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10-dages forespørgsel fra Enhedslisten om undersøgelse af personalesager 

Kammeradvokaten, Advokatfirmaet Poul Schmidt, færdiggjorde i april 2018 sin rapport med fokus på 

medarbejderne i Teknik og Miljø. Aarhus Kommune havde anmodet om en undersøgelse af 

personalejuridiske og personalepolitiske aspekter i forhold til indleverede personalesager. Undersøgelsen 

blev afgrænset til at tage udgangspunkt i en vurdering af: 

1. Sanktion og forløb, 

2. opmærksomhedspunkter i forhold til det fremadrettede interne arbejdsmiljø, 

3. øvrige forhold af mere generel karakter. 

Undersøgelsens begrænsninger og anbefalinger har efterfølgende kastet lys på flere uafklarede punkter: 

A. Byrådet bad om en uvildig advokatundersøgelse men fik i stedet en almindelig advokatundersøgelse, 

hvor man overvejende undersøger et givent hændelsesforløb. 

1. Hvem tog beslutningen om denne ændring, 

2. hvad var årsagen? 

B. I forhold til de klagepunkter, som blev fremsendt af 22 medarbejdere, blev flere af punkterne ikke 

behandlet. 

1. Hvem tog beslutningen om denne afgrænsning, 

2. hvad var årsagen? 

C. Hvordan sikrede man sig, at nøglepersonerne efterlevede Forvaltningslovens regler i forbindelse med 

undersøgelsen, herunder sikrede sig, at reglerne om sandhedspligt og vildledningsforbud blev 

overholdt? 



D. Har Aarhus Kommune undersøgt, om nøglepersonerne efterlevede Forvaltningslovens regler i 

forbindelse med undersøgelsen, herunder undersøgt, om reglerne om sandhedspligt og 

vildledningsforbud blev overholdt? 

E. Betragter Aarhus Kommune de personer, som har bidraget til undersøgelserne foretaget af både Ernst 

& Young og advokatfirmaet, som whistleblowere? 

F. Har whistleblowere, som er eller har været ansat i Aarhus Kommune, adgang til omfattende, uafhængig 

og gratis information og rådgivning om tilgængelige procedurer og retshjælp? 

G. Har whistleblowere, som er eller har været ansat i Aarhus Kommune, i forbindelse med en retssag 

mulighed for få finansiel støtte og adgang til psykologisk rådgivning? 

H. Det står ikke anført i hverken indstilling, kommissorie eller tilbudsindhentningsbetingelser, at 

advokatfirmaet skulle inddrage "Talepapiret" i deres undersøgelse. 

1. Hvem tog beslutningen om at lade behandlingen af "Talepapiret" indgå som en del af 

undersøgelsen, 

2. hvad var årsagen, 

3. hvorfor valgte Aarhus Kommune at tilsidesætte Datatilsynets henstilling om snarest at behandle 

klagerne vedrørende urigtige oplysninger i "Talepapiret"? 

I. Har formål og hensigt med udarbejdelsen af "Talepapiret" været nedfældet skriftligt? 

J. Hvordan har man sikret sig, at indholdet i "Talepapiret" var korrekt og fyldestgørende? 

K. I rapporten under punktet "Talepapiret" anfører advokatfirmaet, at klagernes opfattelse af, at reglerne 

på databeskyttelsesområdet er overtrådt, skal behandles af Aarhus Kommune og eventuelle 

klageinstanser. 

1. Er der under udarbejdelsen og behandlingen af "Talepapiret" sket brud på reglerne på 

databeskyttelsesområdet, herunder 

a) har behandlingen været i overensstemmelse med principperne for behandling af 

personoplysninger, 

b) har der været indhentet samtykke, 

c) hvilke kategorier af personoplysninger har været behandlet, 

d) har oplysningspligten været overholdt, 

e) har reglerne for aktindsigt været overholdt, 

f) har retten til berigtigelse været overholdt, 

g) har retten til indsigelse været overholdt, 

h) hvordan har Aarhus Kommune som dataansvarlig sikret sig, at reglerne for dataopbevaring, -

behandling, -registrering, -sikkerhed og -ansvarlighed er overholdt, 

i) er der oprettet en Artikel 30-fortegnelse i forbindelse med udarbejdelsen af "Talepapiret"? 

L. Hvilke konkrete tiltag har Aarhus Kommune igangsat for at følge dels Datatilsynets henstilling og dels 

advokatfirmaets anbefaling om berigtigelse af "Talepapiret"? 

M. Ligger der en skriftlig godkendelse/aftale/kontrakt mellem Aarhus Kommune og advokatfirmaet om 

firmaets opgave/ansvar som dataansvarlig? 

N. Er eventuelle brud på reglerne på databeskyttelsesområdet indberettet til tilsynsmyndigheden? 

 



 

Med venlig hilsen 

Keld Hvalsø. 

 


