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Spørgsmål nr. 1717 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren i forlængelse af artiklen ”Spejdersag lander på 

justitsministerens bord”, Ritzau den 29. august 2020, redegøre 

for, hvorfor Midt- og Vestsjællands politi ikke underrettede 

Rigsadvokaten om sigtelsen af spejderlederen? Og vil ministe-

ren redegøre for, hvordan han vil sikre, at Politiet ikke fremad-

rettet undlader at orientere Rigsadvokaten om sigtelser for ek-

sempelvis blufærdighedskrænkelser, så de sigtede ikke kan fort-

sætte arbejdet med børn og unge fra sigtelsestidspunktet og frem 

til domsfældelse?”

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 Midt- og Vestsjællands Politi, som har oplyst, at politikred-

sen den 30. januar 2019 modtog en anmeldelse om blufærdig-

hedskrænkelse af en 14-årig pige begået af dennes spejderleder. 

Anmelderen i sagen var den forurettedes mor.

Spejderlederen blev den 10. april 2019 sigtet for fire forhold af 

blufærdighedskrænkelse mod den forurettede ved at have sendt 

hende pornografisk materiale. Den 12. august 2019 blev spej-

derlederen sigtet for yderligere et forhold af blufærdigheds-

krænkelse begået mod den samme forurettede.  

Sagen blev færdigefterforsket og sendt til anklagemyndigheden 

den 16. oktober 2019 med henblik på vurdering af tiltalespørgs-

målet. Anklagemyndigheden rejste, i overensstemmelse med 

sigtelserne, tiltale mod spejderlederen den 13. december 2019 

efter straffelovens § 232 for at have sendt videoer og fotos med 

pornografisk indhold til den forurettede.

Ud over påstand om frihedsstraf blev der nedlagt påstand om 

frakendelse af retten til i forbindelse med organiseret fritidsak-

tiviteter at beskæftige sig med børn og unge under 18 år i en af 

retten fastlagt periode.

Der blev samme dag sendt en indberetning til Rigsadvokaten 

om, at der blev rejst tiltale for flere forhold af blufærdigheds-

krænkelse over for en mindreårig pige, og at tiltalte var eller 

havde været spejderleder i en spejdergruppe, hvor den foruret-

tede mindreårige pige også var medlem. 

Indberetningen burde ifølge retningslinjerne i Rigsadvokatmed-

delelsen, afsnittet om sager mod offentligt ansatte, have været 
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foretaget på sigtelsestidspunktet. Det beror på en beklagelig fejl 

i politikredsen, at der ikke skete indberetning til Rigsadvokaten 

på sigtelsestidspunktet.

Rigsadvokaten anmodede ved brev af 22. januar 2020 Midt- og 

Vestsjællands Politi om oplysninger om tiltaltes ansættelsesfor-

hold, herunder om han stadig var ansat som spejderleder i spej-

dergruppen, idet de fremsendte oplysninger ikke udgjorde et til-

strækkeligt grundlag for vurdering af, om den tiltaltes arbejds-

giver skulle orienteres om straffesagen. Det fremgik endvidere, 

at der så vidt muligt ikke skulle tages kontakt til tiltaltes ansæt-

telsesmyndighed eller ansættelsessted ved indhentning af disse 

oplysninger. 

Rigsadvokaten meddelte ved brev af 7. februar 2020 politikred-

sen, at man havde valgt at underrette tiltaltes arbejdsgiver om 

sagen, hvilket i denne forbindelse var spejderorganisationen.

Sagen blev hovedforhandlet den 20. august 2020, og tiltalte blev 

idømt fængsel i 14 dage og rettighedsfrakendt som anført i an-

klageskriftet.

Politikredsen har beklaget, at Rigsadvokaten ikke på sigtelses-

tidspunktet blev underrettet om sagen. Fejlen har givet politik-

redsen anledning til at indskærpe indberetningspligten for rele-

vante personalegrupper samt undersøge mulighederne for at 

fastsætte skærpede procedurer for håndtering af den pågågæl-

dende type sager med henblik på at undgå fejl af denne karakter. 

Midt- og Vestsjællands Politi har endvidere oplyst, at anmelder 

i straffesagen ved mail af 18. februar 2020 har klaget over poli-

tiet og anklagemyndighedens behandling af sagen, herunder den 

manglende underretning af spejderforeningen. Denne klagesag 

er under behandling. 

Politikredsen har afslutningsvis oplyst, at kredsen har aftalt et 

møde med anmelderen den 14. september 2020 med henblik på 

at beklage fejlen samt orientere om politikredsens læringspunk-

ter og initiativer for at undgå lignende fejl i fremtiden.

Rigspolitiet kan henholde sig til udtalelsen fra Midt- og Ve-

stsjællands Politi og kan supplerende oplyse, at Rigspolitiet over 

for politikredsene har indskærpet, at indberetning til Rigsadvo-

katen i denne type sager i alle tilfælde skal foretages rettidigt.”

Det er rystende, at en person, der nu er dømt for at have sendt pornografisk 

materiale til et barn, fortsat har haft arbejde i en spejdergruppe, mens sagen 

verserede hos politiet og anklagemyndigheden. 



4

Det er selvsagt ikke tilfredsstillende, at sigtelsen ikke rettidigt blev indbe-

rettet til Rigsadvokaten, og jeg har en forventning om, at myndighederne 

både i forhold til den konkrete sag og generelt følger op, så det sikres, at de 

gældende retningslinjer følges. 

Jeg har derfor – som supplement til de tiltag, som Rigspolitiet beskriver – 

bedt Rigsadvokaten om at sørge for, at der bliver fulgt op over for landets 

politikredse i forbindelse med statsadvokaternes løbende tilsyn med politi-

direktørernes behandling af straffesager. 
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