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KOMMISSORIUM
for

advokatundersøgelse af myndigheders behandling af politianmeldelser 
indgivet af Divine Business Solutions ApS og Lisborg Holding ApS og 

af visse forhold relateret hertil

1. Folketingets Udvalg for Forretningsordenen har den 6. oktober 2014 
vedtaget en beretning over beslutningsforslag nr. B 116, hvorefter 
regeringen pålægges at igangsætte en uvildig undersøgelse i en anden form 
end ved en undersøgelseskommission af politiets og andre myndigheders 
behandling af politianmeldelser indgivet af Divine Business Solutions ApS 
og Lisborg Holding ApS den 17. april 2007 og efterfølgende og af forhold 
relateret hertil hos bl.a. SKAT og Justitsministeriets rolle i forbindelse 
hermed. Den uvildige undersøgelse skal have adgang til alle relevante 
akter.

2. Advokatundersøgelsen skal på den baggrund omfatte en undersøgelse af 
og redegørelse for det faktiske begivenhedsforløb i forbindelse med 
politiets og andre myndigheders behandling af politianmeldelser indgivet 
af Divine Business Solutions ApS og Lisborg Holding ApS den 17. april 
2007 og efterfølgende. 

Advokatundersøgelsen skal desuden omfatte en undersøgelse af og 
redegørelse for det faktiske begivenhedsforløb relateret hertil hos bl.a. 
Justitsministeriet, herunder for Justitsministeriets besvarelse af spørgsmål 
fra Folketinget i tilknytning til sagen.

Herudover skal advokatundersøgelsen omfatte en undersøgelse af og 
redegørelse for det faktiske begivenhedsforløb hos Skatteministeriet og 
SKAT vedrørende forhold relateret til de indgivne politianmeldelser, 
herunder for SKAT’s undersøgelse af VKR-koncernens udbetaling af 
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konsulenthonorarer til selskabet Jules Limited på kanaløen Sark og for 
Skatteministeriets besvarelse af spørgsmål fra Folketinget i tilknytning til 
sagen.

Endelig skal advokatundersøgelsen omfatte en undersøgelse af og 
redegørelse for, om de nævnte myndigheders behandling af sagen har 
været i overensstemmelse med de gældende regler og principper mv., samt 
for om der i sagen er tilgået Folketinget urigtige, vildledende eller 
mangelfulde oplysninger.  

3. Advokatundersøgelsen skal bygge på en gennemgang af alt foreliggende 
materiale i politiet, anklagemyndigheden, Justitsministeriet, 
Skatteministeriet, SKAT og eventuelle andre myndigheder vedrørende de 
forhold og den periode, der er genstand for undersøgelsen, herunder sagens 
dokumenter, e-mails, sms’er og øvrigt skriftligt materiale. Foreliggende 
skriftligt materiale fra Tom Lisborg, som er tilgængeligt, vil kunne 
inddrages i undersøgelsen, i det omfang dette er relevant. 

Der kan ikke som led i undersøgelsen foretages afhøringer af eller 
indhentes udtalelser eller lignende fra implicerede embedsmænd eller 
andre.

På baggrund af den nævnte gennemgang af sagsmaterialet skal der 
foretages en vurdering af, om der i politiet, anklagemyndigheden, 
Justitsministeriet, Skatteministeriet, SKAT eller eventuelle andre 
myndigheder er begået fejl og forsømmelser i tilknytning til sagen, og om 
der i så fald er grundlag for at indlede sager om disciplinært eller 
ansættelsesretligt ansvar mod bestemte embedsmænd. I givet fald skal der 
udarbejdes udkast til tjenstlig indberetning vedrørende den eller de 
pågældende person(er).

Som led i vurderingen af embedsmændenes forhold skal det på baggrund 
af den ovennævnte undersøgelse af det faktiske begivenhedsforløb 
undersøges og beskrives, i hvilket omfang de siddende ministre i den 
periode, der er genstand for undersøgelsen, har været inddraget i sagen.

Hvis det vurderes, at sagsmaterialet ikke giver tilstrækkeligt grundlag for 
en faktuel belysning af sagen, skal det vurderes, om der kan være 
anledning til at gå videre og gennemføre yderligere undersøgelser af 
sagens nærmere omstændigheder med henblik på bedømmelse af 
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spørgsmålet om eventuel indledning af disciplinær eller ansættelsesretlig 
forfølgning mod de berørte embedsmænd.

4. Resultatet af advokatundersøgelsen vil blive offentliggjort. Da 
tavshedsbelagte oplysninger om bl.a. enkeltpersoners strafbare, 
økonomiske, erhvervsmæssige eller privatlivet tilhørende forhold vil indgå 
i undersøgelsen, skal rapporten om resultatet af undersøgelsen således 
udarbejdes på en sådan måde, at dens offentliggørelse ikke skader 
hensynet til de pågældende enkeltpersoner.

Advokatundersøgelsen skal afsluttes snarest muligt.
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