgelsen, idet 

Bech-Bruun ”1) har haft et klientforhold med kommunen tidligere, 2) har et eksisterende samarbejdsforhold 

med kommunen – men oplyser det modsatte i kommissoriet, og 3) forventer et fremtidigt samarbejde med 

kommunen – både imens undersøgelsen gennemføres og efterfølgende”. 

 

Det er klart, at valget af det advokatfirma, som skal udføre en given undersøgelse, tilkommer den, der rekvi-

rerer undersøgelsen. Det er også klart, at afstanden mellem rekvirenten og advokatfirmaet kan være korte-

re eller længere. Dette forhold adresseres i Advokatrådets vejledning om advokatundersøgelser fra sep-

tember 2022. Denne vejledning inddeler advokatundersøgelser i ”uvildige” og ”almindelige” advokatunder-

søgelser. For at en advokatundersøgelse skal kunne betegnes som ”uvildig”, kræves det, at en række be-

tingelser er opfyldt. 

 

Helsingør Kommune valgte den 12. september 2022 advokatfirmaet Horten til at gennemføre den undersø-

gelse, der var foranlediget af den modtagne whistleblowerindberetning. Denne undersøgelse blev – hvilket 

stod klart fra begyndelsen – gennemført som en ”almindelig” advokatundersøgelse. I løbet af undersøgel-

sen sendte Fagforeningerne Fælleshenvendelse I, der omtalte forhold i relation til borgmesterens adfærd 

over for de tre medarbejdere i kommunens whistleblowerenhed. Horten erklærede sig inhabil i relation til at 

undersøge de nævnte forhold. 

 

I forbindelse med kommunens valg af advokatfirma til at forestå den (tillægs-)undersøgelse, som Horten 

ikke kunne påtage sig, oplyste Bech-Bruun følgende over for kommunen: 

 

”Bech-Bruun har ikke et fast klientforhold til Helsingør Kommune, men varetager fra tid til 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, gennemfø-

res undersøgelsen ikke som en "uvildig advokatundersøgelse", jf. Advokatrådets vejledning om 

advokatundersøgelser.” 

 

Disse oplysninger er – naturligvis – korrekte. 

 

Essensen af fagforeningernes kritik synes at være, at kommunen valgte, at tillægsundersøgelsen ikke skul-

le gennemføres som en uvildig advokatundersøgelse. Hertil er som anført ovenfor at sige, at det naturligvis 

tilkommer den, der rekvirerer en undersøgelse, at bestemme formatet for dens gennemførelse.  

 

Fagforeningernes udsagn, hvorefter ”kommunen må antage en advokat, der har en vis armslængde til 

kommunen”, er reelt indholdsløst. Dette skyldes, at det allerede efter reglerne om god advokatskik er et 
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krav, at advokaten ”skal være uafhængig under udøvelse af sin virksomhed”, jf. de advokatetiske regler art. 

39. Hertil kommer, at der jo altid består en ”vis” armslængde mellem en klient og advokaten – spørgsmålet 

er så at sige blot, hvor lang armen skal være. 

 

Man kan få den tanke, at Fagforeningernes kritik af, at Helsingør Kommune valgte et advokatfirma, der har 

en relation til kommunen, er konstrueret til lejligheden, og at Fagforeningerne først har anset dette som et 

problem, da de blev bekendt med undersøgelsens resultater. Dette kan ses af, at Fagforeningerne i deres 

Fælleshenvendelse I anførte, at tillægsundersøgelsen efter deres opfattelse kunne gennemføres af Horten 

som led i den undersøgelse, som allerede var i gang. Fagforeningerne kunne på dette tidspunkt ikke være 

ubekendt med den forbindelse, som består mellem Helsingør Kommune og Horten. Denne forbindelse 

fremgår af kommissoriet for Hortens advokatundersøgelse, som Helsingør Kommune havde fastlagt efter 

en sagsbehandling, der – af naturlige årsager – involverede kommunens whistleblowerenhed, som består 

af de tre medarbejdere, hvis interesser Fagforeningerne varetog ved deres Fælleshenvendelse I. Den be-

skrivelse af forbindelsen mellem Horten og Helsingør Kommune, som dette kommissorium indeholder, sva-

rer temmelig nøje til den, som fremgår af kommissoriet for den tillægsundersøgelse, som Bech-Bruun har 

udført. Så vidt vi ved, har Fagforeningerne ikke over for Helsingør Kommune, jf. straks nedenfor, problema-

tiseret Hortens forbindelse til kommunen. 

 

I Fælleshenvendelse I, dateret den 28. september 2022, bragte Fagforeningerne Horten i forslag som un-

dersøger også af de nye forhold. Dermed tilkendegav Fagforeningerne, at der var – med deres terminologi 

– tilstrækkelig ”armslængde” mellem kommunen og Horten. Dette stemmer ikke overens med, at det af 

Fælleshenvendelse III, s. 5 nederst, fremgår, at afdelingschef i Djøf Kia Dollerschell og Horten v/ advokat 

Rikke Søgaard Berth, to dage før Fælleshenvendelse I blev sendt, var enige om, at Horten var inhabil til at 

påtage sig denne undersøgelse på grund af det, der i Fælleshenvendelse III, a.st., betegnes som ”borgme-

sterens repressalier mod advokaten”.  

