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Kære Borgmester 

Nedenstående ønskes besvaret jf reglerne for skriftlig besvarelse. 

1)  På byrådsmødet 2017.04.26 blev det besluttet at afvise beslutningsforslag om en ekstern 
undersøgelse og til gengæld at lade Stadsdirektøren undersøge forholdene i CBA og hvem der 
vidste hvad hvornår. Ifølge Århus Stiftstidende 2017.04.19 havde rådmand Kristian Würtz besluttet 
at lade E&Y undersøge, om hvorvidt Teknik og Miljøs rådmand, direktør, økonomichef og HR-chef 
har været vidende om de kritisable forhold i Center for Byens Anvendelse inden november 2015. I 
borgmesterens svar af 6. december omtales EY rapporten som svar på spørgsmålet om 
Stadsdirektørens undersøgelse. Skal svaret forstås sådan, at den af rådmand Würtz bestilte E&Y 
rapport træder i stedet for den besluttede Stadsdirektør-undersøgelse? Eller: har stadsdirektøren 
afleveret rapport om den 2017.04.26 besluttede undersøgelse?  

2)  Om aktører og tidsfølge i udarbejdelsen af talepapiret: i borgmestersvaret af 6. december 
hanvises på siderne 2-3 til besvarelsen på Enhedslistens forespørgsel af 7. maj 2019. I denne 
besvarelse svares IKKE på de stillede spørgsmål. Jeg beder derfor om konkret svar på 
spørgsmålene om talepapiret. Herunder særligt om habilitetsproblemerne vedr. talepapirets 
udarbejdelse. ”Svaret”: ”forvaltningen har ansvaret ..” er ikke noget sådant konkret svar på det 
konkrete spørgsmål. Vi har set, at 6 af 7 beskrivelser har været mangelbehæftede. Det ønskes 
oplyst, hvilke årsagsforklaringer ”forvaltningen” har fundet frem til vedrørende disse mangler. 

 3)  Tilsyn: Om borgmesterens kendskab: E&Y rapporten (2.5, s 7) skriver ”E&Y er.. ikke bekendt 
med forhold, som dokumenterer eller indikerer, at borgmesteren ikke har ført stilstrækkelig tilsyn 
med forvaltningerne”.  Det ønskes nærmere beskrevet, hvori borgmesterens tilsyn består. Er 
tilsynet tilstrækkeligt, hvis det kun består i at spørge rådmanden, om noget er galt i hans/hendes 
forvaltning? Som det beskrives i E&Y rapporten, består tilsynet kun i at reagere på henvendelser 
fra den rådmand, i hvis forvaltning problemerne eksisterer.  

4)  Tilsyn: Om rådmændenes kendskab: E&Y rapporten (2.6, s. 7-8): ”Rådmanden har .. alt andet 
lige – ikke en nærmere indsigt i driftsafdelingen gennem det sædvanlige 
ledelsesinformationssystem” og ”Rådmand Bünyamin Simsek .. (fik af direktøren at vide, at) der 



ikke var noget at forfølge fordi afskedigelserne var sket efter reglerne og med berettigelse ..” Det 
nævnes (6.1 s. 22), at rådmand og direktør 1.marts 2012 modtog brev fra en afskediget 
medarbejder .. om trusler, mobning og personlig forfølgelse fra Claus Pedersens side, med 
anmodning om møde derom. Anmodning om møde forblev ubesvaret. Det nævnes også, at 
byrådsmedlem Ango Winther i april-maj 2014 advarede (direktør og rådmand) mod at indstille 
Claus Pedersen som ny centerchef... havde haft flere dårlige oplevelser, hvor Claus Pedersen var 
involveret.” (mere detaljeret i afsnit 6.3 s. 24 og 6.6 s. 32) E&Y konkluderer: sammenfattende er 
E&Y ikke bekendt med forhold, som dokumenterer eller indikerer, at rådmændene i Teknik og 
Miljø ikke har ført tilstrækkeligt tilsyn …. Det giver anledning til spørgsmålet: Hvori består 
rådmandens tilsyn med forvaltningen? Er tilsynet tilstrækkeligt, hvis det kun består i at spørge 
direktøren, om noget er galt i forvaltningen? 

 5)  Tilsyn:   I E&Y rapporten afsnit 3 omtales ledende embedsmænds tilsynspligt. Hvori består 
tilsynsvirksomheden? Er tilsynet tilstrækkeligt, hvis det kun består i at spørge den underordnede 
embedsmand om noget er galt i hans afdeling?  

6)  Tilsyn:  Som tidligere omtalt: byrådsmedlem Ango Winther advarede i april-maj 2014 (direktør 
og rådmand) mod at indstille Claus Pedersen som ny centerchef... havde haft flere dårlige 
oplevelser, hvor Claus Pedersen var involveret.”  I E&Y rapporten nævnes (1.6, s. 8), om Formøde 
mellem rådmand og byrådsmedlemmer – 26. april 2016: Ango Winther nævnte ”noget på 
vandrørene” (noget som siden viste sig at være ovre i det kriminelle: fusk med udbud, 
medarbejderutryghed (s. 32)). I formødet deltog Kristian Würtz, Camilla Fabricius, Steen B. 
Andersen og Ango Winther.  

Spørgsmål: 6a har Ango Winther (eller fra 2016 Kristian Würtz, Camilla Fabricius, Steen B. 
Andersen) orienteret borgmesteren om problemerne? - herunder særligt: har sådan 
orientering/advarsel været frembragt forud for byrådsbeslutningen i maj 2014 om struktur og om 
ansættelse af Claus Pedersen? Spørgsmålet synes ikke rejst af E&Y. 

 Spørgsmål: 6b ville det have være rimeligt (ud fra en tilsyns-betragtning), at også 
udvalgsmedlemmer fra de øvrige partier i byrådet (end Socialdemokratiets) var i 2016 blevet 
varskoet om de mulige problemer? 

Med venlig hilsen 

Keld Hvalsø. 

 


