KOMMISSORIUM FOR ADVOKATUNDERSØGELSE VEDRØRENDE BESKYLDNINGER OM
GRÆNSEOVERSKRIDENDE ADFÆRD FRA FORHENVÆRENDE OVERBORGMESTER
FRANK JENSENS SIDE

Baggrund
Københavns Kommunes borgerrepræsentation har på et møde den 29. oktober 2020 besluttet:
1) at pålægge Økonomiudvalget at igangsætte en uafhængig advokatundersøgelse af de alvorlige anklager om gentagende grænseoverskridende adfærd fra forhenværende overborgmester
Frank Jensens side
2) at pålægge Økonomiforvaltningen at fremlægge forslag til Økonomiudvalget på advokatfirmaer med speciale i personaleret, der vil kunne foretage undersøgelsen, således at Økonomiudvalget på et oplyst grundlag kan foretage et valg af, hvilket firma Økonomiudvalget vil bruge
til at foretage undersøgelsen.
I forlængelse af disse beslutninger har Økonomiforvaltningen den 2. november 2020 rettet
henvendelse til Kromann Reumert og opfordret Kromann Reumert til at afgive tilbud på opgaven.
På baggrund af tilbud afgivet af Kromann Reumert den 4. november 2020 og møde afholdt
mellem Københavns Kommune og Kromann Reumert den 10. november 2020, har Københavns
Kommune og Kromann Reumert aftalt, at Kromann Reumert skal gennemføre den ønskede advokatundersøgelse i overensstemmelse med dette kommissorium.
Advokatundersøgelsens afgrænsning
Kromann Reumert skal foretage en faktuel undersøgelse af følgende tre emner vedrørende den
tidligere overborgmesters adfærd:
1) Flere medier omtalte i tilknytning til Økonomiforvaltningens julefrokost i 2011, at overborgmesteren skulle have udvist en upassende adfærd til julefrokosten. Den 10. januar 2012 modtog Økonomiudvalget en skriftlig orientering herom. Københavns Kommune ønsker, at Kromann Reumert nu undersøger og oplyser, hvordan sagerne efter julefrokosten i Økonomiforvaltningen i 2011 blev håndteret.
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2) Jyllands-Posten har den 16. oktober 2020 omtalt en krænkelse af et kvindeligt medlem af
Borgerrepræsentationen i 2017. Kromann Reumert skal søge at afdække dette forløb nærmere
og herunder undersøge, hvordan sagen om grænseoverskridende adfærd over for et folkevalgt
medlem af Borgerrepræsentationen i 2017 blev håndteret.
3) Kromann Reumert skal tillige undersøge, om der er andre episoder, hvor ansatte eller folkevalgte i Københavns Kommune har oplevet grænseoverskridende adfærd fra overborgmesteren. Undersøgelsen skal både afdække omfanget af sager, der måtte være blevet meldt til en
overordnet, og give nuværende såvel som tidligere ansatte og folkevalgte mulighed for at stå
frem, hvis de har oplevet grænseoverskridende adfærd fra overborgmesterens side. Undersøgelsen skal omfatte perioden 1. januar 2010 frem til den 29. oktober 2020.
Gennemførelsen af undersøgelsen
Kromann Reumert vil fra undersøgelsens start fra Københavns Kommune modtage den skriftlige dokumentation, som Københavns Kommune måtte have om de tre forhold, der ønskes undersøgt. Samtidig med fremsendelse af den rekvirerede dokumentation skal Københavns Kommune udarbejde og fremsende aktlister, hvoraf det i kronologisk orden fremgår, hvilke dokumenter, der er fremsendt til Kromann Reumert. Kromann Reumert kan rekvirere yderligere
materiale.
Kromann Reumert vil tillige gennemføre interviews med relevante personer.
Alle interviews vil være baseret på frivillighed, de interviewede vil blive givet mulighed for at
møde med en bisidder, og alle interviews vil blive indledt med vejledning til de interviewede
om, at de på et hvilket som helst tidspunkt under interviewet har mulighed for at bede om en
pause eller tilkendegive, at de ikke ønsker at fortsætte interviewet. Der vil blive skrevet referat
af alle interviews, og de interviewede vil få mulighed for at gennemgå og kommentere referatet fra deres eget interview. Referaterne udgør Kromann Reumerts interne arbejdsdokumenter
og vil ikke blive offentliggjort sammen med Kromann Reumerts afrapportering. Såfremt en interviewet person meddeler, at vedkommende ønsker anonymitet, vil interviewet alligevel blive
gennemført, men vedkommende vil da indledningsvist blive vejledt om, at Kromann Reumert
som følge af anonymiteten muligvis vil undlade at tillægge oplysningerne sædvanlig vægt, såfremt en normal bevismæssig anvendelse af oplysningerne vil give anledning til retssikkerhedsmæssige betænkeligheder.
Når alle planlagte interviews er gennemført, vil tidligere overborgmester Frank Jensen blive tilbudt mulighed for også at deltage i et interview, hvor han vil få mulighed for at blive gjort bekendt med og kommentere på de væsentligste forhold, Kromann Reumert har afdækket gennem undersøgelsen. Deltagelsen i undersøgelsen vil for tidligere overborgmester Frank Jensen
være gjort betinget af, at han forinden underskriver erklæring om tavshed, mens undersøgelsen pågår, og at han herunder undlader at kontakte personer, han bliver bekendt med har afgivet oplysninger til Kromann Reumert.
Herefter vil tidligere overborgmester Frank Jensen blive tilbudt mulighed for at kommentere de
væsentligste faktuelle forhold, som Kromann Reumert har afdækket. Såfremt bemærkninger
fra tidligere overborgmester Frank Jensen giver anledning til yderligere undersøgelser, vil disse
blive foretaget, hvorefter rapporten færdiggøres og afleveres til Økonomiudvalget.