 

At vi valgte at betegne vores tillægsundersøgelse som gennemført som en ”almindelig” advokatundersøgel-

se, skyldes allerede det forhold, at Hortens undersøgelse som anført blev gennemført efter reglerne om 

”almindelige” advokatundersøgelser. Det havde derfor været ejendommeligt, hvis tillægsundersøgelsen 

skulle gennemføres som en anden type advokatundersøgelse end ”hovedundersøgelsen”.  

 

Uanset at vores tillægsundersøgelse er betegnet som en ”almindelig” advokatundersøgelse, er den faktisk 

gennemført i overensstemmelse med de retningslinjer og anbefalinger, Advokatrådet har opstillet for uvildi-

ge advokatundersøgelser.  

 

Fagforeningerne anfører i Fælleshenvendelse III, at Bech-Bruuns oplysning om, at Bech-Bruun ikke står i et 

fast klientforhold til kommunen, er ukorrekt og kritisabel. Også denne kritik er uberettiget. 

 

Som så mange andre juridiske begreber har også udtrykket ”fast klientforhold” en fast kerne, men uskarpe 

konturer. Begrebet er i de advokatetiske reglers art. 8, stk. 3, nr. 1, 2. pkt., beskrevet således: ”Ved vurde-

ringen af om et klientforhold er fast, tages der bl.a. hensyn til, om klienten hidtil har søgt advokatens bistand 

regelmæssigt i forhold til klientens behov for bistand, og om klienten forventes at fortsætte hermed.” 
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Det er klart, at en advokat, som er en klients eneste advokatforbindelse, og som benyttes jævnligt, vil stå i 

et fast klientforhold. Det forholder sig muligt også således, at en advokat, der er eneadvokat på et givet ikke 

ubetydeligt sagsområde, er i et fast klientforhold, også på områder uden for samarbejdet (forbeholdet ”må-

ske” skyldes, at der, så vidt ses, ikke findes praksis om dette spørgsmål fra Advokatnævnet eller domstole-

ne).  

 

Den forbindelse, som aftalen om, at Bech-Bruun er databeskyttelsesrådgiver (DPO) for kommunen, er ud-

tryk for, konstituerer efter Bech-Bruuns faste opfattelse ikke et ”fast klientforhold” i advokatretlig forstand. 

Dette skyldes opgavens begrænsede karakter, både arbejdsmæssigt og økonomisk, set fra såvel kommu-

nens som Bech-Bruuns side. Denne retsopfattelse ligger også til grund for Bech-Bruuns relation til øvrige 

kommuner, med hvilke vi har indgået en aftale om hvervet som databeskyttelsesrådgiver. 

 

Vi kan supplerende oplyse, at hvervet som databeskyttelsesrådgiver, der blev påbegyndt for godt et år si-

den, indtil nu har afstedkommet bistand i én sag. 

 

Sammenfattende vedr. kritikpunkt nr. 2: Bech-Bruun har ikke et ”fast klientforhold” til Helsingør Kommu-

ne, sådan som dette udtryk anvendes i de advokatetiske regler. Bech-Bruuns undersøgelse angiver selv, at 

der er tale om en ”almindelig” advokatundersøgelse, ikke en ”uvildig” undersøgelse. Dette er – i situationen 

– en egnet form til at undersøge de forhold, denne sag handler om. 

 

Kritikpunkt nr. 3 – Rapportens bevisvurderinger er uholdbare og skal tilsidesættes 

 

Fagforeningerne kritiserer i Fælleshenvendelse III den vurdering af beviserne i sagen, Bech-Bruun har fore-

taget. I første række kritiserer Fagforeningerne, at Bech-Bruun anvender det såkaldte ”forsigtighedsprincip”, 

jf. Rapporten s. 9, hvorefter en rimelig bevistvivl skal komme den part til gode, der kritiseres eller beskyldes 

for et pligtstridigt forhold. Fagforeningerne henviser bl.a. til, at der på andre retsområder er mulighed for, at 

en forklaring kan lægges til grund, selv om "ord står mod ord". 

 

Det særlige ved advokatundersøgelser er imidlertid, at resultatet ikke er tilvejebragt efter en efterforskning 

eller efter en kontradiktorisk proces, hvor hver part fremlægger sine synspunkter for en opmand. Derimod er 

der tale om en såkaldt inkvisitorisk proces, hvor den, der undersøger sagen, også skal drage en konklusion. 

I den situation er det i dansk ret almindeligt – og naturligt – at anvende forsigtighedsprincippet, således som 

det også sker i fx kommissionsundersøgelser. 

 

Fagforeningerne argumenterer i det hele taget for, at de tre medarbejderes forklaringer burde lægges til 

grund. 

