
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K. 
 

T +45 7226 8400 

F +45 3393 3510 
 

www.justitsministeriet.dk 

jm@jm.dk 

Slotsholmsgade 10 1216 København K. T +45 7226 8400 F +45 3393 3510 www.justitsministeriet.dk jm@jm.dk 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1901 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. oktober 2020. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF). 

 

 

 

Nick Hækkerup 

/ 

Niklas Velling Johansen 

 

  

Folketinget  

Retsudvalget 

Christiansborg 

1240 København K 

DK Danmark 

 

Dato: 5. november 2020 
Kontor: Strafferetskontoret 

Sagsbeh: Mikkel Holt Christensen 

Sagsnr.: 2020-0030-4856 
Dok.: 1657346 

Retsudvalget 2019-20
REU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 1901 

Offentligt



 

 
2 

Spørgsmål nr. 1901 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Kan ministeren bekræfte, at praksis ved beskikkelse af listebi-

standsværger er, at politikredsene ved beskikkelse af listebi-

standsværger finder en bistandsværge nær den dømtes bopæl og 

således ikke efter tur på listen, som det er foreskrevet i bekendt-

gørelsen?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende: 

 

”Rigspolitiet kan oplyse, at det fremgår af bistandsværgebe-

kendtgørelsens § 5, stk. 2, at politiet skal indstille den bistands-

værge, der på fortegnelsen over bistandsværger står for tur til at 

blive beskikket. 

 

Rigspolitiet har imidlertid været i kontakt med to politikredse, 

der oplyser, at geografiske hensyn, herunder hensynet til afstan-

den mellem stedet for anbringelsen af den dømte og bistands-

værgen, i konkrete tilfælde har været udslagsgivende for politi-

kredsenes indstilling til beskikkelse af en bistandsværge, der så-

ledes i disse tilfælde ikke blev den bistandsværge, der ud fra bi-

standsværgefortegnelsen stod for tur til at blive beskikket. 

 

Rigspolitiet finder det på den baggrund nødvendigt at indskærpe 

over for samtlige politikredse, at bistandsværger skal indstilles 

efter den praksis, der er beskrevet i bistandsværgebekendtgørel-

sens § 5, stk. 2.” 

 

Justitsministeriet vil på baggrund af Rigspolitiets udtalelse om praksis for 

beskikkelse af bistandsværger, jf. bistandsværgebekendtgørelsens § 5, stk. 

2, i samarbejde med Rigspolitiet undersøge, om der er behov for at ændre 

bekendtgørelsen, så politikredsene fremover har mulighed for at lægge vægt 

på f.eks. geografiske hensyn i kredsenes indstilling til beskikkelse af bi-

standsværger. 
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