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Spørgsmål nr. 16 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til 

lov om ændring af straffeloven (Skærpelse af straffen for utrygheds-

skabende tiggeri) (L 215): 

 
”Kan ministeren oplyse, i hvor mange sager, hvor børn har 
modtaget advarsel og bøde for betleri, der er givet advarsel el-
ler rejst tiltale mod deres forældre eller værger?” 

 

Svar: 

 

Efter straffelovens § 197 straffes den, der imod politiets advarsel gør sig 

skyldig i betleri, med fængsel indtil 6 måneder. Dette gælder både børn 

(over den kriminelle lavalder på 15 år) og voksne. Med lovforslaget fore-

slås det at ophæve kravet om forudgående advarsel som betingelse for 

straf, når forholdet er begået i gågade, ved stationer eller i offentlige trans-

portmidler. 

 

Efter straffelovens § 197 straffes endvidere den, som tillader, at nogen 

under 18 år, der hører til den pågældendes husstand, betler, med fængsel 

indtil 6 måneder. Dette led i bestemmelsen angår forældre, der tillader, at 

deres mindreårige børn tigger. Allerede i dag er straf i disse tilfælde ikke 

betinget af forudgående advarsel. 

 

Med hensyn til antallet af sager har Rigsadvokaten til brug for besvarelsen 

af spørgsmålet oplyst følgende: 

 

”Jeg har til brug for besvarelsen af spørgsmålet undersøgt mu-
ligheden for ved elektroniske udtræk fra POLSAS at tilveje-
bringe oplysninger om antallet af sager, hvor børn har modta-
get advarsel og bøde for betleri, og hvor der er givet advarsel 
eller rejst tiltale mod deres forældre eller værger. 
 
POLSAS er et journaliserings- og sagsstyringssystem, der er 
opbygget således, at der journaliseres på en gerningskode, der 
knytter sig til en lovovertrædelse. POLSAS vil kunne bruges 
som et redskab til at oplyse blandt andet, hvor mange anmel-
delser eller afgørelser der vedrører en given lovovertrædelse. 
Det vil derimod ikke uden videre være muligt at trække data af 
mere detaljeret karakter. Det er derfor ikke muligt ved elektro-
nisk udtræk at tilvejebringe nærmere oplysninger om antallet 
af sager, hvor børn har modtaget advarsel og bøde for betleri, 
og hvor der er givet advarsel eller rejst tiltale mod deres foræl-
dre eller værger.” 

 


