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3400 Hill erød Gladsaxe, 19. maj 2001

Vedrørende politianmeldelse af Farum kommunes borgmester Peter Brixtofte.

På vegne af Åbenhedskomitéen indgiver undertegnede hermed poli tianmeldelse mod Farum kommunes borgmester,
folketingsmedlem Peter Brixtofte.

Det er Åbenhedskomitéen opfattelse, at borgmester Peter Brixtofte mod bedrevidende har afgivet urigtige oplysninger i
en sag, der har været behandlet i Tilsynsrådet for Frederiksborg Amt.

Baggrunden for denne sag er, at Åbenhedskomitéen gjorde tilsynsrådet opmærksom på, at Farum kommune ikke over-
holdt den kommunale styrelseslovs regler om offentliggørelse af sager, som borgmesteren foreslog afholdt for lukkede
døre.

I en udtalelse af 15. marts 2001 til Tilsynsrådet for Frederiksborg Amt udtaler borgmester Peter Brixtofte:

"Vi skal i den anledning oplyse, at Farum Kommune altid har offentliggjort dagsordenerne til Byrådets møder med
oplysning om alle punkter, der er til behandling…", jf. bilag 1

Åbenhedskomitéen har ved selvsyn dags dato på Farum Bibliotek konstateret, at de dagsordener, der har været og fort-
sat bli ver fremlagt på Farum Kommunes bibliotek, ikke indeholder oplysninger om de sager, der foreslås forhandlet for
lukkede døre. Jf. kopi af annoncer i Farum Avis 23. januar 2001og 6. marts 2001, og dagsordner for Farum Byråds
møder 30. januar 2001, 13. marts 2001 og 15. maj 2001.

På den baggrund skal Åbenhedskomitéen hermed anmode polit imesteren i Hill erød om at rejse straffesag mod borgme-
ster Peter Brixtofte for mod bedrevidende at have afgivet urigtige oplysninger til anden myndighed. Jf. bl.a. Straffelo-
vens kap. 17,§ 162.: "Den, som ellers for eller til en offentlig myndighed afgiver urigtig erklæring om forhold, angåen-
de hvilke han er pligtig at afgive forklaring, straffes med bøde eller hæfte eller med fængsel indtil 4 måneder."
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