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H an var Socialdemo-
kratiets rednings-
krans, da han i 2013
blev hentet hjem fra
sin post i Folketin-
get og udnævnt til

borgmesterkandidat for Socialdemo-
kratiet i Fredericia. Jacob Bjerrega-
ard (S) havdemed egne ord ”været
ked af at se på, at Fredericia ikke ud-
nyttede sit potentiale bedre på grund
af ustabilt lederskab”, efter Venstre-
borgmesteren Thomas Bankemåtte
trække sig i utide, da det kom frem,

at den daværende borgmester havde
etmisbrug afmorfin og blev politi-
anmeldt for at have brugt kommu-
nens guldkort uberettiget. Sigtelsen
blev frafaldet, men numå politiet
atter rette søgelysetmod Fredericias
top, for denne gang er det Jacob Bjer-
regaard, der, ramt af skandalesager,
har lagt borgmesterkæden og har to
politianmeldelser hængende over
hovedet.
Med alvorligeminer fremlagde nu-
værende borgmester SteenWrist (S),
viceborgmester Susanne Eilersen

(DF) og fungerende kommunaldi-
rektør Camilla Nowak konklusio-
nerne på tre undersøgelser, som er
lavet i kølvandet på afsløringer om
eks-borgmester Jacob Bjerregaard
og daværende kommunaldirektør
Annemarie Zacho-Broe, på et pres-
semøde en fredag formiddag.
Både advokatfirmaet Hortens to un-
dersøgelser omhenholdsvis salget af
en byggegrund og en efterfølgende
byggetilladelse til Jacob Bjerregaard
og relationenmellem Jacob Bjerre-
gaard og Annemarie Zacho-Broe og

POLITIET SKAL
EFTERFORSKE
BORGMESTER-
SKANDALE
Advokatredegørelser og en intern afdækning af
Fredericia Kommune er den foreløbige kulmination
på dramaet omkring eks-borgmester Jacob Bjer-
regaard (S) og to afskedigede topchefer. Nu skal
politiet granske både grundsalg og en ”nær rela-
tion” mellem borgmester og kommunaldirektør.

tekst ANNA TÖRNQVIST JENSEN
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det dertilhørende habilitetsspørgs-
mål komher til offentlighedens
kendskab, ligesom kommunens egen
afdækning af forholdene i Fredericia
blev lagt frem. Og alle tre undersø-
gelser peger på, at der er flere forhold
i kommunen, som er dybt kritisable.

Ulovlig tilladelse til
borgmesteren
Først og fremmest konkludererHor-
tens redegørelse, at der var urent
trav omkring salget af en byggegrund
og en efterfølgende byggetilladelse

til Jacob Bjerregaard. Sagen om-
handler en grund på Argentinervej i
Fredericia, som borgmesteren købte
i 2016, men som,Horten finder, ikke
var overensstemmelsemed udbuds-
reglerne. Dernæst konkluderer ad-
vokatfirmaet også, at borgmesteren
blevmeddelt byggetilladelse på et
ulovligt grundlag, fordi der blev gi-
vet en ulovlig instruks, som betød, at
byggetilladelsen blev behandlet efter
gamle byggesagsregler, selvom fri-
sten var overskredet, og byggesagen
skulle have været behandlet efter
nye regler. Advokaterne har dog ikke
fundet belæg for, at borgmesteren
skulle have været involveret i forlø-
bet omkring den ulovlige instruks.
Redegørelsen bruger ogsåmange si-
der på at gennemgå kommunens be-
handling af aktindsigtsanmodninger
og beskriver et forløb, hvor kommu-
naldirektøren ifølge flere deltagende
i undersøgelsen skulle have kæmpet
indædt imod, at notater vedrørende
borgmesterens byggesag blev udleve-
ret i forbindelsemed en aktindsigt,
og at fleremåtteminde den daværen-
de kommunaldirektør om at holde en
armslængde til borgmesteren.
”Der er i flere interviewsmed for-
skellige ordlyd givet udtryk for, at
kommunaldirektøren havde været
rasende over, at der var blevet taget
telefonnotater, og at notaterne var
blevet journaliseret, og at hunhavde
skældt ud (…)Kommunaldirektøren
har oplyst, at hun ikke havde bedt om,
at akterne skulle flyttes eller slettes”,
skriverHorten i redegørelsen.
Da en borger allerede har anmeldt
grundsalget til borgmesteren til poli-
tiet, vil den sag nu blive efterforsket,
og da Fredericia Byråd har besluttet
at overdrage advokatundersøgelsen
til politiet, vil den også indgå i politi-
ets arbejde.

