Indstilling af journalisterne Andreas Lund Munk, Kristian Brårud Larsen og Per Mathiessen
til Cavlingprisen
Sagen er blevet kaldt en af de største kommunale skandaler i nyere tid.
Æren for, at vi i dag ved, at noget var ravruskende galt i Fredericia, kan alene tilskrives det
ihærdige, ukuelige og forbilledlige journalistiske arbejde begået af journalisterne Andreas Lund
Munk, Kristian Brårud Larsen og Per Mathiessen.
Deres afdækning slår en tyk streg under mediernes altafgørende rolle i vores samfund og er både
med til at styrke journalistikkens troværdighed og bekræfte den eksistensberettigelse.
Det samlede omfang af skandalen er stadig ved at blive opgjort. Afsløringerne har dog allerede
haft omfattende konsekvenser:
Borgmester Jacob Bjerregaard (S) – der havde absolut flertal i byrådet - trak sig overraskende fra
posten 8. december sidste år. Det var få timer efter, at Ekstra Bladets journalister havde bedt den
magtfulde bykonge om at stille op til et interview om journalisternes månedlange research.
Siden fulgte en nærmest utallig række afsløringer på EB.dk og i Ekstra Bladet. Det fik byrådet til at
bestille en uvildig advokatundersøgelse. Men advokaternes mandat og deres rammer måtte
løbende udvides i takt med journalisternes afsløringer.
Kommunens to øverste embedsfolk - kommunaldirektøren samt økonomi- og personalechefen –
blev bortvist fra deres stillinger. En tredje højtstående chef blev afskediget. Og flere forhold er
blevet politianmeldt af Fredericia Kommune.
Kommunal forvaltningsekspert ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Roger Buch vurderer,
at sagen om Fredericias tidligere borgmester og den øverste ledelse potentielt kan blive en af de
største skandalesager i dansk kommunalpolitik til dato.
”Sagen sprænger rammerne for, hvad man nogensinde har set i kommunalpolitik,” har Roger Buch
udtalt.
Samme alvorlige toner lyder fra professor i forvaltningsret ved Syddansk Universitet Frederik
Waage, som vurderer, at ”det har sejlet fuldstændig i kommunens øverste forvaltning”.
”Det ligner en overtrædelse af helt basale regler for embedsførelse. Advokatundersøgelsen er
alarmerende, og den afdækker noget vi ikke er vant til i den offentlige forvaltning i Danmark,” har
Frederik Waage fastslået.
Dette er skelsættende artikler om dansk politik, som ind til kernen demonstrerer, hvad god
undersøgende journalistik handler om: At holde øje med magthaverne i samfundets tjeneste.
Lokale og regionale medier dækker ellers Fredericia Rådhus tæt – og Jacob Bjerregaard havde i
efteråret 2020 meddelt, at han genopstillede ved det kommende kommunalvalg. Fortællingen om
Bjerregaards embedsperiode var en succeshistorie. Lige indtil Ekstra Bladet begyndte at grave i
glansbilledet.
På den baggrund mener jeg, at EB-journalisternes bør hædres med fagets fornemmeste pris,
Cavlingprisen.
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