
Indstilling af ”Under Mistanke” 

Sønderho 3/11-2020 

Jeg vil gerne have lov at indstille journalisterne Rune Weitling og Kim Westphal fra Ugeavisen Esbjerg til 

Cavlingprisen for deres artikelserie ”Under Mistanke”. 

RW og KW formåede med deres journalistiske grundige og yderst ordentlige arbejde, at få sat fokus på, og 

nogle sandheder frem, om arbejdsmiljø, arbejdsgang, inkompetence, dårlige og/eller ulovlige vurderinger 

og afgørelser, mangel på ordentlig lederskab, intern misinformation – i det hele taget alt det der kan gå galt 

i en offentlig forvaltning. 

Alt sammen noget der har og har haft kæmpestore menneskelige konsekvenser for de berørte børn og 

forældre, der er magtesløse og helt uden retssikkerhed.  Der er blandt os borgere på Fanø, et lille bitte håb 

om at resultaterne med konsekvenser for nogle af de gennemgående centrale personer i den offentlige 

forvaltning på Fanø, kan være med til at bringe problemerne på socialområdet helt op på landspolitisk plan, 

så borgere fremover kan føle sig trygge og sikre ved at henvende sig til kommunen, hvad enten det er som 

underretter eller underrettet.  

Får RW og KW Cavlingprisen, er der mulighed for at bibeholde fokus og pres på Fanø Kommune om at følge 

lovgivningen, få tænkt grundigt over om der er de rette ressourcer og kompetencer på øen, og hvis ikke få 

vendt skuden, så Fanø bliver det sted hvor der ER forståelse for, hjælp til, plads til og retssikkerhed for alle 

borgere .  

Jeg har løbende igennem artikelserien ”Under Mistanke” været i kontakt/udvekslet information med Rune 

Weitling og jeg må sige jeg har aldrig talt med en journalist jeg følte jeg kunne stole så meget på og hos 

hvem jeg mærkede en ægte passion for at gøre en positiv forskel  for dem der er blevet/bliver 

omsorgssvigtet af Fanø Kommune (eller den offentlige forvaltning, hvis man ser på det i et større 

perspektiv).  

Hurra for og tak til Rune, Kim og Esbjerg Ugeavis for at bringe fakta om godt og skidt på et velunderbygget 

grundlag og med hjertet på det rigtige sted. Det er imponerende at en annoncefinansieret Ugeavis i 

udkantsdanmark, prioriterer og har kompetencerne til at levere undersøgende journalistik på allerhøjeste 

niveau. 

 

Med venlig hilsen 

Tove de Fries 

 

 