 

Overordnet er hertil at sige, at det har vi også gjort – i den forstand, at vi gennem hele Rapporten tager 

udgangspunkt i, at de tre medarbejdere har forklaret om forløbet, således som de har oplevet det, hvilket vi 

i Rapporten har betegnet som ”troværdige” forklaringer. At de tre medarbejdere har oplevet en situation 

eller et forløb på en given måde, er imidlertid ikke det samme som, at man ved en juridisk vurdering kan 

fastslå, at andre, der har været involveret i situationen eller forløbet – fx borgmesteren – har haft eller må 

have haft den samme opfattelse, endsige at det forhold, at situationen/forløbet har efterladt de tre medar-

bejdere med denne opfattelse, indebærer, at borgmesteren derved har tilsidesat pligter, der påhviler hende. 
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Fælleshenvendelse I vedrører to punkter: Dels en klage over, at borgmesteren over for en "tredjepart" har 

fremsat trusler mod de tre medarbejdere. Dels en klage over, at borgmesteren har udvist "grænseoverskri-

dende" adfærd over for de tre.  

 

Den første del af undersøgelsen (se Rapportens pkt. 5.1) vedrører den påstand, at borgmester Benedikte 

Kiær over for daværende kommunaldirektør Stine Johansen har fremsat trusler om repressalier mod de tre 

medarbejdere, og at Stine Johansen videregav disse trusler til de tre medarbejdere. Medarbejderne har 

forklaret, at truslerne blev videregivet i en samtale mellem Vivi Moseholm og Stine Johansen den 19. sep-

tember 2022 og i to samtaler mellem Randi Sveistrup og Stine Johansen den 20. september 2022.  

 

Benedikte Kiær har forklaret, at hun ikke over for Stine Johansen har fremsat nogen trussel mod medarbej-

derne. Stine Johansen har forklaret det samme. Hun kan huske de tre samtaler med medarbejderne og har 

forklaret, at hun hverken til Vivi Moseholm eller til Randi Sveistrup har sagt noget om, at borgmesteren hav-

de truet med repressalier mod de tre medarbejdere. 

 

På dette grundlag kunne påstanden herom i Fælleshenvendelse I efter en helt sædvanlig juridisk vurdering 

ikke anses for bevist med tilstrækkelig sikkerhed. Fagforeningerne har i den forbindelse kritiseret, at der 

ikke blev foretaget supplerende undersøgelser, herunder interviews med flere personer. Hertil er at sige, at 

samtlige de personer, der har deltaget i de samtaler, hvorunder de nævnte trusler skulle være fremsat, som 

anført har afgivet forklaring om samtalernes indhold. Der foreligger ingen oplysning om, at nogen af disse 

samtaler skulle være blevet overhørt af andre. Yderligere interviews mv. kunne derfor ikke belyse dette 

punkt i Fælleshenvendelse I på relevant måde, men ville i givet fald måske kunne bekræfte, at medarbej-

derne havde opfattet samtalen som anført – hvilket vi imidlertid har lagt til grund, uden at yderligere inter-

views har været nødvendige.  

 

At påstanden i Fælleshenvendelse I således ikke kunne bekræftes, er, som vi har anført indledningsvis i 

dette afsnit, ikke ensbetydende med, at de forklaringer, som de tre medarbejdere har afgivet, ikke korrekt 

beskriver deres oplevelse af samtalerne. De har givet opfattet situationen sådan, at borgmesteren var vred 

på dem, og at de var i risiko for at blive mødt med repressalier. Dette ændrer imidlertid ikke på, at der som 

anført efter en sædvanlig juridisk bevisvurdering ikke er grundlag for at fastslå, at borgmesteren har fremsat 

trusler imod dem. Fagforeningernes argumentation i Fælleshenvendelse III ændrer ikke herpå. 

 

Den anden del af undersøgelsen (gengivet i Rapportens afsnit 5.2) vedrører klagen over, at borgmesteren 

har optrådt ”grænseoverskridende” i forhold til de tre medarbejdere. Også i forhold til denne del af undersø-

gelsen kritiserer Fagforeningerne, at de tre medarbejderes forklaringer ikke er lagt til grund. Det anføres 

tillige, at Bech-Bruun har forsømt at interviewe flere vidner, ligesom Fagforeningerne giver udtryk for, at der 

ikke blev gået grundigt nok til værks med at underbygge/afkræfte medarbejdernes forklaringer, jf. nedenfor 

vedr. kritikpunkt nr. 4. 

 

Det gælder imidlertid også for denne del af undersøgelsen, at vi i det væsentlige faktisk har lagt de tre 

medarbejderes forklaringer om hændelsesforløbet til grund. De forklaringer, der er afgivet, er i alt væsentligt 

samstemmende og stemmer med de notater/tidslinjer, som de pågældende har udarbejdet om forløbet (jf. 

også nedenfor i afsnit 4). Der var derfor ingen anledning til at gennemføre yderligere interviews.  
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Det, Fagforeningerne er uenige i, er derimod den retlige vurdering af det faktum, der er enighed om.  

 

Vi har, som det fremgår af Rapporten, vurderet, at borgmesterens adfærd ikke giver grundlag for retlig kritik. 

Vi har ikke – heller ikke i Fælleshenvendelse III – fundet grundlag for at ændre denne vurdering.  

 

Vi har ikke forholdt os til, om borgmesteren har handlet ”grænseoverskridende” (i betydningen optrådt ”uri-

meligt”, ”ubetænksomt”, ”vredladent” eller udvist ”dårlig ledelsesstil”), da dette ikke vil være en retlig vurde-

ring. At det forholder sig således, fremgår tydeligt af vores konklusion i Rapporten.  

