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Tilsynssag: "Borgere skal have en fair og lige
behandling"
Torben Kjær har klaget til Statsforvaltningen og Tilsynet over, at to politikere udvandrede
fra et Økonomiudvalgsmøde, da Niels Holck skulle holde oplæg
AF METTE DOLMER THYGESEN
Det er et kæmpe demokratisk og retssikkerhedsmæssigt problem, hvis borgere ikke kan
regne med, at de får en lige og fair behandling af myndighederne, fordi politikeres
personlige holdning til borgeren har indflydelse på deres håndtering af sagen.
Det mener hillerødborger Torben Kjær, som har klaget til Statsforvaltningen over, at
Økonomiudvalgsmedlemmerne Jonathan Nielsen fra Liberal Alliance og Peter Lennø fra
Dansk Folkeparti valgte at forlade udvalgsmødet, da den kontroversielle aktivist Niels
Holck skulle fortælle om et bæredygtigt projekt på Dyremosegaard.
De to politikere mente, at Niels Holck er en forbryder i samme genre som
Blekingegadebanden og rocker Brian Sandberg, har Jonathan Nielsen forklaret, og derfor
ville de ikke lytte til hans oplæg.
Men det har Torben Kjær, som også er medlem af Enhedslisten i regionsrådet i Region
Hovedstaden, klaget til Statsforvaltningen over:
"Praksis her til lands er, at man er uskyldig, indtil det modsatte er bevist, og at man er
sidestillet med alle andre borgere, når man har udstået en straf. Mig bekendt har Niels

Holck ikke et udestående med politi eller domstole her til lands og har en dansk domstols
kendelse for, at han ikke kan udleveres og er således ikke dømt andre steder," skriver
Torben Kjær i en mail til Hillerød Posten.
Klager som borger
Jonathan Nielsen har over for Hillerød Posten fremhævet, at han mener, Torben Kjær
bruger klagen politisk, men det afviser Torben Kjær:
"Jeg har ikke klaget som politiker, men som borger. Det her er principielt og har intet med
LA eller DF at gøre ud over, at det undrer mig, at de med deres sædvanlige holdning til
retssikkerhed og demokrati forsvarer at agere folkedomsstol i behandlingen af en konkret
sag, fordi de ikke kan lide en borgers baggrund," skriver han og mener, at de to politikere i
deres varetagelse af deres kommunale hverv bør behandle borgerne lige, uanset deres
holdninger eller baggrund.
Jonathan Nielsen fra Liberal Alliance sagde torsdag til Hillerød Posten, at han "imødegår
sagsbehandlingen med ren samvittighed og ro i sindet".
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