
Hermed indstiller jeg BT-journalist Søren Kjellberg Ishøy til Cavlingprisen 2016 for sin 
artikelserie om ulovlige aftaler i Rigspolitiet 
 
Danmark ligger konstant i top på Transparency Internationals liste over verdens mindst korrupte 
lande, når der måles på misbrug af magt, hemmelige aftaler og bestikkelse i den offentlige sektor. 
Alligevel har BT’s journalist Søren Kjellberg Ishøy med yderst grundig og systematisk 
graverjournalistik afdækket, hvordan en dekoreret og magtfuld chef i den statslige sektor, Bettina 
Jensen, i strid med både udbudsreglerne og de forvaltningsretlige regler indgik aftaler med to 
konsulenter for mere end 24 mio. kr. Først i DR fra 2004 til 2010 og siden i Rigspolitiet, hvor de to 
konsulenter Mariann Færø og Christine Thorsen fik honorarer på mere end 20 mio. kr. mellem 
2011 og 2013. 
Søren Kjellberg Ishøy har dokumenteret, hvordan de to konsulenter, som er Bettina Jensens gode 
bekendte fra deres fælles tid i DRs ledelse, fik millionhonorarerne udbetalt uden, at andre kunne 
byde på de lukrative opgaver. Søren Kjellberg Ishøy har ligeledes afdækket, hvordan 
konsulenterne fik udbetalt millioner af kroner for ’rekruttering’ og ’konsulentassistance’ uden, at der 
var dokumentation for, hvad Rigspolitiet fik for pengene. Kontrakterne med de to konsulenter var 
enten mangelfulde eller også blev der slet ikke lavet kontrakter, ligesom forskudsbetaling, 
uspecificerede fakturarer kombineret med høje enkeltudbetalinger førte til honorarer på op til 4,6 
millioner kroner for bare et halvt års arbejde. 
Senest har Søren Kjellberg Ishøy så kunne fortælle, hvordan en intern mailkorrespondance 
afslører, at en juridisk konsulent i Rigspolitiet rent faktisk advarede ledelsen i Rigspolitiet om, at der 
foregik ulovligheder. Men ledelsen reagerede ikke. 
Artiklerne er først og fremmest kommet i stand på baggrund af et omfattende aktindsigtsmateriale 
bestående af blandt andet fakturarer fra Christine Thorsen og Mariann Færø sendt til Rigspolitiet 
og DR i perioden 2004 til 2014 samt tilhørende kontrakter. Derudover bygger artiklerne også på 
aktindsigt i mailkorrespondance mellem Bettina Jensen og de to konsulenter. Dette materiale har 
været yderst tidskrævende at fremskaffe, og derfor har researchen stået på siden januar.  
DR erkendte allerede i forbindelse med researchen til den første artikel 26. juni 2016, at aftalerne 
mellem Bettina Jensen og Christine Thorsen var indgået i strid med udbudsreglerne. Også 
Rigspolitiet erkendte – efter først at have hævdet at alt var foregået efter bogen – at nogle få 
kontrakter skulle have været i udbud. Et standpunkt, Rigspolitiets ledelse holdt fast i indtil sagen 
kulminerede den 29. september 2016, hvor Kammeradvokaten pillede Rigspolitiets redegørelse i 
sagen fuldstændig fra hinanden: Alle kontrakterne med de to konsulenter skulle have været i 
udbud ligesom grundlæggende forvaltningsretlige principper om forsvarlig økonomisk forvaltning 
ikke var overholdt, konkluderede Kammeradvokaten i en 38 siders lang rapport. 
  
Efter Søren Kjellberg Ishøys arbejde er indkøbsfunktionen i Rigspolitiet fjernet fra Bettina Jensens 
ansvarsområde, så hun ikke kan hyre konsulenter på egen hånd mere. Derudover har Rigspolitiet 
styrket kontrollen med, at udbudsreglerne overholdes, ligesom der er blevet strammet op på 
politiets interne retningslinjer for konsulentindkøb. 
For dette stærke arbejde fortjener Søren Kjellberg Ishøy Cavlingprisen. 
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