 

Sammenfatning vedr. kritikpunkt nr. 3: Undersøgelsen behandler to emner: Ved spørgsmålet om, hvor-

vidt borgmesteren har fremsat trusler mod de tre medarbejdere, foreligger der modstridende forklaringer om 

indholdet af tre samtaler. Efter almindelige regler skal tvivlen i denne situation komme den ”anklagede” til 

gode. Ved vurderingen af spørgsmålet om, hvorvidt borgmesteren i øvrigt har optrådt på en sådan måde, at 

hun har svigtet sine pligter som forvaltningschef, er de tre medarbejderes forklaringer i det væsentlige lagt 

til grund. Der er således ikke et bevisproblem i denne relation. 

 

Kritikpunkt nr. 4 – manglende faktumafdækning til støtte for medarbejdernes forklaringer 

 

Fagforeningerne kritiserer i Fælleshenvendelse III, 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 undersøge alle oplysninger, 

der muligt – og formentligt – kunne verificeres ved supplerende interviews og interviews med andre medar-

bejdere på rådhuset.” Fagforeningerne nævner i den forbindelse en række kritikpunkter og hævder, at Rap-

porten er behæftet med faktuelle fejl. 

 

Rapporten er ikke behæftet med faktuelle fejl.1  

 

Rapporten er en koncentreret fremstilling af de faktiske omstændigheder i sagen. Undersøgelsen har frem-

bragt flere udsagn og dokumenter, der ikke er nævnt i Rapporten. Det er ikke ensbetydende med, at disse 

oplysninger ikke er indgået i vores vurderinger. Vi har ved vores juridiske vurderinger angivet de væsentlig-

ste faktiske omstændigheder, hvorpå de er bygget. 

 

Alle de citater, som vi har medtaget i Rapporten (markeret med kursiv), er korrekte. Vi har citeret medarbej-

dernes forklaringer fra det referat, medarbejderne har modtaget efter vores interview, og som de har kom-

 
1 Fagforeningerne nævner, at det er forkert, når vi i Rapportens pkt. 5.2.1 (s. 18, note 8) bemærker, at vi ikke har haft adgang til 

en mail fra et medlem af Økonomi- og Erhvervsudvalget. Deri har de ret. Der skulle det anførte sted rettelig have stået, at vi har 

haft adgang til den pågældende mail (ordet ”ikke” optræder ved en fejl i sætningen). Indholdet i mailen var os derfor bekendt, 

ligesom indholdet i den pågældende mail tillige var kendt fra forklaringerne. Den fejlagtige angivelse har derfor ingen betydning 

for de vurderinger, der er foretaget som led i undersøgelsen.  
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menteret.2 Det kan i øvrigt ikke have været usikkert for Fagforeningerne, om medarbejdernes tilføjelser til 

vores referater af samtalerne ville indgå i undersøgelsen, jf. Fælleshenvendelse III, s. 7, da vi, da vi havde 

modtaget og gennemgået alle kommentarerne fra de tre medarbejdere, kvitterede pr. e-mail med følgende 

beskeder:  

 

”Tak for kommentarer mv til referatet og for den hurtige tilbagemelding. Alt er noteret og indgår i 

vores videre arbejde.”  

 

og  

 

”Rettelser og tilføjelser er noterede, og de vil indgå i det videre arbejde”.  

 

Vi kan konstatere, at disse e-mails ikke er blevet vedlagt Fælleshenvendelse III.   

 

Ud over de anførte citater har vi gengivet hovedindholdet af de tre medarbejderes forklaringer i Rapporten. 

Vi har også her anvendt den udgave af referatet, som medarbejderne har kommenteret og suppleret. 

 

Vi har således gengivet i Rapporten, at de tre medarbejdere på baggrund af en række konkrete episoder, 

som de har forklaret om, har opfattet situationen sådan, at borgmesteren var vred på dem, at hun havde 

mistet tilliden til dem, at de havde forårsaget en alt for stor undersøgelse, og at hun ville ”gå efter dem”, 

eller lignende.  

 

Vi har gennemgående lagt de tre medarbejderes forklaringer om disse episoder til grund, jf. ovenfor ved 

kritikpunkt nr. 3. Af denne grund har vi ikke fundet det nødvendigt at ”verificere” eller foretage supplerende 

undersøgelser af disse hændelser (der er beskrevet i Rapportens afsnit 5.2.1). En bevisvurdering er nød-

vendig, når der foreligger modstridende oplysninger om et givet faktum. Hvis en forklaring – således vi har 

gjort det – lægges til grund som et korrekt udtryk for den pågældendes opfattelse af en given situation, er 

det meningsløst at søge forklaringen ”verificeret”. 

 

Fagforeningerne har desuden kritiseret, at Bech-Bruun ikke har forholdt sig til det skriftlige materiale, der 

har været til rådighed (afsnit 2 i Fælleshenvendelse III). Heller ikke dette er korrekt. Vi har den 14. oktober 

2022 modtaget forskellige dokumenter fra Djøf, herunder ”mailkorrespondence med Bendikte Kiær søndag 

den 18. september 2022, mailkorrespondence i Økonomi- og Erhvervsudvalget i perioden fra den 13. – 18. 

september 2022, Randi (Sveistrups) referat af telefonsamtale med borgmesteren den 17. september 2022, 

Kommunaldirektørens mail til direktør Stella Hansen den 19. september 2022, Helle Rømers mail af 7. sep-

tember 2022 til Rikke Søgaard Berth, og referat af møde den 9. september 2022 med Rikke Søgaard Berth, 

Randi (Sveistrup) og Helle (Rømer)”. Alle disse dokumenter er indgået i vores afdækning af faktum, således 

som det fremgår af Rapportens afsnit 5.2.1. At der ikke i Rapporten optræder citater fra de pågældende 

dokumenter, er således ikke udtryk for, at de ikke er tillagt betydning. 

