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Besvarelse af henvendelse vedrørende MTM-sagen 

Kære Keld Hvalsø 
 
Hermed fremsendes besvarelse på dine spørgsmål i henvendelsen af 20. 
november 2019 vedr. MTM-sagen. 
 
Byrådet vedtog 2017.04.26 at iværksætte en undersøgelse af CBA sagen. Er 
den undersøgelse afrapporteret? Rapport bedes fremsendt. 
 
Med baggrund i byrådsmødet den 26/4-2017 og en beslutning i Magistraten 
har kommunens revision EY i maj og juni 2017 gennemført en undersøgelse 
af de forhold, der fandt sted under den bortviste chefs ledelse i Teknik og 
Miljø. Formålet var at afdække den politiske og administrative ledelses in-
volvering i forhold til de kritikpunkter, der var rejst af forholdene i Center 
for Byens Anvendelse og Natur og Vejservice. Den 19. juni 2017 fik Magi-
straten afrapportering fra EY, og den 21. juni 2017 behandlede Byrådet 
opfølgning på CBA-undersøgelsen herunder EY-rapport. Rapport fra EY, som 
blev offentliggjort på kommunens hjemmeside og Magistratens presse-
meddelelse er vedlagt i bilag 1 og 2.  
 
Den 16/8-17 igangsatte Byrådet undersøgelsen af personalesagerne i MTM 
og vedtog kommissorium for undersøgelsen.  Undersøgelsen blev gennem-
ført af Advokatfirmaet Poul Schmith og afrapporteret i to separate rappor-
ter. En offentlig rapport med generelle opmærksomhedspunkter og anbefa-
linger og en fortrolig rapport med personalesagerne. Den 9. april 2018 fik 
Magistraten en afrapportering fra Advokatfirmaet Poul Schmith, og ligele-
des den 9. april 2018 fik Byrådet en orientering vedlagt rapporter. Der hen-
vises til de to mails af 9/4-2018, som du har modtaget fra Niels Højberg til 
byrådets medlemmer. 
 
Byrådet vedtog 2017.08.16 at iværksætte en ekstern undersøgelse af ”af-
skedigelser og forflyttelser”, herunder personalejuridiske- og personalepoli-
tiske aspekter/kritikpunkter. Samt de kritikpunkter, der bl.a. er rejst af ar-
bejdsmiljøet i afdelingen. I den forbindelse vedtoges, at magistraten og 
forslagsstiller skulle være følgegruppe. Det ønskes oplyst, hvilke møder er 
afholdt i følgegruppen og hvilke afrapporteringer gruppen har modtaget.  
  
Følgende møder af afholdt i Magistraten/følgegruppen: 
 

 26/6-2017: Vedr. tilrettelæggelse af undersøgelsen i Magistraten.  

Jura
Rådhuset, Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C

Til: Keld Hvalsø, byrådsmedlem
Sendt til kehv@aarhus.dk  

BORGMESTERENS 
AFDELING
HR og Jura
Aarhus Kommune

Jura 
Rådhuset, Rådhuspladsen 2 
8000 Aarhus C

Telefon: 89 40 20 00 
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14/8-17: Indstilling til byråd via Magistraten om igangsættelse af 
undersøgelse af personalesager med udkast til kommissorium.  

 21/8-17: indstilling til Magistrat om kriterier for tilbudsindhentning 
og kommissorium. 

 11/9-2017: Valg af advokatfirma til gennemførelse af undersøgel-
sen af personalesagerne.  

 25/9-2017: Statusnotat til Følgegruppen den 25. sept. 2017. 
 2/10-2017: To bilag fra Advokatfirmaet Poul Schmith: vedr. afrap-

porteringsproces + udeladelse af interview-referater.  
 13/11-2017: Status, mundtlig.   
 11/12-2017: Status, mundtlig orientering af økonomien. 

3/4-2018: Under evt. blev tidslinje bestilt til mødet den 9/4-18.
 9/4-2018: Advokatfirmaets undersøgelse præsenteret i Magistraten 

+ forløb for undersøgelsen. 
 
Særligt om det ”talepapir” der udgjorde rådmandens/afdelingens oriente-
ring (desorientering) til byrådets tekniske udvalg i møde 2017.08.24: 
 
Baggrunden for udarbejdelsen af talepapiret mm. er beskrevet i besvarel-
sen af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 7. maj 2019, der blev be-
svaret af Borgmesterens Afdeling den 15. maj 2019. Der henvises derfor til 
denne besvarelse som supplement til nedenstående. 

I den rapport, som advokatfirma Poul Schmidt har afleveret, er en omtale af 
tilblivelsen af det ”talepapir” som - indeholdende nogle urigtige oplysninger 
- blev præsenteret for byrådet (byrådets tekniske udvalg) 2017.04.24. Efter-
som nogle oplysninger i ”talepapiret” er godtgjort at være fejlagtige ønskes 
oplyst: har personalechefen ansvar for rigtighed hhv. urigtighed af de oplys-
ninger, hun og hendes afdeling fremlægger for byrådet? 
 
