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1. Baggrund

Faelleshenvendelse fra  til Helsingar Kommune1.1

Den 12. September 2022 besluttede 0konomi- og Erhvervsudvalget i Helsinger Kommune at ivsrksaette en 
ekstern undersegelse i anledning afen modtaget whistleblowerindberetning, der indeholdt oplysninger om 
mulige, alvorlige forhold i kommunens overste ledelse. Advokatfirmaet Horten bar varetaget denne under- 
sogelse.

 henvendte sig den 28. September 2022 til Helsingor Kommune og til Horten pS 
vegne af  medarbejdere (’Faelleshenvendelsen ). Det fremgar af henvendelsen bl.a.:

"Henvendelsen omhandler
 De  medarbejdere eralle ansatsom cheferi Helsingpr Kommune 

og udgpr  kommunens whistleblowerenhed, hvorfor medarbejdeme ogsa bar varetaget 
behandlingen af whistleblowerindberetningen om borgmester Benedikte Kiaer. Alle  medarbej
dere afgav den 16. September 2022 interviews til brug for advokatundersegeisen hos kommu
nens advokat, Rikke Spgaard Berth, Horten. I forlaangelse af medarbejdemes arbejde i whist- 
leblowerenheden bar borgmester Benedikte Kiaer, over for tredjepart, udtalt trusler om repressa- 
lier mod de  medarbejdere, ligesom borgmesteren bar udvist graenseoverskridende adfaerd, 
herunder bide direkte og indirekte ved at lade  medarbejdere forsta, at bun 
misbilligede deres arbejde og indsats i whistleblowerenheden. 

"

Det fremg&r ligeledes af henvendelsen, at borgmesterens adfaerd over for  medarbejdere i whistleblo
werenheden efter fagfoneningernes opfattelse udgor en grov tilsidesaettelse af de pligter, der pahviler borg
mesteren som den everste daglige leder af kommunens administration, jf. kommunestyrelseslovens § 31, 
stk. 3, og at forholdene i sig selv udger et grundlag for at foretage indberetning til Helsinger Kommunes el- 
ler Datatilsynets whistleblowerenhed.

0konomi- og Erhvervsudvalgets mode den 30. September 20221.2

Som folge af henvendelsen besluttede 0konomi- og Erhvervsudvalget den 30. September 2022 pi et eks- 
traordinasrt mode at ivaerksaette en supplerende undersogelse af de naevnte forhold. Da Horten erklaerede 
sig inhabil i relation til denne undersogelse, blev Bech-Bruun bedtom atforesta undersogelsen.

Kommissoriet (der er vedlagt denne rapport som bilag 1) angiver, at undersogelsen forventes afsluttet in- 
den udgangen af oktober maned 2022 ved aflevering af en rapport til 0konomi- og Erhvervsudvalget, der vil 
vaere at anse for et tillaeg til afrapporteringen pa den whistleblowerindberetning, der som naevnt er under- 
sogt af Horten. Afrapporteringen vil ikke vaere udformet med henblik pS offentliggorelse. Efter naermere af- 
tale kan der udarbejdes en kort tekst om den gennemforte undersogelse, der i givet fald kan offentliggores.
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2. Sammenfatning af Bech-Bruuns vurderinger

Faelleshenvendelsen indeholder i det vsesentlige to punkter:

Borgmester Benedikte Kiser har over for en tredjepart udtalt trusler om repressalier mod de  
medarbejdere.
Borgmesteren har udvist graenseoverskridende adfaerd over for de  medarbejdere, herunder 
bdde direkte og indirekte ved at lade de  medarbejdere forsta, at hun misbilligede deres ar- 
bejde og indsats i whistleblowerenheden.

Det er resultatet af vores undersogelse, at der ikke er grundlag for at konkludere, at borgmesteren over for 
(davaerende) kommunaldirektor Stine Johansen (den i Faelleshenvendelsen omtalte "tredjepart”) har udtalt 
en hensigt eller et onske om at uds^tte de  medarbejdere for repressalier. Der er heller ikke grundlag for 
at konkludere, at borgmesteren over for Stine Johansen har tilkendegivet, at hun var vred pi de  medar
bejdere, havde mistet tilliden til dem, at hun "ville ga efter dem" eller lignende. Fselleshenvendelsens beskri- 
velse herom kan dermed ikke bekraeftes.