 

 
2 Den eneste undtagelse hertil er s. 15, afsnit 5.1.1, første indrykkede afsnit, hvor det er angivet, at Vivi Moseholm har forklaret 

om en samtale med Stine Johansen. Det er imidlertid Randi Sveistrups forklaring, der er gengivet i citatet. Dette har ingen 

materiel betydning – der er ingen meningsforstyrrende forskel på de to forklaringer. 
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Fagforeningerne kritiserer desuden behandlingen af følgende emner: 

 

”Bech-Bruun burde have interviewet flere medarbejdere på rådhuset om borgmesterens adfærd, herunder 

undersøgt rækkevidden af borgmesterens vrede”. Vi har – som det fremgår af Rapportens afsnit 5.2.3 (s. 

22-23) – lagt de tre medarbejderes forklaringer om borgmesterens adfærd til grund, og som anført ovenfor 

har der herefter ikke været nogen anledning til at gennemføre yderligere samtaler.  

 

En af de tre medarbejdere har forklaret om en episode onsdag den 14. september 2022: ”Da medarbejde-

ren mødte borgmesteren i forkontoret, spurgte borgmesteren “Lugter jeg af tis, siden I holder jer væk fra 

mig? Jeg er altså fortsat borgmester!”. Borgmesterens sekretær overhørte situationen. Dette gav ikke Bech-

Bruun anledning til at indkalde borgmesterens sekretær til at afgive interview om borgmesterens adfærd. 

Det finder vi kritisabelt.” Vi har imidlertid lagt den forklaring, den pågældende medarbejder har givet om 

forløbet, til grund. Derfor har der ikke været anledning til at interviewe borgmesterens sekretær om den 

pågældende episode. 

 

To af de tre medarbejdere har forklaret, at de den 13. september 2022 sad i et mødelokale, hvor en leder 

kom ind og skældte dem ud over den måde, whistleblowerordningen var indrettet på. Djøf/HK kritiserer her, 

at Bech-Bruun ikke har interviewet den pågældende leder om denne hændelse. Der har imidlertid ikke væ-

ret nogen grund hertil, da hændelsen er blevet bekræftet af en anden forklaring i sagen (jf. Rapportens 

afsnit 5.2.2, s. 20) – dvs. at medarbejdernes forklaring om dette optrin også er blevet lagt til grund. Dette 

fremgår tydeligt af Rapportens s. 23 nederst.  

 

Fagforeningerne kritiserer yderligere, at Bech-Bruun ikke har indhentet de sygemeldinger, de tre medarbej-

dere har sendt til kommunen. Dette kritikpunkt beror på et fejlagtigt grundlag. Som det er anført i Rappor-

ten, har vi ikke modtaget skriftligt materiale fra før medarbejdernes sygemeldinger fra Helsingør Kommune. 

Vi har fra kommunen modtaget de tre medarbejderes sygemeldinger, og de er indgået i grundlaget for vo-

res tillægsundersøgelse. Også dette fremgår tydeligt af Rapporten, idet vi på s. 24 citerer fra en af de tre 

medarbejderes sygemelding. Vi har dog generelt fundet det rigtigst at undlade citater, der vedrører de tre 

medarbejderes helt personlige forhold, herunder sygdomsforhold. 

 

Fagforeningerne finder, at vi burde have interviewet advokat Rikke Søgaard Berth om en episode, hvor en 

af medarbejderne ringede til hende og refererede en samtale med borgmesteren. ”Advokaten rådede med-

arbejderen til at begynde at notere alt ned, at lave en tidslinje og kontakte fagforeningen. Heller ikke dette 

forhold har Bech-Bruun fulgt op på.” Også i dette tilfælde har vi lagt medarbejderens forklaring til grund, og 

det er derfor korrekt – og ikke en fejl – at der ikke er ”fulgt op på” denne forklaring. Fagforeningerne har da 

heller ikke anført, hvad den ønskede opfølgning skulle have ført til.  

 

Det er gennemgående for Fagforeningernes kritik, at det er deres opfattelse, at en mere grundig undersø-

gelse ville have ændret resultatet af undersøgelsen. Vi har på baggrund af det foreliggende skriftlige mate-

riale og de gennemførte interviews har haft et fuldt tilstrækkeligt grundlag til at foretage juridiske vurderinger 

på. Vi har gennemgået det skriftlige materiale og gennemført interviews med de personer, der selv har væ-

ret en del af de episoder, som har været omfattet af kommissoriet for vores undersøgelse, og en antagelse 

om, at interviews med personer, der ikke selv har deltaget i episoderne, skulle kunne have tilvejebragt et 
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bevismæssigt grundlag, der på relevant måde ville adskille sig fra det, som vi har baseret vores retlige vur-

deringer på, er helt spekulativt og uden nogen konkret fundering.  

