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Kære Kim. 
 
Jeg har modtaget din redegørelse af 5. november 2007, hvor du på min anmodning har for-
holdt dig til nogle udsagn, der er fremsat i mails til mig fra fem uniformerede ledere i AvH 
om, at du skulle have udtalt, at du ”gik efter” Lene Møller Nielsen, og til Lone Støwers udta-
lelse til Morgenavisen Jyllands-Posten af tilsvarende karakter. Du har i redegørelsen endvide-
re kommenteret situationen i Anstalten ved Herstedvester og afvist Jyllands-Postens påstande 
om, at du skulle holde hånden over negativt styrende fængselsfunktionærer. 
 
Som du er bekendt med har jeg truffet beslutning om, at direktoratet snarest skal foretage en 
undersøgelse af forholdene i Anstalten ved Herstedvester med henblik på at afdække, om der 
har fundet kritisable forhold sted, som kan danne grundlag for videre skridt. I undersøgelsen 
vil Personalekontoret og Sikkerhedsenheden få bistand af Kammeradvokaten. I min beslut-
ning herom er blandt andet indgået de afvigende og til dels modstridende versioner af, hvad 
du har sagt eller ikke sagt ved de pågældende lejligheder. Der er til dels tale om påstand mod 
påstand, og jeg har ikke tilstrækkeligt grundlag for at afgøre, hvad der er den rigtige version. 
 
Jeg skal dog ikke undlade at udtrykke min undren over, at du i din redegørelse opremser en 
række skridt, som forbundet ikke har benyttet sig af, herunder blandt andet ”obstruktion”, som 
i givet fald efter min vurdering ville have været i strid med samarbejdsaftalen og i hvert fald i 
åbenlys modstrid med samarbejdsånden. Jeg er absolut ikke enig i din karakteristik af disse 
skridt som ”til rådighed stående midler”. 
 
Med hensyn til problemerne på Anstalten ved Herstedvester er jeg ikke enig i, at de, som du 
skriver, ”bunder i høj grad i tre konkrete personalesager”, selv om jeg ikke kan afvise, at de 
har været med til at optrappe situationen. 
 
Undersøgelsen vil nu snarest blive igangsat med nogle samtaler, som skal afdække, om der 
findes grupper eller enkeltpersoner i Anstalten ved Herstedvester, som udøver stærkt negativ 
indflydelse på kolleger og/ eller ledelse. Jeg går ud fra, at forbundet – i overensstemmelse 
med tidligere udmeldinger om ønskeligheden af at få verificeret eller afkræftet påstande her-
om – vil medvirke positivt til undersøgelsens gennemførelse. 
 

 
Med venlig hilsen 

 
 
 
 

William Rentzmann 


