
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 17. maj 2018

Forslag
til

Lov om ændring af lov om politiets virksomhed, retsplejeloven, lov om
forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. og militær straffelov

(Forsvarets bistand til politiet og udvidelse af politiklageordningen m.v.)

§ 1

I lov om politiets virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr.
956 af 20. august 2015, som ændret ved § 2 i lov nr. 1722 af
27. december 2016, § 1 i lov nr. 671 af 8. juni 2017 og lov
nr. 131 af 27. februar 2018, foretages følgende ændring:

1. Efter kapitel 6 indsættes:

»Kapitel 6 a
Forsvarets bistand til politiet

§ 24 a. Politiet kan anmode om og modtage bistand fra
Forsvaret i forbindelse med løsningen af følgende opgaver
omfattet af denne lov:
1) Færdselsregulering, kontrol- og afspærringsforanstalt-

ninger og lignende opgaver i forbindelse med større ar-
rangementer, ulykker, naturkatastrofer m.v.

2) Kontrol- og tilsynsopgaver, som efter gældende ret er
henlagt til politiet.

3) Eftersøgning af genstande eller personer.
4) Evakuerings-, varslings-, observations-, afspærrings-,

bevogtnings- og patruljeringsopgaver m.v. med henblik
på at forebygge og afværge alvorlig kriminalitet og an-
dre hændelser, der kan medføre fare for menneskers
liv, helbred eller alvorlig skade på samfundsvigtige in-
stitutioner, virksomheder eller anlæg.

5) Personbeskyttelse, gidselredning, det operative antiter-
rorberedskab, særlig farlige anholdelser og andre særli-
ge indsatsopgaver.

6) Øvrige opgaver, hvor opgaveløsningen har nær sam-
menhæng med den virksomhed, som Forsvaret i øvrigt
udøver, eller hvor Forsvaret har specialkompetencer el-
ler råder over særligt egnet udstyr.

Stk. 2. Anmodning om bistand efter stk. 1 kan alene frem-
sættes, hvis politiets egne ressourcer ikke er tilstrækkelige

eller lige så egnede som Forsvarets ressourcer til løsning af
den pågældende opgave.

§ 24 b. Forsvarets bistand til politiet efter § 24 a sker
under politiets ledelse og i overensstemmelse med de regler,
der gælder for politiets varetagelse af de pågældende opga-
ver. Forsvarets til enhver tid gældende tekniske, operative
og sikkerhedsmæssige bestemmelser finder i øvrigt anven-
delse, i det omfang disse ikke strider mod politiets tilsvaren-
de bestemmelser.

Stk. 2. I forbindelse med bistand til politiet kan nærmere
udvalgt personale fra Forsvaret bemyndiges til at udøve be-
føjelser, som tilkommer politiet efter denne lovs kapitel 3-5
og retsplejelovens kapitel 69, 72, 73, 74 og 75 b. Bemyndi-
gelse sker efter rigspolitichefens eller chefen for Politiets
Efterretningstjenestes nærmere bestemmelse og efter god-
kendelse fra forsvarsministeren eller den, der af ministeren
bemyndiges hertil.

§ 24 c. Justitsministeren kan efter forhandling med for-
svarsministeren fastsætte nærmere regler om politiets an-
modninger om bistand fra Forsvaret, politiets ansvar for op-
gaveløsningen, politiets ledelse af det bistandsydende for-
svarspersonale og tildeling af beføjelser efter § 24 b, stk. 2,
herunder krav om uddannelse m.v.

§ 24 d. Politiet kan i øvrigt modtage bistand fra Forsvaret
til varetagelse af politimæssige opgaver til søs og i luften i
forbindelse med Forsvarets øvrige opgavevaretagelse.

Stk. 2. Justitsministeren kan efter forhandling med for-
svarsministeren fastsætte nærmere regler om Forsvarets va-
retagelse af politimæssige opgaver til søs og i luften efter
stk. 1.

