RIGSREVISIONEN

København, den 13. september 2006
RN D202/06

Faktuelt notat til statsrevisorerne
om
TV2/Nord

I. Indledning
1. I efteråret 2004 fremkom der en række påstande i dagspressen om, at TV2/Nords
direktør uberettigede havde fået nogle lønstigninger, samt at TV2/Nord havde betalt
for direktørens private rejser. Endvidere havde TV2/Nord i januar 2004 investeret i
datterselskabet NMC Erhverv ApS og foretaget overførsler af større beløb til selskabet i maj 2004. Anpartsselskabet blev i september 2004 begæret konkurs. Endelig havde bestyrelsen for TV2/Nord i september 2004 besluttet, at der skulle indledes en juridisk og regnskabsmæssig undersøgelse af en række økonomiske forhold vedrørende
TV2/Nords direktør.

2. Jeg informerede i oktober 2004 statsrevisorerne om, at jeg ville afgive et faktuelt
notat, hvor jeg ville redegøre for forholdene omkring TV2/Nord. Jeg orienterede efterfølgende i februar 2005 statsrevisorerne om, at notatet først ville blive udarbejdet,
når der forelå afgørelse i en voldgiftssag om afskedigelse af direktøren for TV2/Nord.

3. På baggrund af den igangsatte juridiske og regnskabsmæssige undersøgelse besluttede bestyrelsen for TV2/Nord at suspendere direktøren i oktober 2004, indtil undersøgelsens resultater forelå.

-2-

Efter modtagelse af den juridiske og regnskabsmæssige undersøgelse og direktørens
kommentarer til rapportens konklusioner mv. besluttede bestyrelsen i februar 2005 at
ophæve direktørens ansættelsesforhold, idet bestyrelsen fandt, at direktøren havde
misligholdt ansættelsesforholdet. Direktøren var af den opfattelse, at ophævelsen af
ansættelsesforholdet var uberettiget, og fremsatte derfor et erstatningskrav over for
TV2/Nord. Bestyrelsen for TV2/Nord krævede i stedet, at direktøren bl.a. skulle betale erstatning til TV2/Nord for uberettigede tab. Da det af direktørens ansættelseskontrakt fremgik, at tvister om ansættelsesforhold skulle afgøres endeligt og inappellabelt
ved voldgift, blev der nedsat en voldgiftsret.

4. Sagen blev behandlet i voldgiftsretten i marts 2006. I den forbindelse blev der indgået et forlig til fuld og endelig afgørelse i sagen. Ifølge forliget skulle direktøren betale en erstatning til TV2/Nord på 375.000 kr. til dækning af det tab, som TV2/Nord
havde pådraget sig ved direktørens overførsel af midler til NMC Erhverv ApS, samt til
delvis dækning af TV2/Nords sagsomkostninger. Endelig blev det afgjort, at voldgiftsrettens sagsomkostninger skulle deles lige mellem parterne.

5. TV2/Nords samlede omkostninger til advokatundersøgelsen, økonomisk assistance
og advokatbistand i forbindelse med voldgiftssagen har udgjort ca. 1,6 mio. kr. efter
modregning af erstatningen fra den tidligere direktør.

6. Rigsrevisionen har gennemgået relevant sagsmateriale om de omtalte forhold i form
af bilag, rapporter, notater og indstillinger til bestyrelsen, bestyrelsesmødereferater
m.m. Sagen er behandlet ved voldgift, og parterne har indgået forlig i sagen. På den
baggrund finder jeg ikke, at der er grundlag for yderligere undersøgelser i sagen.
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