Politiet skal undersøge relation
Men det er ikke det eneste, politiet
skal undersøge. For en – for offent-
ligheden – fire sider lang rapport fra
Horten kan vise sig at blive detmest
sprængfarlige element. Den om-
handler nemlig relationenmellem
Jacob Bjerregaard og kommunaldi-
rektør Annemarie Zacho-Broe, og
om de to har været så tætte, at det

udfordrer habiliteten.
”Afrapporteringen er i sin helhed ik-
ke egnet til offentliggørelse”, skriver
Horten, og derfor er det kun et sam-
mendrag, der er offentligt tilgæn-
geligt. Sammendraget adresserer
de vedvarende rygter om, at borg-
mesteren og kommunaldirektøren
skulle have en ”nær relation”. Det er
i medierne løbende kommet frem, at
flere har forsøgt at gøre opmærksom
på relationen og habilitetsspørgs-
målet, og at flere episoder har givet
folk grund til at spekulere i forhol-
detmellem kommunaldirektøren og
borgmesteren. I en video, somEkstra
Bladet har offentliggjort, danser Ja-
cob Bjerregaard og Annemarie Za-
cho-Broe til tonerne af soundtracket
fra filmenDirty Dancing.Mens Ja-
cob Bjerregaard nusser kommunal-
direktøren på ryggen på dansegulvet,
finder Annemarie Zacho-Broes hånd
vej ind under borgmesterens blazer.
Denne episode fandt sted på Genera-
len i Fredericia efter byrådets jule-
frokost i 2018.
Året efter oplevede SusanneEilersen
også en episodemellemde to i ”fest-
ligt lag” underKommunaløkonomisk
Forum iAalborg. Det bekymrede
Eilersen, der derfor orienterede kom-
munens økonomi- og personalechef,
som flere personer ifølgemediernes
beskrivelser har forsøgt at gøre,men
uden et resultat.MensHorten ikke er
nået til bunds i relationenmellemJa-
cobBjerregaard ogAnnemarieZacho-
Broe, retter advokaterne skarp kritik
af, at økonomiudvalget og byrådet ik-
ke tidligere blev orienteret omde be-
kymrede henvendelser, og konklude-
rer, at detmå være en sag for politiet
at undersøge relationennærmere.
Et enigt Fredericia Byråd har over-
draget sagen til politiet og samtidig
indledt en afskedigelsessagmod An-
nemarie Zacho-Broe.
– Jeg ved ikke, omder har været en
nær relation.HverkenHorten, jeg el-
ler andre i byrådet hævder, at vi ved,
der har været ennær relation.Men
byrådet har kendt til rygterne, som
har svirret længe, og jeg fortryder i
dag, at jeg ikke har reageret tydeligere
og tidligere på rygterne, sagde borg-
mester SteenWrist (S) på pressemø-
det og tilføjede, atmanhavde set et

Der var stor mediebevågen-
hed, da borgmester Steen
Wrist (S) på et pressemøde
fremlagde tre undersøgel-

ser om eks-borgmester
Jacob Bjerregaard (S) og

Fredericia Kommune.
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forløb, hvormeget tydede på, at der
var ”taget usaglige hensyn”.
Udover afskedigelsen af kommunal-
direktøren er der ligeledes indledt
en personalesagmod kommunens
økonomi- og personalechef, Tommy
Abildgaard.

