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Besvarelse af spørgsmål nr. S 4242 fra medlem af Folketinget Kim Christiansen (DF). 

 

Spørgsmål:  

 

 ”Kan ministeren oplyse, om virksomheder har pligt til at politianmelde ansatte, 

der har børnepornografi liggende på deres computer i virksomheden, og vil mi-

nisteren i tilfælde af, at virksomhederne ikke har en anmelderpligt, tage initia-

tiv til at der indføres en sådan anmelderpligt?” 

 

Svar: 

 

Private borgere og virksomheder har efter dansk ret i almindelighed ikke pligt til at anmelde 

formodede strafbare forhold til politiet. Denne ordning bygger bl.a. på hensynet til at undgå, at 

den enkelte borger i sin dagligdag konstant skulle være retligt forpligtet til at overveje, i hvilket 

omfang andre borgeres handlemåde kan udgøre en strafbar overtrædelse af bestemmelser i lov-

givningen. Det almindelige ansvar for at forfølge lovovertrædelser er således overladt til politiet 

og andre offentlige myndigheder. 

 

I overensstemmelse med det anførte er det ikke i sig selv i strid med lovgivningen, såfremt f.eks. 

en virksomhed i tilfælde, hvor den opdager, at der er opbevaret børnepornografi på virksomhe-

dens computer, undlader at anmelde forholdet til politiet.  

 

Dette er imidlertid ikke ensbetydende med, at en virksomhed kan undlade at reagere. En virk-

somhed vil således efter omstændighederne ifalde et selvstændigt straffeansvar for overtrædelse 

af straffelovens bestemmelser om børnepornografi, hvis det ulovlige materiale ikke slettes efter, 

at virksomheden er blevet bekendt med opbevaring af børnepornografi på virksomhedens com-

puter. I disse tilfælde vil det sige, at virksomheden har pligt til at sørge for at bringe besiddelsen 

af det ulovlige materiale til ophør.  

 

På den anførte baggrund er det min opfattelse, at den nuværende lovgivning i tilstrækkelig grad 

sikrer, at en virksomhed vil have pligt til at skride ind i tilfælde, hvor virksomheden bliver op-

mærksom på, at der opbevares børnepornografisk materiale på en computer, der tilhører virk-

somheden.       
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