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Spørgsmål nr. 648 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Det fremgår af punkt 6 i ”Report to the Danish Government on 

the visit to Denmark carried out by the European Committee for 

the Prevention of Torture and Inhuman or Degrading Treatment 

or Punishment (CPT) from 3 to 12 April 2019” at delegationen 

fra komiteen under besøget 9. april 2019 havde vanskeligheder 

ved at få adgang til Københavns Politi Station City, og at det 

fremstod, som om personalet dér ikke kendte til komiteens man-

dat og beføjelser. Vil ministeren sikre, at relevante institutioner 

under Justitsministeriets område informeres om komiteens man-

dat og beføjelser, så lignende situationer fremover undgås?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet kan indledningsvis oplyse, at Rigspolitiet den 28. 

marts 2019 oplyste politikredsene, herunder Københavns Politi, 

om delegationen fra Europarådets Torturkomités forventede be-

søg i Danmark. Politikredsene blev orienteret om, at besøget 

ville finde sted i perioden fra den 3. april 2019 til den 13. april 

2019, og at delegationen ville besøge fire navngivne institutio-

ner. Politikredsene blev tillige orienteret om, at delegationen 

forbeholdt sig retten til at besøge andre institutioner, og at dele-

gationen forventede at gøre det. Politikredsene blev i samme 

forbindelse anmodet om at sende Rigspolitiet oplysninger om en 

kontaktperson i tilfælde af, at delegationen med kort varsel be-

sluttede at besøge en politikreds. Politikredsene blev orienteret 

om, at delegationen ville underrette Udenrigsministeriet dagen 

før et besøg, men at delegationen forbeholdt sig retten til at af-

lægge et uanmeldt besøg. Den 1. april 2019 underrettede Kø-

benhavns Politi Rigspolitiet om politikredsens kontaktperson.

Rigspolitiet kan oplyse, at Københavns Politi i en udtalelse til 

Rigspolitiet har redegjort for forløbet i forbindelse med ko-

mitéens besøg på Station City den 9. april 2019. Rigspolitiet kan 

på denne baggrund oplyse, at Københavns Politi har bekræftet, 

at delegationen ventede ca. 35 minutter foran Station City. 

Københavns Politi har nærmere om forløbet oplyst, at besøget 

på Station City var uanmeldt, og at vagtchefen i Københavns 

Politis vagtcentral ikke på forhånd havde kendskab til delega-

tionens besøg i Danmark i den ovennævnte periode eller mulige 

besøg på en politistation. Vagtchefen instruerede derfor den 

vagthavende på Station City om – i overensstemmelse med 

praksis omkring sikkerheden i politiets bygninger – at lade de 

seks personer fra delegationen, der ca. kl. 17.45 rettede henven-
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delse til Station City, vente udenfor, indtil det var muligt at få 

bekræftet delegationens legalitet. 

Delegationen foreviste ved ankomsten til Station City Udenrigs-

ministeriets brev af 26. marts 2019 vedrørende delegationens 

besøg i Danmark. Københavns Politi har bemærket, at det på 

grund af den gældende vurdering af terrortruslen mod Danmark 

og almindelige forsigtighedshensyn ikke er praksis, at personer 

uden særskilt aftale får adgang til politilokaliteter, hvortil der 

ikke er almindelig adgang for offentligheden, hvilket bl.a. er til-

fældet på Station City. Delegationens rigtighed blev i løbet af 

ca. 20 minutter bekræftet ved telefonisk henvendelse til Uden-

rigsministeriet, hvorefter delegationen med det samme ca. kl. 

18.15 fik adgang til Station City. 

Københavns Politi har bemærket, at vagtchefen, da besøget på 

Station City var afsluttet, telefonisk orienterede delegationens 

leder om, at ventetiden skyldtes hensynet til den almindelige 

sikkerhed i og omkring politiets bygninger, og at det derfor var 

nødvendigt at få bekræftet komiteens legalitet, inden komiteen 

fik adgang til politistationen.

Købehavns Politi har beklaget, at delegationen ikke straks fik 

adgang til Station City. Det bemærkes, at det var Københavns 

Politis opfattelse, at den udpegede kontaktperson ville blive ak-

tiveret, såfremt delegationen ønskede at aflægge politikredsen 

et uanmeldt besøg, hvorved komiteens rigtighed straks havde 

kunnet verificeres. Københavns Politi vil ved fremtidige besøg 

i videst muligt omfang tilstræbe at informere vagtchefer og an-

dre relevante personer om delegationens mulige besøg, således 

at en tilsvarende situation kan undgås.

Rigspolitiet kan tilslutte sig udtalelsen fra Københavns Politi og 

kan supplerende oplyse, at kontaktpersonen i Københavns Politi 

ved en fejl fra Rigspolitiets side ikke blev orienteret om det uan-

meldte besøg. Rigspolitiet skal således også beklage det uhel-

dige forløb i forbindelse med komitéens adgang til Station City, 

og Rigspolitiet vil sørge for, at der ved fremtidige besøg fra ko-

mitéen sikres en bedre kommunikation med politikredsene.”

Jeg har noteret mig, at Rigspolitiet har beklaget det uheldige forløb, og at 

Rigspolitiet ved fremtidige besøg vil sikre en bedre kommunikation med 

politikredsene.
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