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KOMMISSORIUM FOR EKSTERN UNDERSØGELSE AF WHISTLEBLO-
WERINDBERETNING

Helsingør Kommunes whistleblowerteam har modtaget en anonym whistleblowerindbe-
retning om alvorlige forhold i kommunens øverste ledelse. Økonomi- og Erhvervsudvalget 
har på sit møde den 12. september 2022 besluttet at iværksætte en ekstern undersøgelse 
af sagen. Undersøgelsen gennemføres af Horten Advokatpartnerselskab. 

Formålet med undersøgelsen er at få klarlagt, om og i hvilket omfang der foreligger over-
trædelser af de retlige regler, der gælder for borgmesteren og kommunaldirektøren, og 
efter behov at få anbefalinger til kommunen om opfølgning på indberetningen. 

Indberetningen

Indberetningen indeholder blandt andet udsagn om, at borgmesteren forårsager et dår-
ligt arbejdsmiljø i kommunen, herunder som følge af krænkende sprogbrug, at borgme-
steren pålægger medarbejdere opgaver, som hun ikke har mandat til at pålægge dem, og 
opfordrer dem til at ignorere regler og politiske beslutninger, at hun pålægger ledelsen at 
understøtte og skabe hendes politik, og at hun blander sig i enkeltsager. 

Derudover indeholder indberetningen udsagn om, at kommunaldirektøren blandt andet 
ikke skærmer medarbejderne mod ovenstående og mangler viden om kommunal styring. 

Det anføres også, at kommunaldirektøren var på privat ferie med borgmesteren, inden 
kommunaldirektøren blev ansat.

Endelig anføres det, at der sker politiske afskedigelser i kommunen, og XXX.

Indberetningen indeholder ikke nærmere dokumentation for udsagnene. 
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Whistleblowerloven omfatter indberetninger om overtrædelse af EU-retten samt om al-
vorlige lovovertrædelser eller øvrige alvorlige forhold. 

Noget af indberetningen vil kunne være omfattet af whistleblowerloven, mens andre dele
af indberetningen ikke har den fornødne alvorlige karakter til at være omfattet af loven. 
Uagtet om oplysningerne er omfattet af whistleblowerloven eller ej, er der henset til op-
lysningernes karakter og de personer, indberetningen omhandler, en kommunal interesse 
i at få undersøgt det, der fremgår af indberetningen.

Undersøgelsen

Kommunen må forventes kun i ganske begrænset omfang at være i besiddelse af skriftligt 
materiale, der kan belyse de faktuelle forhold, som indberetningen omhandler. Undersø-
gelsen vil derfor i det væsentligste blive foretaget ud fra mundtlige oplysninger. 

For det første XX.

For det andet vil Horten etablere en indberetningsordning, som XXX, kan benytte. Fast-
læggelse af denne personkreds sker i samarbejde mellem whistleblowerenheden og Hor-
ten. Indberetningsordningen vil være tilgængelig i perioden 14.-25. september 2022. 
Måtte indberetningerne give anledning hertil, kan ordningen udvides – både i forhold til 
personkredsen og i forhold til varigheden. Kun de personer, der er omfattet af indberet-
ningsordningen, orienteres om ordningen og baggrunden herfor, og denne orientering vil 
være omfattet af tavshedspligten i whistleblowerloven. 

Endvidere vil Horten modtage en liste over fratrådte medlemmer af koncernledelsen de 
seneste tre år og oplysninger om baggrunden for deres fratrædelse med henblik på at 
vurdere, om de skal kontaktes og inviteres til interview. Hvis det bliver relevant at kon-
takte medlemmer af koncernledelsen, som er fratrådt på et tidligere tidspunkt end de 
seneste tre år, kan Horten anmode kommunen om oplysninger til brug herfor. Det be-
mærkes, at tidligere ansatte i kommunen ikke vil være forpligtede til at deltage i interview. 

Endelig vil de to navngivne personer, som indberetningen omhandler – borgmesteren og 
kommunaldirektøren – blive kontaktet med henblik på at deltage i interview. 

Interviews og indberetninger via indberetningsordningen vil, medmindre de medvirkende 
giver samtykke til andet, blive behandlet fortroligt. Det indebærer, at oplysningerne ikke 
tilgår kommunen eller andre med navns nævnelse, og at udsagn i den endelige afrappor-
tering gengives på en måde, så de ikke er personhenførbare. Af hensyn til at kunne fore-
tage en bevisvurdering vil Horten skulle være bekendt med identiteten på personer, der 
henvender sig via indberetningsordningen.  