 

Sammenfatning vedr. kritikpunkt nr. 4: Som beskrevet ovenfor ved kritikpunkt nr. 3 behandler undersø-

gelsen to emner: Ved spørgsmålet om, hvorvidt borgmesteren har fremsat trusler mod de tre medarbejdere, 

er det afgørende, hvad der er blevet sagt i tre samtaler, og her er det kun forklaringer fra deltagerne i sam-

talerne, der er relevante. Ved vurderingen af spørgsmålet om, hvorvidt borgmesteren i øvrigt har optrådt på 

en sådan måde, at hun har svigtet sine pligter som forvaltningschef, er de tre medarbejderes forklaringer 

som allerede nævnt i det væsentlige lagt til grund. Når det er tilfældet, er der ikke nogen anledning til at 

”verificere” forklaringerne. Der mangler ikke undersøgelser af det faktiske forløb, men Fagforeningerne er 

ikke enige i Bech-Bruuns juridiske vurdering af hændelsesforløbet. 

 

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

 

Fagforeningerne begrunder dette kritikpunkt således:  

 

”Vi finder ikke, at Bech-Bruun tager stilling til det særligt kritisable ved, at en borgmester udtrykker 

diktat, vrede og kritik i relation til de medarbejdere og samarbejdspartnere (kommunens advokat), 

som behandlede whistleblowerindberetningen om borgmesteren. Det forhold, at særligt whist-

leblowerenheden blev udsat for vrede fra borgmesterens side, finder vi kritisabelt. Dette henset til, 

at borgmesteren de facto var inhabil og ikke, jf. kommunens egne regler om håndtering af whist-

leblowerindberetninger, måtte blande sig i sagen. Vi udtrykker således også vores kritik af, at 

Bech-Bruun, der på rapportens side 9, afsnit 5, finder medarbejdernes forklaringer ”troværdige”, 

alligevel tilsidesætter forklaringerne om borgmesterens adfærd. Det er dybest set ikke en mulig-

hed, at man på den ene side betegner forklaringerne som troværdige, men på den anden side til-

sidesætter dem. En troværdig forklaring kan således ikke tilsidesættes.” 

 

For så vidt angår spørgsmålet om, hvorvidt en i øvrigt troværdig forklaring kan tilsidesættes, henvises til 

afsnittet ovenfor om kritikpunkt nr. 3.  

 

Påstanden om, at vi ikke har taget stilling til, at borgmesteren har udtrykt ”diktat, vrede og kritik” over for de 

tre medarbejdere, er forkert. Der er ingen af de tre medarbejdere, der har forklaret, at borgmesteren udtryk-

te vrede over for dem i anledning af deres håndtering af whistleblowerhenvendelsen (dvs. før den 12. sep-

tember, hvor Horten overtog behandlingen af henvendelsen). Derimod har borgmesteren i dagene efter den 

12. september ved flere lejligheder udtrykt vrede over den måde, hvorpå kommunens rådgiver havde indret-

tet kommunens whistleblowerordning, over advokatfirmaet Hortens behandling af sagen, og over andre 

omstændigheder i den relevante periode (udformningen af et mødereferat – tilrettelæggelsen af et ud-

valgsmøde mv.), og vi har i Rapporten taget stilling til, om borgmesteren derved har udvist en uhensigts-

mæssig adfærd, jf. Rapportens s. 24, 4. og 5. afsnit. Der er imidlertid ikke grundlag for at udtrykke retlig 

kritik af borgmesterens ”vrede”, da denne efter vores vurdering ikke har givet sig til kende på en måde, der 

indebærer en tilsidesættelse af de pligter, der påhviler borgmesteren, jf. også ovenfor ved kritikpunkt nr. 2. 
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Som vi har anført ovenfor, har vi ikke forholdt os til, om borgmesteren i øvrigt har handlet ”grænseoverskri-

dende” (i betydningen optrådt ”urimeligt”, ”ubetænksomt”, ”vredladent” eller udvist ”dårlig ledelsesstil”), da 

dette ikke er en retlig vurdering.  

 

Sammenfatning vedr. kritikpunkt nr. 5: Bech-Bruun har haft til opgave at vurdere, om borgmesteren har 

handlet pligtstridigt i juridisk forstand. At borgmesteren har udtrykt vrede, frustration eller lignende over 

situationen, indebærer ikke pligtstridig adfærd, men er muligvis udtryk for dårlig ledelse. Dette har vi ikke 

foretaget en vurdering af, da dette ikke er en juridisk vurdering. 

 

Kritikpunkt nr. 6 – manglende undersøgelse af medarbejdernes sygdom 

 

Fagforeningerne anfører om dette kritikpunkt:  

 

”Vi savner, at Bech-Bruun forholder sig relevant til kommunens og borgmesterens forpligtelse til 

aktivt at sikre et forsvarligt arbejdsmiljø, herunder det psykiske arbejdsmiljø. Også i den sam-

menhæng svækker det rapportens troværdighed, at der tages udgangspunkt i den antagelse, at 

der kan bortses fra medarbejdernes arbejdsrelaterede sygemeldinger, alene fordi borgmesteren 

nægter at have optrådt truende og grænseoverskridende. Det er som tidligere nævnt kritisabelt i 

sig selv, at Bech-Bruun slet ikke forholder sig til medarbejdernes sygemeldinger.” 

