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D en 9. december sid-
ste år sagde Steen
Wrist (S) ja til at
blive borgmester i
Fredericia fra den 1.
januar. Han havde

dog ikke drømt om, at kommunen
ville havne i så stridmodvind, som
det er sket ovenpå afsløringerne om
eks-borgmester Jacob Bjerregaard.
– Jeg blev sådan set først involveret i
undersøgelsesarbejdet, mens det var
i gang, for jeg blev først en del af øko-
nomiudvalget, da jeg blev borgme-
ster. Jeg havde ingen idé om, at det
skulle endemed at være i nærheden
af det, jeg siddermed nu. Det har
været en stejl kurve formig, siger
SteenWrist.
Han stårmed en kommune, der skal
i gangmed at rydde op ovenpå de
konklusioner, som både advokat-
undersøgelser og kommunens egen
afdækning har draget. Der skalmed
borgmesterens ord skabes ”orden i
penalhuset”.
– Det er en længere proces, og da vi
gik i gang, var det lidt som at kigge
på enmaraton.Men det handler
bare om at få det ene ben foran det
andet og komme af sted. Og gøre det
i et tempo, hvor vi kan følgemed.
Det her tager den tid, det tager.
Han understreger – ligesom funge-
rende kommunaldirektør Camilla
Nowak – at det rod, som er efterladt
i Fredericia, er koncentreret om få
personer i kommunens absolutte
topledelse og få centrale konti. Per-
soner, som ikke længere er i kommu-
nen. Resten af Fredericia Kommune
er velfungerende.
– Fredericia Kommune er en kæm-
pestormaskine, der kører derudaf.

Vores ældre får værdig pleje, vores
børnmodtager læring. Velfærdsop-
gaverne og kommunen kører, kon-
staterer SteenWrist.

Slår ring om medarbejderne
SteenWrist ved, at kommunen har
en stor tillidsopgave foran sig i for-
hold til omverdenen. Og ansvaret er
hans, understreger han.
– Lige så vigtigt det er fåmig at få
sagt, at kommunenkører, så er det og-
så vigtigt formig at slå ring omvores
medarbejdere, somknokler hver ene-
ste dag og løber en ekstramil. Det er
den del af jobbet somborgmester, der
gør virkelig ondt. At se demedarbej-
dere blive beklikket. For det fortjener
de på ingenmåde.Hvis nogle har be-
hov for – og det forstår jeg godt, hvis
de har – at rette en vredemodnogle,
der fortsat er i FredericiaKommune,
så ret denmodmig. Det ermit ansvar,
siger SteenWrist og fortsætter:

– Jeg har haft et kæmpe ansvar som
byrådsmedlem, og jeg har i dag an-
svaret for 4.000mennesker, der er
ansat i Fredericia Kommune. Det
ermig, der stårmed det nu. Det er
klart, at det største ansvar er da på
dem, der har begået de største fejl,
men de er her bare ikkemere.
Mens oprydningsarbejdet er i gang,
bliver der også slikket sår på Frederi-
cia Rådhus. For efter et så dramatisk
forløbmed tidligere, tætte kollegaer
er dermange følelser på spil.
– Jeg tager afstand fra det, der er
sket, formed stormagt følger stort
ansvar.Men jeg er også skuffet, og
jeg er ked af at opleve det her. Det er
på ingenmåde nemt at være i, men
det kan være, det bliver nemmere.

Ingen skal have ondt i maven
Ifølge Camilla Nowak, der var kon-
cerndirektør for børn- og ungeom-
rådet i Fredericia, inden hun trådte

EFTER HÅRDE MÅNEDER SKAL
FREDERICIA RYDDE OP
Fredericia Kommune har sat gang i oprydningsarbejdet ovenpå de skandaler, der har ramt råd-
huset, og har stort fokus på at få skabt en kulturændring, hvor medarbejderne kan tale åbent.

De tre undersøgelser pe-
ger alle på flere forhold,

som er dybt kritisable. ”Vi
har ikke haft orden i penal-
huset”, sagde Steen Wrist
til den fremmødte presse.

