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Spørgsmål nr. S 1023 fra medlem af Folketinget Karina Lorentzen 

Dehnhardt (SF):  

 

”Mener ministeren ikke, at politiet bør søge dialog og løsninger 
med skoler og forældre, der skal hente børn i skoler, før man 
truer med bøder for at stimle sammen, da forældre jo ikke kan 
undgå at hente sine børn og ikke har valgt, at alle børn får fri på 
samme tidspunkt?  
 
Begrundelse 
Der henvises til artiklen »Politiet truer forældre på Frederiks-
berg med coronabøder: »Det virkede som nogle unge betjente, 
der har været lidt for ivrige«« fra www.berlingske.dk den 29. 
april 2020.” 

 

Svar: 

 

Jeg kan oplyse, at det følger af § 1, stk. 1, i sundheds- og ældreministerens 

bekendtgørelse nr. 445 af 19. april 2020 om forbud mod større forsamlinger 

og mod adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse 

med håndtering af covid-19, at det er forbudt at afholde og deltage i inden-

dørs og udendørs arrangementer, begivenheder, aktiviteter eller lignende, 

hvor der er flere end 10 personer til stede. Overtrædelse heraf kan efter en 

konkret vurdering straffes med bøde.  

 

Desuden følger det af bekendtgørelsens § 2, stk. 1, at politiet kan påbyde 

personer at forlade et offentligt tilgængeligt sted, hvis flere end 10 personer 

befinder sig sammen på en måde, som efter politiets skøn udgør en særlig 

fare for smitte med covid-19, uden at forholdet er omfattet af § 1, stk. 1. 

Hvis en person undlader at efterkomme et sådant påbud fra politiet, kan den 

pågældende efter en konkret vurdering straffes med bøde. 

 

Risikoen for smitte med coronavirus stiger markant, hvis danskerne ikke 

holder behørig afstand. Det er derfor helt afgørende for mulighederne for at 

fortsætte den gradvise og kontrollerede åbning, at danskerne fortsat holder 

behørig afstand. Derfor står jeg fuldt ved, at politiet håndhæver de gældende 

regler, hvilket jeg i øvrigt synes, at politiet generelt gør på en god måde, 

hvor der også er plads til dialog. 

 

Det fremgår i den forbindelse også af den artikel, der henvises til i spørgs-

målet, at Københavns Politi har oplyst, at politikredsen er i dialog med sko-

len i forhold til at finde hensigtsmæssige løsninger på problemet. 