Alle, der afgiver interview, vil have mulighed for at medbringe en bisidder (fx tillidsrepræ-
sentant eller anden kollega); for så vidt angår de navngivne personer, indberetningen om-
handler, afholder kommunen rimelige omkostninger til en bisidder. 

Ud over ovenstående vil Horten gennemgå opslag mv. på sociale medier, der kan have 
relevans for det, der er anført i indberetningen. 
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Særligt i forhold til indberetningens udsagn om, at kommunaldirektøren var på en privat 
ferie med borgmesteren, inden kommunaldirektøren blev ansat, vil Horten i starten af 
undersøgelsesfasen kontakte borgmesteren og kommunaldirektøren med henblik på at 
opnå en særskilt afdækning heraf. 

Horten har i forbindelse med gennemførelsen af undersøgelsen adgang til at få udleveret 
alt relevant skriftligt materiale, som befinder sig i kommunen. 

Undersøgelsen gennemføres under iagttagelse af Advokatrådets vejledning om advokat-
undersøgelser med de tilpasninger, der er relevante, som følge af at der er tale om en sag, 
der undersøges på baggrund af en whistleblowerindberetning. 

Afrapportering

Undersøgelsen forventes afsluttet inden udgangen af oktober 2022. Særligt vil antallet af 
henvendelser via indberetningsordningen dog kunne påvirke tidspunktet for afslutningen 
af undersøgelsen. 

Afrapporteringen udformes sådan, at den er egnet til offentliggørelse, evt. med anonymi-
sering. Afrapporteringen kan efter behov suppleres af et fortroligt tillæg, der alene afle-
veres til kommunen. I afrapporteringen redegøres for de faktiske forhold, som er afdæk-
ket gennem undersøgelsen, og for Hortens vurderinger heraf. Det bemærkes, at mulighe-
derne for – i regi af en advokatundersøgelse – at foretage en faktuel afdækning og retlig 
vurdering af de forhold i indberetningen, der har en mere HR- eller ledelsesmæssig karak-
ter, vil være ganske begrænsede. 

Afrapporteringen skal – i det omfang undersøgelsen giver grundlag for det – indeholde 
anbefalinger til kommunens opfølgning på undersøgelsen, herunder hvis der måtte vise 
sig forhold, som det kræver anden end juridisk faglighed at afdække, hhv. vurdere.

Afrapporteringen er ikke en dom eller en afgørelse, og det vil være op til kommunen at 
træffe beslutning om et eventuelt videre forløb. 

Undersøgeren

Undersøgelsen gennemføres under ledelse af advokat og partner Rikke Søgaard Berth, 
Horten.  

Horten har ikke et fast klientforhold til Helsingør Kommune. 

Da Horten p.t. varetager sager (uden forbindelse til nærværende sag) for kommunen, og 
da der eventuelt vil kunne opstå behov for opfølgende bistand til kommunen i forlængelse 
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af undersøgelsen, gennemføres undersøgelsen ikke som en uvildig undersøgelse, jf. Ad-
vokatrådets vejledning om advokatundersøgelser.1 Horten iagttager vejledningens øvrige 
betingelser for, at undersøgelsen ellers ville kunne betegnes som uvildig.

Økonomi

Det er på tidspunktet for kommissoriets vedtagelse ikke muligt at give et overslag over 
det forventede honorar. 

Horten vil give et overslag for det samlede arbejde, når dette bliver muligt, og vil ugentligt 
orientere den af Økonomi- og Erhvervsudvalget udpegede kontaktperson om tids- og øko-
nomiforbrug i den forgangne uge. 

Fortrolighed

Under undersøgelsen er oplysningerne om indholdet af whistleblowerindberetningen 
omfattet af den særlige tavshedspligt i whistleblowerloven, jf. lovens §§ 25 og 26. Det 
indebærer blandt andet, at oplysningerne alene må videregives til personer, der bistår 
med opfølgning på indberetningen. Tilsidesættelse heraf er strafbelagt, jf. lovens § 30. 
Denne tavshedspligt omfatter både personer tilknyttet kommunen og andre, herunder 
tidligere medarbejdere og eksterne rådgivere. 

                                                            
1 Kommunen vil således ikke kunne benytte den undersøgende advokat til at bistå med opfølgning, hvis der 
er tale om en uvildig undersøgelse, og vil derfor være nødsaget til at antage en ny advokat, hvis der bliver 
behov for opfølgende bistand.