F
O
TO

:C
L
A
U
S
F
IS
K
E
R
/
F
R
E
D
E
R
IC
IA

K
O
M
M
U
N
E
/
R
IT
Z
A
U
S
C
A
N
P
IX



16 /// FREDERICIA-SKANDALEN / DANSKE KOMMUNER / NO. 6 / 2021

D er var urent trav,
da eks-borgmester
Jacob Bjerregaard
(S) i 2016 købte en
byggegrund af Fre-
dericia Kommune.

Den efterfølgende byggetilladelse fik
borgmesteren også på en vis, der var i
stridmed reglerne.Men detmest be-
tændte, som kommunalforsker ved
DMJX, Roger Buch, vurderer det, er

detmulige ”nære forhold”mellem
den nu afskedigede kommunaldirek-
tør Annemarie Zacho-Broe og Jacob
Bjerregaard.
– Det er der, det bliver alvorligt, for
hvis der er etmuligt habilitetspro-
blem, så kan enmasse beslutninger
endemed at være ugyldige, siger Ro-
ger Buch og fortsætter:
–Oghvis det viser sig, at sagskomplek-
set også hænger sammen, så er det her

til som fungerende kommunaldi-
rektør, var det ”en svær december”,
da sagernemod Jacob Bjerregaard
begyndte at rulle. Hendes fokus er
nu på at få skabt et andet og bedre
arbejdsmiljø på rådhuset.
–Det skal være sådan, atman i Fre-
dericiaKommune–uanset, omman
er topchef, chef, ellermedarbejder
–med sindsro kan gå på arbejde i et
arbejdsmiljø, der er trygt og rart, og
hvorman ikke har ondt imaven. Jeg
tror, jeg har en rigtig stor opgave i at
signalere den ro og tryghed oven på
det forløb, vi alle sammenhar været
igennem.Der er ingen tvivl om, at det
har været nogle hårdemåneder for
organisationen, og nu skal vi klinke
skårene, sigerCamillaNowak.
Hun understreger, at hun selv er
glad for, at der politisk er udtrykt
tillid til forvaltningen og signaleret
ordentlighed.
– Det gør, at jeg får en rigtig god for-
nemmelse imaven, siger Camilla
Nowak, somnu har fokus på at få
skabt dialog og åbenhed.
–Vi skal derhen, hvor vi tør tale åbent
ombåde, hvad folk har oplevet på ar-
bejdspladsen,menogså hvilke skridt
vi skal tage for at kommederhen,
hvor vi gerne vil. Vi ved alle sammen,
at en kulturændring tager tid, og jeg
er selv lidt utålmodig,men jeg har
tilladtmig selv, at vi også skal kunne
være i det her og få det bearbejdet,
inden vi trækker den berømte streg i
sandet, sigerCamillaNowak.
Derudover har kommunenogså givet
sig selv en række opgaver efter at en
intern afdækning viser, at der er be-
hov for at arbejdemedblandt andet
embedsmandspligterne og det at tur-
de at sige fra somembedsmand.
– Jeg har etmeget stort ansvar for at
skabe en kultur, hvormankommer og
siger fra både tilmig og tilmine che-
fer, og at vi når en tilstand af, at uenig-
hed er en god ting, og uenighed kan
bruges til, at vi sammenkan skabe de
bedste løsninger ved at lade forskel-
ligemeninger brydes og få forskellige
fagligheder i spil. Vores handlinger,
nårmedarbejderne kommer og stil-
ler sig i dørenmednoget, demener, vi
bør se på, bliver definerende for den
kultur, vi sammen skal skabe, siger
CamillaNowak.• antj@kl.dk

EKSPERT: KAN BLIVE
DEN STØRSTE
SKANDALE I VOR TID
Hvis flere brikker passer sammen i sagskomplekset i Fredericia,
kan skandalen vokse sig stor, vurderer kommunalforsker Roger
Buch. Og så er det endda ikke første gang, en borgmesterskan-
dale rammer kommunen.

tekst ANNA TÖRNQVIST JENSEN

Det mest spræng-
farlige element
kan vise sig at bli-
ve enmulig ”nær
relation” mellem
eks-borgmester
Jacob Bjerregaard
(S) (i midten) og
den afskedigede
kommunaldirek-
tør Annemarie
Zacho-Broe (tv.),
vurderer ekspert.
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