Det er samtidig resultatet af vores undersogelse, at det ikke kan konkluderes, at borgmesteren direkte over 
forde  medarbejdere har tilkendegivet utilfredshed med deres arbejde og indsats i whistleblowerenhe
den. Det fremgir af borgmesterens forklaring, at hun ikke pi noget tidspunkt har sagt til de  medarbej
dere eller ladet dem forsti, at hun misbilligede det arbejde og den indsats, de lagde I whistleblowerenhe
den. De  medarbejdere har i deres forklaringer heller ikke peget pi noget tilfaelde, hvor dette skulle vaere 
sket.

Selv om borgmesteren (og andre) har udtrykt en kritik, der ikke har vaeret rettet udtrykkeligt mod 
medarbejderes hindtering af selve whistleblowerindberetningen, men mod de eksterne radgivere og mod 
andre forhold end selve hindteringen af whistleblowerindberetningen, har de  medarbejdere subjektivt 
oplevet det, som om de har vaeret udsat for kritik af deres hindtering af whistleblowerindberetningen.

Der er ingen tvivl om, at de  medarbejdere stod med en yderst vanskelig opgave, som de har hindteret 
korrekt ved at soge ekstern ridgivning om den rette fremgangsmide og ved at overlade beslutningen om 
undersegelsens form til 0konomi- og Erhvervsudvalget. Der er heller ingen tvivl om, at det har vaeret felel- 
sesmaessigt belastende for de  medarbejdere, at de har haft ansvaret for at hindtere en indberetning om 
deres borgmester og kommunaldirektor, som de - ogsi efter deres egne forklaringer - i ovrigt har haft et 
godt forhold til, og som de har arbejdet tillidsfuldt sammen med gennem mange ir. Det har vaeret klart for 
dem, at indberetningen har vaeret en stor belastning for borgmesteren. Det er derfor ogsi forstieligt, at de 

 medarbejdere har felt sig underlagt et stort pres. Det har derfor vaeret ekstra belastende for de  med
arbejdere, nir de har oplevet kritik og vrede, uanset at denne ikke har vaeret rettet mod deres hindtering af 
whistleblowerindberetningen.

Der er imidlertid efter vores vurdering ikke tale om et ledelsesmaessigt svigt fra borgmesterens side, der kan 
danne grundlag for at udtale retlig kritik af hendes handlemide. VI har i denne forbindelse lagt vaegt pi, at 
borgmesteren selv har befundet sig i en presset situation, at hendes kritik - bortset fra episoden om dagsor- 
denen til udvalgsmodet og referatet af orienteringsmodet den 9. September 2022 - ikke har vasret rettet
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mod de  medarbejdere, at borgmesteren ikke pa noget tidspunkt har forsagt at pavirke de  medarbej- 
deres behandling af sagen, da sagen la hos dam, at medarbejdernes naermeste leder, kommunaldirekto- 
ren, har forsogt at stotte dem i deres opgave, si langt som hun havde mulighed for det, og at hun har vaeret 
naermere til at lofte denne ledelsesopgave, end borgmesteren var det. VI har ogsi lagt vaegt pi, at det pres, 
de  medarbejdere har oplevet, efter vores vurdering for sterstedelens vedkommende kan tilskrives mis- 
forstielser og uhensigtsmaessig eller manglende kommunikation fra borgmesterens side og ikke retsstridig 
adfaerd.

Pi denne baggrund kan vi siledes ikke konkludere, at borgmester Benedikte Kiasr har udvist "graenseover- 
skridende adfaerd” over for medarbejderne siledes at forsti, at borgmesteren skulle have handlet i strid 
med de pligter, der pihviler hende som den overste administrative leder af kommunen.

Endelig er det resultatet af vores undersegelse, at borgmesteren ikke har overskredet graensen for, hvad 
hun har kunnet kommunikere sin holdning til, I et sidant omfang, at dette har vaeret I strid med reglerne om 
inhabilitet.



8/25

Dok.nr. 30573945.1

3. Proces og metode

3.1 Skriftligt materiale

Vi har tilrettelagt og gennemfort vores undersogelse after de anbefalinger, der fremgar af Advokatradets 
Vejledning om "almindelige” advokatundersogelser (September 2022).