Kommunen skal rydde op
Endelig har Fredericia Kommune i
sin egen redegørelse fundet, at kom-
munen ikke i alle tilfælde har over-
holdt de embedsmæssige forpligti-
gelser. Kommunen har undersøgt,
om der har været tilstrækkeligt po-
litisk beslutningsgrundlag, om der
har været hjemmel til stede, og om
kommunens økonomistyringsprin-
cipper har været overholdt.
– Desværre viser vores afdækning,
at vi som kommune i en række sager
ikke har haft orden i penalhuset.
Det gælder i nogle konkrete sager
i forhold til indhentning af tilbud,
indgåelse af aftalermed eksterne

samarbejdspartnere og betaling af
uspecificerede regninger. Konklu-
sionen er, at vi som kommune i nogle
tilfælde ikke har haft styr på interne
processer. Det er beklageligt og util-
fredsstillende, sagde SteenWrist på
pressemødet.
Blandt andet har afdækningen vist,
at Fredericia Kommune har betalt
et eventfirma enmillion kroner om
året uden at have en aftale om, hvad
der skulle leveres. Det er i stridmed
økonomistyringsprincipperne i
kommunen, og det konflikter også
med reglerne i udbudsloven, kon-
kluderer den interne afdækning, der
også peger på, at der ikke i alle tilfæl-
de er udvist lovmedholdelighed, god
embedsmandsadfærd eller forsvarlig
økonomisk forvaltning. Samtidig ty-
der afdækningen på, at embedsvær-
ket har været under pres fra Jacob
Bjerregaard.
”Direktionen vurderer, at skillelin-
jenmellem forvaltningen og den tid-

ligere borgmester har været uklar.
Det ses for eksempel i de situationer,
hvor dagsordenspunkter bliver fjer-
net fra dagsordner, når der ændres i
beslutningsgrundlaget i dagsordens-
punkterne, og de fagligt funderede
anbefalinger eller bilag fjernes”,
konkluderer kommunens egen af-
dækning.
16 tidligere chefer har imedierne
anonymt berettet omdårligt arbejds-
miljø og topstyring underBjerrega-
ards ledelse. Siden 2014, hvor han
blev borgmester, har 20 topchefer
forladt kommunen, og ifølge flere tid-
ligere chefer var der en særledes kon-
frontatorisk tone i Fredericia, hvor
JacobBjerregaard talte grimt til folk,
ikke brød sig ommodargumenter og
ville være en del af alle beslutninger
på alle niveauer. Over for TV Syd har
Jacob Bjerregaard kritikken.

Forstår ikke politianmeldelse
Både Jacob Bjerregaard og Annema-
rie Zacho-Broe har tidligere afvist
rygterne omderes nære relation, og
ingen af demhar offentligt kommen-
teret de tre undersøgelser. Gennem
sin advokat har Annemarie Zacho-
Broe dog gjort klart, at hun ikke for-
står politianmeldelsen, da hun ikke
har overtrådt nogle regler.
–Vi har noteret os, at Advokatfirma-
etHorten ikke i dematerielle sager
mener, at Annemarie Zacho-Broe har
overtrådt nogen regler eller fundet
dokumentation for en relationmel-
lemborgmesteren og kommunaldi-
rektøren, der harmedført problemer
medhabiliteten. Vi stiller os uforstå-
ende overfor, at der nu indgives en
politianmeldelsemodkommunal-
direktøren, skriver advokat Pernille
Backhausen, der på vegne afDjøf bi-
står Annemarie Zacho-Broe, i enmail
til DanskeKommuner.•antj@kl.dk

På pressemø-
det var også 1.
viceborgme-
ster Susanne
Eilersen (DF)
og fungerende
kommunaldi-
rektør Camilla
Nowak.
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