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Spørgsmål nr. 1581 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Ministeren bedes redegøre for Østjyllands Politis beslutning 
om at indrette et muslimsk bederum på politigården i Aarhus, 
herunder oplyse følgende: 
– Hvem er fremkommet med ønsket om bederummet: er det 
ledelsen eller menige muslimske politifolk? 
– Er bederummet oprettet efter høring blandt de 
tjenestegørende på stationen? 
– Vil der blive oprettet bederum på lokalstationer under 
Østjyllands Politi, hvis der udtrykkes ønske herom? 
– Vil der blive oprettet andre former for religiøse bederum for 
andre religioner end islam, hvis der udtrykkes ønske herom?
 – Er pauser i arbejdet afstemt efter bedetider eller bedes der i 
arbejdstiden? 
– Hvor længe tager bedeseancen og sker der løntræk herfor?
 – Er det tilladt for andre end muslimer at gå afsides og have et 
religiøst eller spirituelt frirum i arbejdstiden? 
– Hvordan håndteres adgangen til bedetid i situationer, hvor 
den tjenestegørende er i aktion? Går arbejdet forud for 
bedetiden eller er det omvendt? 
– Kan polititjenestemænd få fri i arbejdstiden til at deltage i 
den muslimske fredagsbøn? 
– Er adgangen til at bede i arbejdstiden beskrevet i en skriftlig 
instruks? I bekræftende fald bedes denne bilagt besvarelsen af 
dette spørgsmål. 
– Opererer andre politikredse med bederum for de ansatte på 
landets politistationer?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet 
indhentet en udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Beslutning om, hvordan arbejdstiden skal anvendes, er en del 
af den almindelige ledelsesret. Arbejdstiden tilrettelægges af 
den lokale ledelse inden for rammerne af den gældende 
arbejdstidsaftale og arbejdsmiljølovgivningen.   

Den lokale ledelse skal ved fastlæggelsen af pauser udøve 
skyldige økonomiske hensyn, således at den givne lønbevilling 
bruges efter hensigten. 

Det følger af Rigspolitiets og Politiforbundets 
arbejdstidsaftale, at pauser medregnes i arbejdstiden (det vil 
sige uden løntræk), hvis de varer mindre end ½ time, og den 
ansatte, der ikke må forlade arbejdsstedet, står til rådighed for 
arbejdsgiveren. Det er herefter op til den lokale ledelse at 
tilrettelægge arbejdstiden og dermed vurdere, hvordan 
pauserne placeres. Så længe medarbejderen står til rådighed for 
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arbejdsgiveren og ikke forlader arbejdsstedet, står det 
medarbejderen frit for, hvad denne bruger pauserne på. 
Anvendelsen af pauserne skal dog være forenelig med 
tjenesten, herunder kravet til dekorum. 

Idet medarbejderne står til rådighed i deres pauser, vil 
tjenstlige hensyn altid gå forud for en pause. 

Rigspolitiet kan ikke oplyse, hvor mange pauser der lokalt kan 
tillades, idet dette vil afhænge af den øvrige lokale 
arbejdstilrettelæggelse, og Rigspolitiet har på den baggrund 
ikke udarbejdet en instruks eller andre retningslinjer for, 
hvorledes eventuelle pauser skal anvendes. 

Rigspolitiet har endvidere til brug for besvarelsen indhentet en 
udtalelse fra Østjyllands Politi, som bl.a. har oplyst, at 
politikredsen i september 2014 på baggrund af et ønske fra 
flere muslimske medarbejdere besluttede, at et mødelokale på 
politigården i Aarhus også kan benyttes af medarbejdere, som 
ønsker at bede i deres pauser. Efter det oplyste varer en bøn 
almindeligvis få minutter.

Østjyllands Politi har endvidere oplyst, at beslutningen er 
truffet uden forudgående høring af politikredsens øvrige 
medarbejdere. Politiforeningen er blevet orienteret om 
beslutningen, og alle politikredsens medarbejdere er blevet 
orienteret om muligheden for at benytte lokalet via politiets 
intranet. Der er ikke udarbejdet en lokal skriftlig instruks 
vedrørende adgangen til at bede i arbejdstiden.  

Østjyllands Politi har ikke modtaget henvendelser fra 
medarbejdere på lokalstationerne vedrørende adgang til 
tilsvarende lokaler, og der er derfor ikke taget stilling til, 
hvorvidt det vil være muligt at imødekomme et eventuelt 
ønske herom.    

Østjyllands Politi har i øvrigt oplyst, at det pågældende 
mødelokale kan anvendes af alle medarbejdere, der ønsker at 
trække sig tilbage i en pause med henblik på bøn, refleksion 
eller lignende. 

Østjyllands Politi har endelig oplyst, at medarbejderne kan 
benytte lokalet, når tjenesten tillader det, og dermed ikke når 
de er på patrulje eller i øvrigt er optaget af andre opgaver. En 
pause, som afholdes i det pågældende lokale, vil således blive 
afbrudt, når der opstår opgaver, som kræver medarbejderens 
tilstedeværelse.

Rigspolitiet kan henholde sig til udtalelsen fra Østjyllands 
Politi.
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Rigspolitiet kan afslutningsvis oplyse, at der ikke i de øvrige 
politikredse stilles lokaler til rådighed for bøn. En enkelt 
afdeling i Rigspolitiet har besluttet at stille et mindre lokale, 
der i det daglige anvendes som arkiv, til rådighed for 
medarbejdere, der i forbindelse med deres pause har brug for at 
trække sig tilbage, herunder eksempelvis for at bede, meditere 
eller lignende.”
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