Forvaltningen har ansvaret for at betjene Teknisk Udvalg således, at udval-
get modtager korrekte oplysninger om udvalgets sager. 
 
Personalechefen citeres i advokatrapporten: hun ”sendte flere gange udkast 
både til personalejurister og center- og økonomichef samt direktøren for 
Teknik og Miljø for deres kommentarer”.  Personalechefen har under inter-
view forklaret, at processen var meget grundig, herunder var det hendes 
opfattelse, at udkastet blev undergivet en godkendelsesproces. Er der af 
personalechef eller juridisk chef taget stilling til, om der kan have foreligget 
inhabilitet ved talepapirets udarbejdelse? Således forstået at en eller flere af 
aktørerne i talepapirets tilblivelse kan have haft motiv (f.eks. egen deltagel-
se forberedelsen af fyring) til at være mindre end omhyggelige med et at 
sikre oplysningernes validitet. Burde personalechef og/eller juridisk chef 
have taget stilling til sådan inhabilitet? 
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Teknisk Udvalg havde i foråret 2017 bedt om en gennemgang af en række 
personalesager. Idet der var tale om en intern orientering af et stående 
udvalg i Aarhus Kommune, var det i den konkrete sag ikke relevant at gen-
nemføre en nærmere vurdering af de konkrete medarbejderes evt. inhabili-
tet. 
  
Det ønskes oplyst, på hvilket administrativt niveau det senere – efter påvis-
ningen af oplysningers fejlagtighed – er besluttet at undlade / afvise at kor-
rigere de fejlagtige oplysningen? Jfr. Datatilsynets kritik af Århus Kommune i 
så henseende. 
 
Der henvises til besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 7. 
maj 2019. 
  
Det ønskes oplyst, hvornår og af hvem det er besluttet alligevel at korrigere 
de fejlagtige oplysninger, som pålagt af Datatilsynet – og hvornår og til 
hvem den korrigerede udgave er fremsendt. 
 
Der henvises til besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten af 7. 
maj 2019. 
 
Den 26. april 2018 blev byrådet orienteret om, at Kammeradvokatens Rap-
port beskrev en række fejl og unøjagtigheder i talepapiret – og at disse fejl 
og unøjagtigheder ville blive rettet i samarbejde med Kammeradvokaten. 
 
Kammeradvokatens rapport konkluderede, at talepapiret indeholdt en 
”korrekt gengivelse” af en ud af de seks sager, der blev behandlet. 
 
Den 30. april 2018 sendte Aarhus Kommune derfor nye versioner af talepa-
piret med en række ændringer til de øvrige fem tidligere medarbejdere, der 
var nævnt i ”talepapiret”. Disse fem modtog hver især de tekstafsnit, hvori 
de selv var nævnt. 
 
To af de tidligere medarbejdere anmodede om, at Teknik Udvalg modtog 
berigtiget skriftligt materiale vedrørende deres sag. Teknisk Udvalg modtog 
derfor berigtigede versioner af talepapiret vedrørende disse to medarbej-
dere hhv. den 6. og 14. september 2019. 
 
Det ønskes oplyst, hvilke konsekvenser fejl/mangler i fyringssagerne har 
haft for de besluttende i fyringssagerne, og hvilke konsekvenser fejlene i 
oplysning om fyringssagerne har haft for de ansatte, som har foretaget 
fejlene. 
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Undersøgelserne af forholdene i Teknik og Miljø har givet anledning til en 

løbende opfølgning med samtaler med involverede ledere og medarbejdere. 

Opfølgningen har haft konsekvenser i form af påtaler, indskærpelser, ad-

varsler, irettesættelser, ændrede arbejdsopgaver, afskedigelser og bortvis-

ning. 
 
Og sluttelig: vi har jo senest set, at statsadvokaten har nævnt, at 19 perso-
ner/firmaer er sigtede i straffesagen. Er der kommet besked til kommunen 
om sagens forventede forløb, herunder om hvilke kommunalt ansatte der 
forventes vidneafhørt? 
 
Aarhus Kommune er bekendt med, at sagen er overdraget til anklagemyn-
digheden, men kender ikke herudover til status for sagen, herunder til hvil-
ke personer, der er sigtet i sagen, eller hvilke vidner, der påtænkes afhørt 
under en eventuelt kommende straffesag.  
 
 
Med venlig hilsen 

Jacob Bundsgaard 
Borgmester 
 
 
 
Bilag: 

 Bilag 1. Offentliggjort EY-rapport vedr. Supplerende særlige under-
søgelser vedrørende NVS & CBA.  

 Bilag 2: Magistratens pressemeddelelse. 
 
 


