
 
 

Klager til Statsforvaltningen over, at politikere 
udvandrede fra møde 

Enhedslistemedlem i Regionsrådet har klaget til Statsforvaltningen over, at to 
økonomiudvalgsmedlemmer i Hillerød ikke ville lytte til den kontroversielle aktivist Niels 
Holck 

AF METTE DOLMER THYGESEN 

Det er nu blevet genstand for en klage til Statsforvaltningen, at to politikere valgte at 
forlade Økonomudvalgets møde onsdag, da blandt andre Niels Holck mundtligt skulle 
fremlægge et projekt for politikerne. 

To politikere ønskede ikke at lytte til Niels Holck, som de kalder en "forbryder", blandt 
andet fordi han har været involveret i en våbennedkastning over Indien i 1995. 

Det har fået hillerødborger Torben Kjær, som sidder i Regionsrådet i Region Hovedstaden 
for Enhedslisten, til at sende en klage til Statsforvaltningen/Tilsynsrådet over 
byrådsmedlemmernes håndtering af sagen. 

Han vil bl.a. have Statsforvaltningen til at se på, om det er "foreneligt med demokratiet og 
pligterne for varetagelse af et borgerligt ombud, at kommunalbestyrelsesmedlemmer 
nægter at mødes med borgere i en kommunalbestyrelses behandling af en objektiv sag, 
hvor borgerne ikke er dømt, har en domstols kendelse og/eller har udstået en straf".  

Og han spørger, om det er "foreneligt med kommunalbestyrelsesmedlemmers pligter at 
lade sig påvirke af sine personlige holdninger til en borger, der fremlægger en objektiv 
sag, og hvor borgeren ikke er dømt, har en domstols kendelse og/eller har udstået en 
straf". 

Ro i sindet 

Jonathan Nielsen fra Liberal Alliance, som var den af de to politikere, der forlod mødet, 
frygter dog ikke klagen: 

"Jeg imødegår sagsbehandlingen med ren samvittighed og ro i sindet. Men jeg mener, det 
nærmer sig misbrug af klagesystemet, når en politiker fra Enhedslisten anmelder en 
politiker fra Liberal Alliance, fordi han er uenig i det politiske valg, jeg har truffet," siger 
han. 

Jonathan Nielsen vil hellere selv diskutere sagen med Torben Kjær: 

"I Danmark er det frit for alle at klage over alle og melde alle for alting, så det er man 
formelt set i sin gode ret til. Den ret har jeg intet ønske om at tage fra ham. Men når man 
er folkevalgt politiker og klager over en politiker i et byråd, fordi man er uenig i den 
politiske og moralske beslutning, så bør man hellere bare tage diskussionen direkte," siger 
han. 

  