Vores undersegelse er i modsaetning til Hortens undersegelse ikke omfattet afwhistleblowerloven, og de 
saerlige krav, der stilles til en sadan undersegelse, gaslder ikke i forhold til vores undersegelse.

Vi har ikke modtaget skriftligt materiale fra Helsinger Kommune, der har kunnet belyse klagepunkterne i 
Faelleshenvendelsen.

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

3.2 Interviews

Vi har gennemfert interviews med de  medarbejdere, der er omfattet af Faelleshenvendelsen. 

Desuden har vi gennemfort interviews med borgmester Benedikte Kiaer, davaerende kommunaldirektor 
Stine Johansen og advokat Rikke Sogaard Berth. Vi har tilkendegivet over for dem, at de ikke havde pligt til 
at medvirke i undersogelsen.

Alle har ensket at medvirke.

De personer, vi har interviewet, har haft mulighed for at medbringe en bisidder til interviewet, hvilket sterste- 
delen har gjort. Der har ikke vaeret udarbejdet et egentligt spergetema, som deltagerne har modtaget pa 
forhand, men alle deltagerne har kendt undersegelsens formal.

Interviews er gennemfert hos Bech-Bruun eller hos deltagerens bisidder. Et interview er af praktiske &rsa- 
ger gennemfort 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- 
temt arbejdsdokument, og at det ikke vil blive videregivet til kommunen eller andre, men at dele af referatet 
i sagens natur kan indgd i denne rapport.

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

3.3 Heringsproces

Et udkast til rapport har vaeret i haring hos borgmesteren.  pa vegne af  medarbejdere 
har ikke modtaget rapporten i haring, da  medarbejdere ikke er genstand for undersagelsen, men vil 
modtage en tilbagemelding, nar 0konomi- og Erhvervsudvalget har modtaget og behandlet denne rapport.

3.4 Fejlkilder

Da undersagelsen vedrarer en relativt kort periode og et afgraanset faktum, har vi begraenset antallet af in
terviews til netop de personer, der har haft farstehandskendskab til haendelsesforlabet 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 tilstraskkeligt omfang.

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

Vi har ikke kendskab til yderligere skriftligt materiale, der burde have vaeret inddraget i undersagelsen.

3.5 Bevisvurdering

Vi vurderer, at samtlige forklaringer, som er givet til os, er trovaerdige. Det gaelder siledes bide de  med- 
arbejderes, borgmesterens og de avriges forklaringer. Pi enkelte (afgarende) punkter harde interviewede 
personer en forskellig erindring om, hvad der er sagt eller sket. Dette er helt saedvanligt i undersagelser 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 ansket at forklare anderledes om episoden 
end siledes, som de har opfattet den.

Nir der er forskellige forklaringer om et givet faktum, mi der foretages en bevisvurdering. Bevisbedammel- 
sen i dansk ret er ikke bundet op pi faste regler om, hvad der skal til for at kunne laegge et bestemt faktum 
til grund. Det udtrykkes ofte pi den mide, at bevisbedammelsen i dansk ret er fri, jf. retsplejelovens § 344, 
stk. 1, der gaelder for civile sager, og § 880, 2. pkt., der gaelder for straffesager.

Bevisbyrden for, at en person har optridt i strid med sine forpligtelser, ligger som udgangspunkt hos den, 
der vil haevde, at det forholder sig siledes. Hvis ord stir mod ord, vil et givet faktum som udgangspunkt 
ikke kunne anses for at vaere bevist. Andet kan imidlertid felge af omstaendighederne. De deltagende per- 
soners trovaerdighed har betydning, ligesom det kan have betydning, om flere personer forklarer pi samme 
mide om de samme fakta eller det samme monster af handlinger. Det kan fx have betydning, om der er 
tale om en praecis forklaring med angivelse af navne, tid, sted, udforelsesmide mv. i modsaatning til en 
mere generel forklaring uden angivelse af detaljer. Det kan ogsi have betydning, om der er grund til at an- 
tage, at en person pi grund af sin involvering i et hasndelsesforlob kan vasre sasrlig udsat for
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som "at en eller flare personer i virksomheden graft eller flare gange udsaatter an alter flare andre personer I 
virksomheden formobning, seksuel chikane eller anden nedvaerdigende adfeerd i arbejdet. Adfaerden ska! 
opfattes som nedvaerdigende af den eller de udsatte".