§ 24 e. Justitsministeren kan efter forhandling med for-
svarsministeren fastsætte regler om Forsvarets adgang til at
træffe foranstaltninger om at oprette midlertidige militære
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områder med henblik på at forebygge og afværge fare for
dansk og udenlandsk militært personale og materiel, der
befinder sig uden for faste militære områder her i landet.«

§ 2

I retsplejeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1101 af 22.
september 2017, som ændret ved lov nr. 1679 af 26.
december 2017, § 2 i lov nr. 1680 af 26. december 2017 og
lov nr. 130 af 27. februar 2018, foretages følgende
ændringer:

1. Efter § 1019 q indsættes i kapitel 93 b:

»§ 1019 r. Reglerne i dette kapitel finder tilsvarende an-
vendelse i forhold til adfærd udvist af forsvarspersonale i
tjenesten, når personalet yder bistand til politiet efter §§ 24
a-24 d i lov om politiets virksomhed. De underretninger,
som omtales i § 1019 o, stk. 1, sker i forhold til forsvarsper-
sonale til vedkommende politidirektør, rigspolitichefen og
Forsvarsministeriets Personalestyrelse.

Stk. 2. Den militære anklagemyndighed bistår Politiklage-
myndigheden i sager omfattet af stk. 1.«

2. Efter § 1020 l indsættes i kapitel 93 c:

»§ 1020 m. Reglerne i dette kapitel finder tilsvarende an-
vendelse i forhold til strafbare forhold begået af forsvarsper-
sonale i tjenesten, når personalet yder bistand til politiet ef-
ter §§ 24 a-24 d i lov om politiets virksomhed. De underret-
ninger, som omtales i § 1019 o, stk. 1, jf. § 1020 a, stk. 3,
sker i forhold til forsvarspersonale til vedkommende politi-
direktør, rigspolitichefen og Forsvarsministeriets Personale-
styrelse.

Stk. 2. Den militære anklagemyndighed bistår Politiklage-
myndigheden og statsadvokaten i sager omfattet af stk. 1.
Efter indstilling fra Politiklagemyndigheden kan videre for-
følgning af sager omfattet af stk. 1 overlades til den militære
anklagemyndighed til behandling i den militære retsplejes
former, hvis viden om militærfaglige forhold eller militær-
specifikke regler er af særlig betydning for sagen, og hvis
statsadvokaten og den militære anklagemyndighed er enige
herom.«

§ 3

I lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.,
jf. lovbekendtgørelse nr. 582 af 24. maj 2017, foretages
følgende ændringer:

1. § 7 affattes således:

»§ 7. Forsvaret kan efter forsvarsministerens nærmere be-
stemmelse og forhandling med vedkommende ministre løse
andre opgaver, herunder for politiet.«

2. § 15 ophæves.

§ 4

I militær straffelov, lov nr. 530 af 24. juni 2005, som
ændret ved § 2 i lov nr. 494 af 17. juni 2008 og § 1 i lov nr.
1550 af 19. december 2017, foretages følgende ændring:

1. I § 1 indsættes som stk. 3:
»Stk. 3. Loven finder ikke anvendelse for forhold begået

af tjenstgørende militært personel inden for Forsvarsministe-
riets område, i forbindelse med at personellet yder bistand til
politiet efter §§ 24 a-24 d i lov om politiets virksomhed.«

§ 5

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. juli 2018, jf. dog stk. 2.
Stk. 2. Justitsministeren fastsætter efter forhandling med

forsvarsministeren tidspunktet for ikrafttrædelse af § 3, nr.
2.

Stk. 3. Reglerne i retsplejelovens kapitel 93 b og 93 c som
ændret ved denne lovs § 2 finder tilsvarende anvendelse i
forhold til strafbare forhold begået af forsvarspersonale i tje-
nesten og adfærd udvist af forsvarspersonale i tjenesten, når
personalet varetager politimæssige opgaver i henhold til reg-
ler udstedt i medfør af § 15 i lov om forsvarets formål, op-
gaver og organisation m.v.

§ 6

Loven gælder ikke for Færøerne og Grønland, men §§ 1,
3 og 4 kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i
kraft for Færøerne og Grønland med de ændringer, som de
henholdsvis færøske og grønlandske forhold tilsiger.

Folketinget, den 17. maj 2018

PIA KJÆRSGAARD

/ Karen J. Klint
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