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Kære Susanne
Du har i mail af 1. marts 2010 bedt om en redegørelse for de forhold om blandt andet overbetaling og byggesjusk ved vedligeholdelsesarbejder i Københavns Ejendomme, som blev rejst i
tv-udsendelsen Operation X på TV2 den 24. november 2009. Du har desuden stillet en række
uddybende spørgsmål, som jeg forsøger at besvare nedenfor.
Indledningsvis kan jeg oplyse, at der er blevet arbejdet seriøst og vedholdende med en kulegravning af sagens mange aspekter, siden de kom frem i november måned sidste år.
Københavns Ejendomme igangsatte – ved ekstern advokat – en undersøgelse af det juridiske
grundlag for at opsige allerede indgåede aftaler med Tegnestuen T Plus. Der er endnu ingen
konklusion på undersøgelsen. I mellemtiden er kontrakten om Driftspartnerskab Vanløse udløbet.
Københavns Ejendomme igangsatte desuden – ved ekstern byggesagkyndig – en undersøgelse
af de konkrete byggesager samt – ved ekstern advokat – en undersøgelse af spørgsmålet om
sort betalte polske arbejdere. De to sidstnævnte undersøgelser blev Københavns Ejendomme
imidlertid bedt om at overlade til Intern Revision for at undgå, at der efterfølgende kan rejses
tvivl om undersøgelsens uvildighed.
Intern Revision påbegyndte i december 2009 sin grundige undersøgelse, der således dækker
alle sagens aspekter, og jeg er blevet oplyst om, at der – når undersøgelsen er afsluttet – vil
foreligge i alt 7 delrapporter. Når forvaltningen har haft lejlighed til at kommentere rapporterne, vil Intern Revision færdiggøre sine konklusioner i en afrapportering til Revisionsudvalget.
Intern Revision har oplyst, at de endelige rapporter efterfølgende vil blive lagt på Intern Revisions intranet-side.

Er sagen stadig ved at blive undersøgt og hvornår ventes der et resultat?
Direktør i Københavns Ejendomme, Gyrithe Saltorp, har oplyst mig om, at hun i disse uger
holder hyppige møder med Intern Revision, og indtil videre har Københavns Ejendomme fået
en enkelt af de 7 delrapporter til kommentering. Intern Revision har ikke nogen deadline for sit
arbejde, men ifølge det over for mig oplyste er de i slutfasen af deres undersøgelser. Der kan
dog gå endnu nogen tid med at færdiggøre undersøgelsens konklusioner.
I Københavns Ejendomme er ledelsen i gang med at gennemgå og eventuelt korrigere forretningsgange.

Blev sagen politianmeldt?

Hamid El Mousti har meldt Anders Asbjørn Jensen til politiet. Så vidt jeg er oplyst, afventer
politiet konklusionerne i Intern Revisions undersøgelse.

Er det beskrevne byggesjusk blevet rettet op? Hvad er udgifterne til det?
Intern Revision og Københavns Ejendomme har en uvildig bygningssagkyndig til at gennemgå
de sager om byggesjusk, som blev taget op i programmet, samt en række andre sager udvalgt
af Intern revision. Der er tale om en gennemgang, hvor hver enkelt sag vurderes bygningsfagligt og i forhold til fakturering. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at skønne, hvilke
omkostninger gennemgangen medfører.

Hvordan sikres nu, at alle regler overholdes?
Først og fremmest er Intern Revisions undersøgelse netop med til at fastslå hvorvidt og i hvilket omfang, regler er blevet brudt. Det er dokumentationen i Intern Revisions undersøgelse,
der danner grundlag for de videre skridt. Kultur- og Fritidsudvalget vil til den tid få en fyldestgørende redegørelse for de initiativer, der iværksættes som følge af undersøgelsens konklusioner.
Dernæst har Gyrithe Saltorp oplyst overfor mig, at Københavns Ejendomme også udenfor regi
af Intern Revisions undersøgelse har igangsat initiativer, som dels følger op på interne forretningsgange, dels retter sig direkte mod medarbejderne med det formål at afdække, hvor der
eventuelt er behov for yderligere foranstaltninger og indskærpelse af eksempelvis habilitetsregler.

-o0oJeg håber, at mine svar er tilstrækkelige for nu. Jeg kan forsikre dig om, at der overfor Kulturog Fritidsudvalget vil blive redegjort for sagen i sit fulde omfang, herunder Intern Revisions
konklusioner og anbefalinger, når de endelige rapporter og undersøgelsesresultater foreligger,
samt de nødvendige initiativer, der nødvendigt følger af undersøgelsen.
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