SIDE 2

Rapporten vil blive udarbejdet i en form, så den vil kunne offentliggøres.
Nærmere om de enkelte undersøgelsespunkter
For så vidt angår undersøgelsespunkt 1, vil Kromann Reumert rekvirere eventuelle sager, der
måtte være oprettet om forløbet, ligesom den daværende ledelse samt medarbejdere og tillidsmænd, som Kromann Reumert bliver bekendt med har været involveret, vil blive anmodet
om at deltage i et interview.
I forhold til undersøgelsespunkterne 2 og 3 vil eventuelt modtaget materiale fra Københavns
Kommune herom blive gennemgået, og eventuelle personer, der kan identificeres på baggrund
heraf, vil blive kontaktet og inviteret til at deltage i en interview.
I forhold til alle tre undersøgelsespunkter vil Københavns Kommune på både intranet og internet oplyse om den igangsatte advokatundersøgelse og opfordre alle, der måtte have relevant
viden om de forhold, der efter dette kommissorium skal undersøges, til at kontakte Kromann
Reumert senest den 4. december 2020. Endvidere vil alle, der har været medlem af Borgerrepræsentationen siden 2010 blive kontaktet med mulighed for at bidrage. Henvendelse vil
skulle ske via en til formålet etableret sikker e-mail, der tillige muliggør, at henvendelse kan
ske anonymt, og/eller telefonisk til en af Kromann Reumert anvist forbindelse. Enhver, som
Kromann Reumert kommer i dialog med som følge af denne opfordring, vil blive tilbudt mulighed for at deltage i et interview, hvor viden om de undersøgte forhold kan videreformidles til
Kromann Reumert.
Hvis Kromann Reumert under et gennemført interview bliver gjort bekendt med, at en anden
person, der ikke selv har rettet henvendelse til Kromann Reumert, formentlig ligger inde med
central viden om de undersøgte emner, der ikke er tilstrækkeligt belyst, vil Kromann Reumert
kontakte den pågældende og tilbyde vedkommende muligheden for at deltage i et interview.
Tidsplan
Med aftaleindgåelse om advokatundersøgelsen uge 46, vil opfordringen til at rette henvendelse
inden 4. december 2020 kunne lægges på intranet og internet i løbet af uge 47. Kromann Reumert vil afsætte den fornødne bemanding til om nødvendigt at kunne gennemføre to interviews
parallelt og samtidig med, at det relevante skriftlige materiale indhentes. Dermed forventes
alle interviews, bortset fra interview med den tidligere overborgmester, at kunne være gennemført inden udgangen af uge 51. Den tidligere overborgmester vil tillige blive tilbudt deltagelse i et interview i løbet af uge 1 eller 2.
Tidligere overborgmester Frank Jensen vil herefter blive præsenteret for de væsentligste faktuelle forhold med forventet høringsperiode i uge 4 og uge 5. Såfremt der er behov for yderligere
undersøgelser forventes disse tilendebragt i løbet af uge 6 og 7, og vores rapport vil i så fald
kunne færdiggøres og afleveres til Økonomiudvalget i uge 8 i 2021.
Tidsplanen er baseret på den forudsætning, at relevante dokumenter og andre informationer,
som Kromann Reumert anmoder om at modtage, vil kunne fremskaffes af Københavns Kommune inden for normalt 3 og højst 5 arbejdsdage.
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Afrapportering og kontaktpersoner
Partnerne i Kromann Reumert Marianne Granhøj og Jens Lund Mosbek vil være ansvarlige for
undersøgelsens gennemførelse og Kromann Reumerts kontaktpersoner.
Når resultatet af undersøgelsen skal afrapporteres, vil dette ske ved en direkte mundtlig afrapportering til Økonomiudvalgets medlemmer samt Niko Grünfeld og Kåre Traberg Smidt.
Chefjurist Christina Ekmann vil være Københavns Kommunes kontaktperson gennem undersøgelsesprocessen, som Kromann Reumert vil kunne kontakte direkte, når Kromann Reumert får
behov for adgang til skriftlig dokumentation, oplysninger om medarbejdere, politikere eller andre oplysninger vedrørende Københavns Kommune af betydning for opgavens udførelse.
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