 

Det er som nævnt ikke korrekt, at vi ikke har forholdt os til medarbejdernes sygemeldinger. 

 

Der er i Rapportens afsnit 4.3 gjort rede for de regler om arbejdsmiljø, der er relevante, og vi har i Rappor-

ten forholdt os til arbejdsmiljøretlige regler i forbindelse med medarbejdernes oplevelser og borgmesterens 

adfærd. Vi har i denne forbindelse set på de konkrete hændelser, der udspillede sig i perioden fra den 12. 

september 2022, og som var omfattet af kommissoriet for vores tillægsundersøgelse – ikke arbejdsmiljøet 

mere generelt, der netop ikke var genstand for vores tillægsundersøgelse men for den advokatundersøgel-

se, som advokatfirmaet Horten gennemførte. Nogle medarbejdere gav under vores interviews med dem 

udtryk for kritik af arbejdsmiljømæssige forhold, som lå uden for kommissoriet for vores tillægsundersøgel-

se. Disse medarbejdere henviste vi til at rette henvendelse til Horten, og vi har forstået, at Horten har hånd-

teret disse henvendelser. Vores konklusion i Rapportens afsnit 5.2.3 bygger – således som det udtrykkeligt 

fremgår – på de arbejdsmiljøretlige regler. 

 

Sammenfatning vedr. kritikpunkt nr. 6: Der er – som det fremgår af Rapportens afsnit 4.3 – taget hensyn 

til arbejdsmiljøretlige regler i vores juridiske vurdering. 

 

Kritikpunkt nr. 7 – påstået overtrædelse af whistleblowerloven 

 

Fagforeningerne har endelig peget på, at borgmesteren skulle have overtrådt whistleblowerloven, idet 

”borgmesterens forsøg på at påvirke whistleblowerenhedens arbejde og pålægge dem at forsøge at finde 

frem til kilden bag en indberetning, udgør foruden grænseoverskridende adfærd også en overtrædelse af 

whistleblowerlovens § 30”.  
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Forholdet – som var Fagforeningerne fuldt bekendt – er ikke omtalt i Fælleshenvendelse I, der som nævnt 

dannede grundlag for udformningen til kommissoriet for den tillægsundersøgelse, som Bech-Bruun blev 

bedt om at gennemføre, og kommissoriet omtaler derfor ikke dette forhold. 

 

At vi ikke har behandlet dette forhold særskilt i Rapporten, har flere årsager. Det var som omtalt ikke inde-

holdt i Fælleshenvendelse I og derfor heller ikke i kommissoriet for tillægsundersøgelsen, som vedrører 

borgmesterens adfærd i forhold til bestemte medarbejdere og ikke borgmesterens mulige overtrædelser af 

lovgivningen i det hele taget. Det var samtidig ikke oplagt for os, at nogen skulle kunne mene, at det for-

hold, at borgmesteren udtrykte kritik af den generelle indretning af kommunens whistleblowerordning, jf. 

nedenfor om hendes kritik, skulle udgøre en overtrædelse af whistleblowerloven. Da Fagforeningerne i 

Fælleshenvendelse III kritiserer os for ikke at have behandlet en lovovertrædelse begået af borgmesteren, 

finder vi det dog naturligt at knytte nogle bemærkninger hertil. 

 

Vi er ikke enige i den juridiske vurdering, som Fagforeningerne giver udtryk for.  

 

Fagforeningerne beskriver i Fælleshenvendelse III reglerne for etablering og drift af en whistleblowerenhed, 

herunder lovens § 9 om visse arbejdsgiveres pligt til at etablere en intern whistleblowerordning og § 11 om 

de opgaver, som den interne whistleblowerenhed skal varetage. Se herom også Rapportens afsnit 4.2 (s. 

11-12). Det følger af præambelbetragtning 56 i det direktiv, der ligger til grund for whistleblowerloven, at 

bl.a. whistleblowerenhedens uafhængighed skal sikres, og uafhængighedskravet fremgår også af whist-

leblowerlovens § 11. Kravet indebærer ifølge Justitsministeriets vejledning til loven, som Fagforeningerne 

også henviser til, at arbejdsgiveren skal sikre, at whistleblowerenheden i forhold til den konkrete sagsbe-

handling er uafhængig af arbejdspladsens daglige ledelse. 

 

De udtalelser, som efter Fagforeningernes opfattelse udgør en overtrædelse af whistleblowerlovens § 30 

(som er en bestemmelse, der hjemler straf for overtrædelser af visse særskilt opregnede bestemmelser i 

loven, herunder § 11), fremsatte borgmesteren den 13. september 2022. Whistleblowerenheden behandle-

de på dette tidspunkt ikke nogen sag, som borgmesterens udtalelser kunne påvirke. Kommunens Økonomi- 

og Erhvervsudvalg havde således dagen forinden besluttet, at behandlingen af den whistleblowerhenven-

delse, der var tilgået enheden, skulle foretages af Horten, og borgmesteren var orienteret herom. 

