
Kære Jacob Bundsgård 

Nedenstående forespørgsel bedes besvaret efter reglerne for skriftlig forespørgsel. 

 

De bedste hilsner 

Keld Hvalsø, Enhedslisten 

Ouafa Rian, Radikale Venstre 

 

Baggrund 

Af svar fra borgmesterens afdeling til Bünyamin Simsek 2020.02.21 fremgår, at afdelingen vurderer 

– på grundlag af redegørelse fra Simsek 2020.02.20 – at der ikke foreligger venskabsbetinget 

inhabilitet ved rådmandens afgørelser af sager, hvori en navngiven byggeselskabsdirektør er 

impliceret. 

Af Simseks redegørelse fremgår: ”I mail af 17. januar 2020 har Borgmesterens Afdeling bedt om en 
beskrivelse af min relation til Martin Busk med henblik på at kunne foretage en habilitetsvurdering. 
Henvendelsen fra Borgmesterens Afdeling sker på baggrund af en 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten og 
Radikale Venstre om sagen vedrørende Rolighedsvej 16A.” 

Som det vistnok er bekendt, har Enhedslisten og Det radikale Venstre i 10 dages forespørgslen ikke 

spurgt til nogen enkeltperson, herunder heller ikke til Bünyamin Simsek.   

Vi er dog ikke utilfredse med, at borgmesteren har taget anledning til at forespørge Simsek. 

Det fremgår ikke af Simseks redegørelse, om han i egenskab af firmaejer, direktør hhv 

bestyrelsesformand har forretningsmæssige (økonomiske) relationer. 

Det fremgår ikke, at borgmesterens afdeling har fundet anledning at spørge herom – man har alene 

benyttet Simseks oplysninger om ”private” relationer til at foretage habilitetsvurderingen. 

Er kommunalt ansatte eller valgte, der kan have privatøkonomiske (selskabs-) relationer til 

personer, der får sager behandlet i forvaltningerne, forpligtede til at gøre opmærksom på sådanne 

relationer mhp habilitetsvurdering? 

 

Er borgmesterens afdeling forpligtet til, når man gøres opmærksom på sådanne relationer at 

iværksætte habilittsundersøgelse? 

 

Eftersom borgmesteren således med anledning i vor generelle forespørgsel har fundet anledning til 

at henvende sig til rådmand Simsek, vil vi da godt følge op på det konkrete: 

 

Til baggrund nævnes de firmaer, som Simsek er ejer/direktør/bestyrelsesformand i. 

 

Ville det efter borgmesterens vurdering have være relevant for sagens oplysning, at BS i 

redegørelsen havde nævnt 1) sin rolle som direktør og ejer af investeringsselskaberne BSEK Invest 
ApS  og Lyn Invest ApS samt disse selskabers interesser i Savvaerket Events Aps, 2) sin rolle som 

bestyrelsesformand i Savvaerket Events Aps, og 3) om disse roller kan indebære forretnings-

forbindelser af betydning for vurdering af habilitetsspørgsmålet.  

Herunder om de i BS's redegørelse  omtalte studieture ” uden egen personlig vinding … til Istanbul med 

deltagelse af op imod 30-40 erhvervsfolk. På en af disse studieture har Martin Busk deltaget.”er arrangeret 

i regi af de nævnte selskaber.    
Eller Ville det efter borgmesterens vurdering have være relevant for sagens oplysning, at BS i 

redegørelsen havde nævnt 1) sin rolle som direktør og ejer af investeringsselskaberne BSEK Invest 
ApS  og Lyn Invest ApS samt disse selskabers interesser i Savvaerket Events Aps, 2) sin rolle som 

bestyrelsesformand i Savvaerket Events Aps, (ejet med ca. 2/3 af BSEK Invest APS) og 3) om disse 

roller kan indebære forretningsforbindelser af betydning for vurdering af habilitetsspørgsmålet. 
Herunder særligt om de forretningsforbindelser, der finansierer de betydelige underskud i 

selskaberne (Savvaerket Events Aps negativ egenkapital pr. 31.05.2019: -2.341.434 kr.  BSEK 

Invest APS negativ egenkapital pr. 31.05.2019: -99.424, tilsyneladende efter kapitaltilførsel i 2018 

på ca 1 mio.) - om disse forretningsforbindelser omfatter personer med tilknytning til firmaer, der 



får bygge- eller plansager behandlet i MTM. 

Herunder også om de i BS's redegørelse  omtalte studieture ” uden egen personlig vinding … til Istanbul 

med deltagelse af op imod 30-40 erhvervsfolk. På en af disse studieture har Martin Busk deltaget.” er 

arrangeret i regi af de nævnte selskaber. 

 

Med venlig hilsen 

Keld Hvalsø, Enhedslisten 

Ouafa Rian, Radikale Venstre 

 

(Oplysninger om selskaberne er hentet fra ’Lasso.dk’, fra ’Proff.dk’ samt fra regnskaberne for de tre 

selskaber, Simsek er involveret i.) 


