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KOMMISSORIUM FOR ADVOKATUNDERSØGELSE AF  
FORENINGEN "SØSTRE MOD VOLD OG KONTROL" 

 
 
Baggrund og formål 
 
Byrådet i Odense Kommune behandlede den 24. marts 2021 et initiativretsforslag om en 
ekstern undersøgelse af foreningen Søstre mod Vold og Kontrol ("foreningen"), og Øko-
nomiudvalget har den 27. januar 2022 besluttet at iværksætte en advokatundersøgelse i 
henhold til nærværende kommissorium.  
 
Baggrunden for advokatundersøgelsen er, at der i medier mv. er stillet spørgsmål ved, om 
foreningen virker for at støtte og hjælpe borgere underlagt negativ social kontrol, eller 
om foreningen reelt modarbejder eller underminerer disse formål, herunder ved at ude-
lukke medlemmer, lægge pres på tidligere medlemmer og begå dokumentfalsk.  
 
Formålet med advokatundersøgelsen er særligt at give byrådet grundlag for at tage stil-
ling, om foreningen fortsat skal modtage tilskud fra kommunen, og om der måtte være 
grundlag for at tilbagesøge allerede udbetalte tilskud.  
 
Metode 
 
Kommunen er kun i ganske begrænset omfang i besiddelse af skriftligt materiale, der kan 
belyse de faktuelle forhold, som advokatundersøgelsen omhandler.  
 
Foreningen – og andre eksterne personer – vil have sådant materiale og også anden viden 
om sagen, men vil ikke være forpligtede til at udlevere materiale til brug for advokatun-
dersøgelsen eller til at deltage i interview.1  
 
Materiale til brug for advokatundersøgelse vil derfor søges fremskaffet gennem følgende 
kilder:  
 

- Offentligt tilgængelige kilder (medier, sociale medier) 
- Kontakt til foreningen med forespørgsel om på frivilligt grundlag at bistå med ad-

vokatundersøgelsen gennem udlevering af materiale, hhv. deltagelse i interviews 
- Kontakt til personer, der har udtalt sig (såvel kritisk som positivt) om foreningen, 

med forespørgsel om på frivilligt grundlag at bistå med advokatundersøgelsen 
gennem udlevering af materiale, hhv. deltagelse i interviews. 

 
1 Foreningen er dog forpligtet til at udlevere materiale om kontraktmæssige forhold, jf. tilskudsaftalen.  



Side 2 

 
Derudover etablerer advokatfirmaet en indberetningsordning, hvor personer, der måtte 
have oplysninger af relevans for undersøgelsen, kan henvende sig (telefonisk eller pr. 
mail) direkte til advokatfirmaet – efter ønske kan dette ske i fortrolighed. Der kan afholdes 
interviews med personer, der henvender sig gennem indberetningsordningen, og ordnin-
gen er åben for alle, herunder personer med nuværende eller tidligere tilknytning til for-
eningen og personer med tilknytning til kommunen. Der orienteres om indberetningsord-
ningen på kommunens hjemmeside, på kommunens Facebook-side og i en pressemedde-
lelse.  
 
Indberetningsordningen er tilgængelig i 2 uger fra 11.-28. februar 2022.  
 
Afrapportering 
 
Advokatfirmaet afleverer en skriftlig afrapportering til Odense Kommune. Afrapporterin-
gen udformes sådan, at den er egnet til offentliggørelse, evt. med anonymisering. Afrap-
porteringen kan efter behov suppleres af et fortroligt tillæg, der alene afleveres til kom-
munen. 
 
I afrapporteringen redegøres for de faktiske forhold, som er afdækket gennem undersø-
gelsen. Det bemærkes, at mulighederne for – i regi af en advokatundersøgelse – at gen-
nemføre en faktuel afdækning af mere holdningsprægede temaer (fx om foreningen har 
berøringsangst over for visse spørgsmål) vil være ganske begrænsede.  
 
Herudover skal advokatfirmaet give anbefalinger til opfølgningen, herunder om der er 
hjemmel til fortsat at yde tilskud, om allerede udbetalt tilskud kan tilbagesøges, om der – 
jf. offentlige udsagn om dokumentfalsk – er grundlag for at foretage politianmeldelse. 
Advokatfirmaet kan også give anbefalinger om andre forhold, som måtte være relevante.  
 
                                -o- 
 
Undersøgelsen gennemføres som en almindelig advokatundersøgelse, jf. Danske Advoka-
ters vejledning om advokatundersøgelser. 
 
Advokatundersøgelsen forventes afsluttet 2 måneder efter igangsættelsen.  
 
 
 
 


