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Spørgsmål nr. 1513 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren forklare, hvad der konkret var årsagen til, at po-

litiets efterlysning af en formodet sexkrænker fra en episode i et 

S-tog den 8. september 2019 ikke blev udsendt før den 12. maj 

2020? Der henvises til artiklen: https://politi.dk/nordsjaellands-

politi/efterlysteog-savnede-personer/nsj-efterlyser-mand-der-

befamlede-kvinde-i-skridtet/2020/05/12” 

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende: 

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse 

fra Nordsjællands Politi, der har oplyst, at servicecentret i poli-

tikredsen den 8. september 2019 modtog en anmeldelse fra den 

forurettede vedrørende en episode i et S-tog. 

På baggrund af anmeldelsen blev forurettede samme dag genaf-

hørt telefonisk, ligesom fotos af den formodede gerningsmand 

blev sikret.

Nordsjællands Politi har oplyst, at sagen den 9. september 2019 

ved en beklagelig fejl ikke blev visiteret til videre efterforskning 

i den rette efterforskningsafdeling, hvor den ville være blevet 

fremmet hurtigere – og derfor behandlet inden for en kortere pe-

riode. 

Fejlen medførte, at behandlingen af sagen først blev påbegyndt 

den 16. april 2020. Nordsjællands Politi foretog i den forbin-

delse den 4. maj 2020 en intern efterlysning af den formodede 

gerningsmand og en ekstern efterlysning af den pågældende den 

12. maj 2020. 

Nordsjællands Politi har beklaget den tid, der er gået fra modta-

gelsen af anmeldelsen indtil den videre behandling af sagen — 

og dermed efterlysningen — blev påbegyndt. Nordsjællands Po-

liti har supplerende oplyst, at politikredsen altid bestræber sig 

på at behandle anmeldelser fra borgerne inden for rimelig tid.

Nordsjællands Politi har endelig oplyst, at den formodede ger-

ningsmand på baggrund af efterlysningen rettede telefonisk hen-

vendelse til Nordsjællands Politi den 12. maj 2020, og at den 

pågældende blev sigtet ved personligt fremmøde på Gentofte 

politistation den 13. maj 2020.” 
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