
 

 

 

23. november 2018 

          

Frederiksberg Kommune 

 

 

 

Notat 

 

Svar på KBS-spørgsmål fra KB-medlem David Munis Zepernick om 

kommunens køb af juridisk og finansiel rådgivning 

 

Spørgsmål: 

Har Frederiksberg Kommune købt ydelser af advokatfirmaet Bech-Bruun, som 

nu igen viser sig at have tjent penge på at rådgive kriminelle og skattespeku-

lanter, de sidste fem år, og i givet fald for hvor meget og til hvilke opgaver? 

 

Hvilke advokat- og revisionsfirmaer har Frederiksberg Kommune benyttet sig 

af de sidste fem år, og hvilke tiltag har Frederiksberg Kommune taget eller vil 

tage for at sikre sig, at kommunen ikke uforvarende køber finansiel og juridisk 

rådgivning af virksomheder med en skatte-etik, som - ligesom tilfældet Bech-

Bruun - er i modstrid med ånden i det charter for Skattelyfri Kommune, som 

kommunen netop har underskrevet?  

 

Begrundelse: 

De seneste dage har medierne afdækket, hvordan selv respektable juridiske 

og finansielle rådgivningsvirksomheder har bidraget aktivt til skattesvindel i 

flere europæiske lande. Sådanne virksomheders ageren er i åbenlys modstrid 

med ånden i det charter for skattelyfri kommune, som Frederiksberg, som den 

kun tredje kommune i Danmark, netop har underskrevet.  

 

2018:https://www.berlingske.dk/virksomheder/bech-bruun-huser-storbank-der-

laensede-schweiz-for-udbytteskat 

 

2013:https://politiken.dk/oekonomi/virksomheder/art5548755/Toprevisorer-

fyret-før-nye-afsløringer-om-skattefusk-i-tv-i-aften 

 

Svar: 

 

Køb af ydelser fra Bech-Bruun 

Forvaltningen oplyser, at der siden 1. januar 2014 er købt ydelser hos Bech-

Bruun for i alt 2,6 mio. kr.  
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Heraf er de ca. 1.9 mio. kr. anvendt ved juridisk assistance til udbud af parkeringsanlæg som OPP og 0,2 

mio. kr. vedr. udbud af Kulturskolen som OPS. Det bemærkes her, at baggrunden for benyttelsen af 

Bech-Bruun til sagen om udbud af parkeringsanlæg kort er den, at kommunens faste advokat 

LETT/DLA-Piper af habilitetsgrunde ikke kunne benyttes, da én af deres klienter indgik i et af de konsor-

tier, der var prækvalificerede og deltog i den konkurrenceprægede dialog om opgaven. Bech-Bruun hav-

de de nødvendige kompetencer på feltet.  

 

 

De resterende 0,5 mio.kr. fordeler sig på forskelligartede juridiske opgaver som fx  

- Mangelskrav 

- Vurdering ved. Forum A/S 

- ”second opinion” vedrørende en afgørelse fra Natur- og Miljøklagenævnet 

- Vurdering af påbudsmuligheder 

- Notat om ansvar for skader ved nedtaget stillads 

- Deltagelse i kommunalt netværk – forvaltningsret 

- Udbud af ny kulturskole som OPS 

- Afklaring vedrørende afkobling af tagvand 

- Vurdering af planretlig problemstilling 

 

 

Hvilke advokat- og revisionsfirmaer har Frederiksberg Kommune benyttet sig af de sidste fem år 

For en liste herover, henvises til vedlagte bilag, idet det bemærkes, at DLA Piper siden 2012 har været 

kommunens primære advokat i henhold til vundet udbud. 

 

For så vidt angår revisionsfirmaerne nævnt i det vedlagte bilag bemærkes det, at Azets dækker over 

kommunens lønadministration, mens KPMG dækker over kommunens revisionsselskab. Sidstnævnte er 

for et par år siden blevet opkøbt/indlemmet i Ernst & Young. Sammenfattende kan det derfor oplyses, at 

KPMG og Azets er aftaledækkede udgifter ift. revisionsopgørelsen.  

 

Afslutningsvist bemærkes det, at de nævnte firmaer alene har kunnet fremsøges fordi ordet advokat 

og/eller revisor/revision indgår i et emnefelt i kommunens betalingssystem. Det kan derfor ikke udeluk-

kes, at der vil være enkelte yderligere firmaer, som ikke er med i oplistningen. 

 

Hvilke tiltag har Frederiksberg Kommune taget eller vil tage for at sikre sig, at kommunen ikke uforvaren-

de køber finansiel og juridisk rådgivning af virksomheder med en skatte-etik, som - ligesom tilfældet 

Bech-Bruun - er i modstrid med ånden i det charter for Skattelyfri Kommune, som kommunen netop har 

underskrevet? 

 

Frederiksberg Kommune har siden 2009 været medlem af DIEH, som er et forum, hvor udbydere og 

aftagere mødes med diverse interesseorganisationer om at finde løsninger, der skal fremme etisk han-

del.  

 

Baggrunden er et ønske om at sikre, at kommunen overholder helt grundlæggende retningslinjer for etisk 

handel. Det gælder typisk ved køb af varer og ydelser fra udviklingslandene, hvor DIEH som med-
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lemsorganisation har sit fokus på at skabe bedre arbejds- og miljøforhold hos både producenter og leve-

randører. 

 

Her deler og får Frederiksberg Kommune viden om udviklingen i lovgivning, vilkårene for etisk handel og 

bidrager til at udvikle best practice.  

 

Frederiksberg Kommune har stort fokus på området - og ønsker naturligt at være med til at fremme CSR 

– dvs. ansvarlig produktion, respekt for menneskerettigheder, miljø og sociale ansvar.  

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Dorthe Schade  

Konst. afdelingschef, juridisk afdeling 

  

 


