
Til Cavlingkomiteen 

Hermed indstilles journalisterne Jonatan Placing, Michael Klint og Søren Kristensen til Cavlingprisen 2017 

for deres for fremragende, undersøgende arbejde med dokumentarserien ”De dyre direktører”, som blev 

sendt på DR1 i oktober måned 2017. 

Dokumentarserien undersøger lønforholdene blandt de offentlige topchefer i en tid, hvor hver krone 

vendes i det offentlige. Gennem aktindsigter i direktørernes kontrakter afdækkes ordninger, som sjældent 

kommer frem, men som sikrer direktørerne store millionbeløb. Serien har skabt forargelse og debat i 

offentligheden, for det kom bag på de fleste, at direktører kan hæve store fratrædelsesbeløb – uden at 

fratræde – og at dette endda sker både to, tre og fire gange i samme ansættelse. Det kom også bag på de 

fleste, hvor mange direktører i Danmark, der kan hæve dobbeltløn fra det offentlige i flere år. 

 

Serien afdækker, hvordan der i den øverste ledelse, særligt i kommuner og kommunale 

forsyningsselskaber, har bredt sig en forståelse af, at sådanne million-ordninger er helt rimelige. Som da en 

af direktørerne får spørgsmålet:  

”Hvor mange kender du ellers i det offentlige regi, der får tre millioner med i handlen?”, svarer han: 

”Jamen, jeg kender jo sådan set alle mine kollegaer, nu har jeg jo været formand for de kommunale chefer i 

ti år”! 

 

På baggrund af seriens afsløringer varsles der nu fra politikere på Christiansborg og i de enkelte regioner og 

kommuner strammere regler for udbetaling af fratrædelser og gyldne håndtryk til direktører i det 

offentlige.  

 

Om programmet skrev Politikens anmelder blandt andet: ”Det er et ret labert produktionsdesign, der 

binder den undersøgende serie om offentlige chefers høje lønninger og såkaldte fratrædelsesordninger 

sammen. (..) Med ret enkle virkemidler skabes en ramme for fortællingen, hvor chefuniverset er kvalificeret 

som en særlig sfære, befolket med indspiste fløjsmaver, der hypper egne kartofler, som fanden hytter sine. 

(..) Det er fandeme for dårligt, tænker man, når man indtager den faktuelt velunderbyggede journalistik. (..) 

Når man reagerer sådan, beviser det, at journalisterne har gjort deres arbejde godt, og resultaterne af 

researchens mange aktindsigter er formidlet fint.”. 

 

Serien er et resultatet af hundredvis af aktindsigter og mange måneders systematisk gravearbejde overalt i 

toppen af den offentlige sektor. Gennem vedholdende research i både overenskomster, direktørkontrakter 

og ansættelsesforløb - i kombination med kritiske interviews og informationer fra et stort kildenetværk fra 

systemet selv - lykkedes det journalisterne at afdække en stribe væsentlige problematikker på 

direktionsgangene i det offentlige og blotlægge helt ny viden for befolkningen. 

 

Derfor skal de tre journalister have årets Cavlingpris. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Steen Jensen, 

Dokumentarchef, DR Danmark 

 

 