 

Allerede af denne grund kan borgmesterens udtalelser ikke udgøre en overtrædelse af whistleblowerlovens 

§ 11. Hertil kommer, at det, at borgmesteren var kritisk over for den måde, som kommunens whistleblower-

ordning var indrettet på, og håndteringen af den indkomne whistleblowerindberetning, ikke i øvrigt udgør en 

overtrædelse af lovens § 11. 

 

Efter whistleblowerlovens § 12 – som Fagforeningerne ikke har fundet anledning til at nævne – skal de 

procedurer, der er opstillet for en whistleblowerenhed, sikre, at whistlebloweren modtager bl.a. en bekræf-

telse på, at indberetningen er modtaget, og feedback, jf. stk. 2, nr. 1 og 3. 

 

Som det fremgår af whistleblowerlovens titel – lov om beskyttelse af whistleblowere – beskytter loven whist-

leblowere. Begrebet whistleblower omfatter efter lovens § 3, nr. 7, nogle bestemt opregnede persongrup-

per. Personer, der ikke er omfattet af denne definition, nyder således ikke den beskyttelse, som loven inde-
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bærer. Af mulig betydning for sagen, jf. nedenfor, er, at det af Helsingør Kommunes intranet fremgår, at 

kommunens whistleblowerordning omfatter medarbejdere men ikke ”kommunens politiske niveau”.  

 

Undersøgelsen har ikke frembragt oplysninger om, at borgmesteren har forsøgt at få de tre medarbejdere i 

whistleblowerenheden til at finde frem til whistleblowerens identitet, sml. lovens § 12. En af medarbejderne 

har forklaret, at kommunens direktør for IT den 13. september 2022 henvendte sig til medlemmerne af 

whistleblowerenheden, der var samlet i et mødelokale: 

 

”Direktøren for IT kom også ind i mødelokalet og sagde, at det var helt forkert, at whistleblower-

ordningen var lavet sådan, at andre end medarbejderne kunne indberette. VM var ikke i lokalet i 

starten af direktørens indtræden, men kom senere og hørte nogle af hans ytringer – herunder at 

man måtte kunne finde vedkommende via dennes IP-adresse.”   

 

Som det fremgår, var borgmesteren ikke involveret i denne episode. 

 

Desuden har en af medarbejderne forklaret, at hun den 17. september 2022 (på en lørdag) blev ringet op af 

borgmesteren, der gav udtryk for sin frustration over forskellige emner: 

 

”Borgmesteren var også vred over, at whistleblowerenheden ikke havde skrevet tilbage til whist-

lebloweren, og at sagen ikke var blevet løst ved en intern undersøgelse. ”I har grebet det helt for-

kert an”, var beskeden”. 

 

Medarbejderen har endvidere udarbejdet et notat om sin erindring om samtalen. Vi har haft adgang til dette 

notat, hvori det er anført, at borgmesteren sagde:  

 

”whistleblowerenheden burde have taget kontakt til whistlebloweren” og ”at man blot kunne finde 

vedkommende via dennes IP-adresse”. 

 

De to andre medarbejdere har om den samme samtale (som de ikke tog del i), forklaret, at borgmesteren 

skulle have sagt:  

 

(medarbejder 1)”… at de havde håndteret sagen helt forkert. Det var slået alt for stort op, og hvor-

for havde de ikke forsøgt at kontakte whistlebloweren. Det kunne være sket ved at spore den be-

nyttede IP-adresse. Randi havde sagt, at det ville have været ulovligt” – eller (medarbejder 2): 

”De skulle have lavet en intern undersøgelse ikke en ekstern, og de skulle have kontaktet whist-

lebloweren. Randi havde sagt til borgmesteren, at whistlebloweren var anonym og derfor ikke 

kunne kontaktes, hvorefter borgmesteren havde svaret ”man kan undersøge det ved at finde ved-

kommendes IP-adresse.” 

 

Borgmesteren har bekræftet, at denne samtale har fundet sted, og hun har også bekræftet, at hun har talt 

med medarbejderen om emnet: 

 

”Hun kan også godt have sagt, at man burde undersøge, om man kunne udelukke, at whistleblo-

weren var en politiker. Når Dahls system ikke var sat op på en måde, hvor det var muligt at skrive 



 
 

 

 

 

 

 14/14 

 

Dok.nr. 30744424.1 

  

 

 

 

tilbage til en anmelder (som det ellers fremgår af lovgivningen), var det efter hendes opfattelse en 

fejl, som hun bebrejdede advokatfirmaet Dahl, da det er dem, der har opbygget systemet.” 

 

På denne baggrund er der ikke grundlag for at fastslå, at borgmesteren har forsøgt at få de tre medarbejde-

re til at bryde whistleblowerens anonymitet, jf. § 12. Derimod har hun udtrykt kritik af, at systemet var indret-

tet, som det var, og at man ikke kunne få kontakt med whistlebloweren. At medarbejderne har opfattet dette 

som en kritik af dem, indebærer ikke, at borgmesteren derved har brudt whistleblowerloven. 

 

Sammenfatning vedr. kritikpunkt nr. 7: Det, som anføres i Fælleshenvendelse III, giver ikke grundlag for 

at antage, at borgmesteren har overtrådt whistleblowerloven. 

 

 

 

 

 

 
 