Det folger af stk. 2, at "(a)lmindelig udpvelse af ledelse, kollegial feedback og lignende er ikke I sig selv 
kraenkende handlinger".

AT-vejledning 4.3.1-1 oplister eksempler pi "krasnkende handlinger”, og herunder naavnes "nedvurdenng af 
ansattes job, deres arbejdsindsats eller deres kompetence". Der anfares videre i vejledningen:

"Kraenkende handlinger kan udpves afbade ansatte og ledere. Selv om kraenkende handlinger 
mellem kolleger er mere udbredt, opleves kraenkende handlinger udevet af en lederofte som eks- 
tra belastende. Detskyldes den magt, der kan laegges bag kraenkelsen, og at det ofte ikke ermu- 
ligt at fit lederens opbakning og hjaelp, og slet ikke hvis det er de ansattes egen leder, som ople
ves kraenkende. Det samme gaelder, hvis der er uformelle magtforhold, herunder situationer, hvor 
ansatte med en staerk position pi arbejdspladsen kraenker kollegaer. Lederen kan ogsi blive 
kraenket af underordnede.

Almindelig udpvelse af ledelse, kollegial feedback og lignende er ikke i sig selv kraenkende hand
linger.”

Udavelse af den almindelige ledelsesret omfatter ogsi helt legal fremfarelse af kritik - og endog alvorlig 
kritik - af den ansattes arbejdsmaessige prsestationer eller adfserd. 

Retsstillingen beskrives siledes i bogen Funktionaerret:6

”Ogsa arbejdsgiveren er forpligtet til at behandle funktionaeren I overensstemmelse med de krav, 
man kan stille til rimelig og spmmelig behandling af medarbejdere.

5 
6 Lars Svenning Andersen m.fl.: Funktionasrret, 6. udg. 2020, side 312.
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Bech-Bruuns vurdering af Faelleshenvendelsen5.

5.1 Vurdering af trusler om repressalier mod  medarbejdere

5.1.1 Medarbejdernes forklaringer
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5.1.2 Borgmesterens og den forhenvaerende kommunaldirektors forklaringer

 

7 



17/25

Dok.nr. 30573945.1

5.1.3 Vurdering

5.2 Vurdering af, om borgmesteren har udvist "graenseoverskridende adfaerd”

5.2.1 Medarbejdernes forklaringer
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8 

9 
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5.2.2 Borgmesterens og den forhenvserende kommunaldirektars forklaringer
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5.2.3 Vurdering
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Kobenhavn, 28. oktober 2022



Bech'Bruun Bilag 1

Kobenhavn 4. oktober 2022Fortroligt

Lise Lauridsen 
Partner

T +45 72 27 36 35 
llau@bechbruun.com

Undersogelse - tillaegskommissorium

Baqqrunden for undersoaelsen

Den 12. September 2022 blev der af 0konomi- og Erhvervsudvalget i Helsinger Kommune ivaerksat en eks- 
tern undersegelse i anledning af en modtaget whistleblowerindberetning, der indberettede om alvorlige for- 
hold i kommunens everste ledelse. Denne undersogelse er endnu ikke afsluttet.

Den 28. September 2022 modtog 0konomi- og Erhvervsudvalget faelleshenvendelsen fra , der 
indeholder en angivelse af, at borgmester Benedikte Kiaer over for tredjepart skal have udtalt trusler om re- 
pressalier mod de  medarbejdere,  kommunens whistleblowerenhed. Truslerne skal efter det 
oplyste vaere afgivet i forbindelse med opfolgningen pa ovennaevnte, verserende whistleblowersag.

Det er samtidig anfort i faelleshenvendelsen, at borgmesteren har udvist graenseoverskridende adfaerd, her- 
under bade direkte og indirekte ved at lade de medarbejdere forsta, at hun misbilligede deres arbejde og 
indsats i whistleblowerenheden.

Pa et mode den 30. September 2022 besluttede et flertal i 0konomi- og Erhvervsudvalget at udvide kom- 
missoriet for undersogelsen af whistleblowerindberetningen og ivaerksaette en supplerende undersogelse af 
de i faelleshenvendelsen angivne forhold.

