
Til Cavlingkomiteen 

 

JydskeVestkysten indstiller hermed serien ”Fusk med fondspenge” til Cavlingprisen 2016. Bag 

serien står journalist Rasmus Just og journalistpraktikant Lisa Dupont Lethinen. Sidstnævnte bidrog 

til de første 6 af i alt 12 historier. 

 

Siden marts har avisen afdækket, hvordan Erhvervsakademi Sydvest har misbrugt offentlige 

støttekroner. Denne sag -  og de sager, som avisens omtale efterfølgende har medført – var aldrig 

kommet frem uden JydskeVestkystens vedholdende og kritiske afdækning. 

 

Det er klassisk undersøgende journalistik, der begynder med, at et tip bliver efterprøvet. Herefter 

har avisen ved hjælp af aktindsigter, gennemgang af store mængder bilag, regnskaber og 

interviews kunnet fortælle, at erhvervsakademiet med dens rektor i spidsen bevidst skrev fiktive 

timesedler for at sikre et større overskud på et projekt, der var støttet af EU-midler. Efterfølgende 

måtte akademiet trække 3615 ledelsestimer ud af projektet og betale omkring 50.000 kroner 

tilbage. Det skete, efter at akademiet havde rykket rundt på en række poster i regnskabet. Dermed 

blev tilbagebetalingen begrænset. 

 

Avisens afdækning fik Erhvervsstyrelsen til at undersøge en række andre sager.  

Undersøgelserne er endnu ikke færdige, men styrelsen har allerede varslet krav om tilbagebetaling 

af omkring 675.000 støttekroner i to sager, hvor der ifølge styrelsen er ”omfattende 

uregelmæssigheder” omkring lønudgifterne til erhvervsakademiets ledende ansatte. Trods 

skrappe krav til timeregistrering har akademiet kun fremlagt dokumentation for få hundrede af de 

cirka 2500 timer, som en række ledende ansatte har angivet at have arbejdet og derfor modtaget 

offentlig støtte for. Eksempelvis har akademiet kun kunnet fremlægge dokumentation for 15 af de 

234 timer, som rektoren har angivet at have arbejdet. 

 

Også Region Syddanmark undersøger en sag, hvor rektoren angiveligt forsøgte at opfinde timer i 

et budget for at sikre støttekroner. 

En tidligere ansat har i avisen kaldt kulturen med at angive timer uden at udføre arbejdet for 

”gængs praksis” på erhvervsakademiet. 

 

Undervejs er avisen blevet truet med både Pressenævnet og krav om erstatning. Da avisen har 

haft både dokumentationen og etikken i orden, er anklagerne frafaldet. 

 

Der er tale om en yderst væsentlig historie om en forkert kultur på en stor uddannelsesinstitution. 

Sagen er da også af så stor principiel betydning, at afgørelsen på de sager, som stadig ikke er 

afgjort, følges nøje i uddannelsesverdenen. 

 

 

Venlig hilsen 

Mads Sandemann 
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