
Åbenhedskomitéen
v/John Damm Sørensen
Stenkrogen 6
2800 Kgs. Lyngby

Hil lerød Politi
Østergade 1
3400 Hillerød Gladsaxe, 12. juni 2001

Vedrørende anmeldelse mod borgmester Peter Brixtofte, J.nr. 1000-83990-00132-001.

I brev af 11. juni 2001 meddeler Hillerød Politi, at man ikke agter at foretage sig yderligere vedrørende

Åbenhedskomitéens politianmeldelse af Farum kommunes borgmester Peter Brixtofte.

Hil lerød Politi lægger til grund for afgørelsen, at borgmester Peter Brixtofte i et brev 15. marts 2001 til Til-

synsrådet for Frederiksborg Amt har erkendt problemer med annoncering af byrådets møder i Farum Avis.

Borgmester Peter Brixtofte meddeler i brevet, at der er draget omsorg for af fejlene ved annoncering i Farum

Avis er rettet.

Det er med den dybeste beklagelse, at Åbenhedskomitéen konstaterer, at Hillerød Politi har afgjort sagen på

et forkert grundlag, idet sagen ikke drejer sig om Farum kommunes annoncering i Farum Avis; men om ind-

holdet af de dagsordner som iht. Den kommunale styrelseslov skal fremlægges på et eller flere for offentlig-

heden tilgængelige steder i kommunen, jf. Den kommunale styrelseslov § 8, stk. 6 og  Lov om kommunernes

styrelse 3. udgave side 33 (2. udgave side  69) ” I den fremlagte sagsfortegnelse skal - med  respekt for reg-

lerne om tavshedspligt – medtages såvel de sager, som foreslås forhandlet f or åbne døre, som de sager, der

foreslås forhandlet for lukkede døre.”

Som det fremgik af Åbenhedskomitéens begrundelse for anmeldelsen af  borgmester Peter Brixtofte, har

Åbenhedskomitéen ved selvsyn konstateret, at borgmester Peter Brixtofte har undladt offentliggørelse af



sager som forhandles for lukkede døre, og fortsat undlader offentliggørelse af sager, som forhandles for luk-

kede døre.

Åbenhedskomitéens opfattelse af sagen er i en artikel bragt  i JPKøbenhavn  22. maj 2001 bekræftet af 2.

viceborgmester i Farum kommune Helene Lund:

2. viceborgmester i Farum, Helene Lund (SF), er generelt enig i Åbenhedskomitéens kritik.  »Når man kom-

mer til byrådsmøderne, er det kun de åbne dagsordener, der ligger  fremme,« siger hun.

På denne baggrund anmoder Åbenhedskomitéen om at Hillerød Politi genovervejer  sagen.
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