Den supplerende undersogelse

Den supplerende undersogelse vil blive gennemfort af Bech-Bruun, da Horten, der foretager advokatunder- 
sogelsen af whistleblowerhenvendelsen, harerklaeret sig inhabil.

Undersogelsen vil pa Bech-Bruuns vegne blive gennemfort af partner, advokat Lise Lauridsen med bistand 
fra advokat Foul Gade og vil blive gennemfort under iagttagelse af Advokatradets vejledning om advokatun- 
dersogelser med nodvendige tilpasninger som folge af, at rapporteringen, jf. nedenfor, skal indga i rappor- 
teringen af undersogelsen ivaerksat i anledning af whistleblowerindberetningen.

Bech-Bruun har ikke et fast klientforhold til Helsingor Kommune, men varetager fra tid til anden sager for 
kommunen (uden forbindelse til denne undersogelse), og da der evt. vil kunne opsta behov for bistand til 
kommunen, imens undersogelsen gennemfores og efterfolgende, gennemfores undersogelsen ikke som 
en ’’uvildig advokatundersogelse”, jf. Advokatradets vejledning om advokatundersogelser.

Kobenhavn Danmark Aarhus Danmark Shanghai Kina New York USA 
T +45 72 27 00 00 • E info@bechbruun.com • Advokatpartnerselskab ■ CVR-nr. 38538071 ■ www.bechbruun.com
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De oplysninger, som Bech-Bruun modtager i forbindelse med undersogelsen, er omfattet af Bech-Bruuns 
tavshedspligt.

Undersogelsen vil i det vaesentligste blive foretaget ud fra mundtlige oplysninger, da der ikke forventes at 
foreligge vaesentligt skriftligt materiale, der kan belyse de forhold, der er genstand for undersogelsen.

I forste omgang vil de  personer,  kommunens whistleblowerenhed, blive kontaktet med henblik 
pa at deltage i et interview. Ogsa borgmesteren vil blive kontaktet med henblik pa deltagelse i et interview.

Pa baggrund af de gennemforte interviews vil det blive vurderet, om der er behov for yderligere interviews, 
herunder med den i faelleshenvendelsen angivne ”tredjepart”.

De personer, der deltager i interviews, vil have mulighed for at medbringe en bisidder. Omkostninger i for
bindelse hermed vil blive handteret pa samme made, som omkostninger handteres i forbindelse med under- 
sogelsen i anledning af whistleblowerindberetningen.

Der vil blive udarbejdet referater af de gennemforte interviews, som de interviewede far i udkast til kom- 
mentering inden faerdiggorelse heraf. Der er ingen interview-person, der vil fa udkast til selve afrapporterin- 
gen til gennemsyn.

Referaterne vil ikke blive udleveret til Helsingor Kommune, men vil i relevant omfang indga i afrapporterin- 
gen til kommunen. I det omfang, det er muligt, vil udsagn, der gengives i den endelige afrapportering, blive 
gengivet pa en made, sa de ikke er personhenforbare. I lyset af karakteren af det, der skal undersoges, vil 
det dog ikke kunne undgas, at oplysninger i den endelige rapport kan henfores til bestemte personer. De 
personer, der deltager i interviews, vil blive orienteret om dette forud for deres deltagelse.

Afrapportering

Undersogelsen forventes afsluttet inden udgangen af oktober maned 2022 ved aflevering af en rapport til 
Okonomi- og Erhvervsudvalget, der vil udgere et tillaeg til afrapporteringen pa ovennaevnte whistleblo- 
werindberetning.

Afrapporteringen vil ikke vaere udformet med henblik pa offentliggorelse. Efter naermere aftale kan der udar- 
bejdes en kort tekst om den gennemforte undersogelse, der i givet fald kan offentliggores.

Afrapporteringen vil, hvis undersogelsen i ovrigt giver anledning hertil, indeholde anbefalingertil kommu
nens opfolgning pa undersogelsen. Afrapporteringen er imidlertid ikke at anse for en dom eller en afgo- 
relse, og det er derfor op til kommunen at beslutte, hvad undersogelsens resultat matte give anledning til.

0konomi

Det er pa tidspunktet for kommissoriets vedtagelse ikke muligt at give et overslag over det forventede hono- 
rar. Efter gennemforelsen af de(t) forste interview(s) vil det formentlig vaere muligt at vurdere det forventede 
honorarniveau.
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