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Spørgsmål nr. S 1686 fra medlem af Folketinget Naser Khader (KF): 

”Vil ministeren kommentere artiklen »Politiet erkender fejl i sag 

om spejderleder, som blev dømt for at sende porno til 13-årig« 

bragt på jyllands-posten.dk den 21. august 2020 i forhold til, om 

sagen giver grundlag for, at ministeren vil undersøge, om de 

gældende retningslinjer og procedurer for anmeldelser i disse 

sager er tilstrækkelige, når der gik 8 måneder før Rigsadvokaten 

blev opmærksom på sigtelsen?”

Svar:

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. 

Det følger af Rigsadvokatmeddelelsen, afsnittet om sager mod offentligt an-

satte, at en politikreds skal underrette Rigsadvokaten, når der rejses sigtelser 

for visse seksualforbrydelser mod personer, der er beskæftiget med eller fast 

færdes blandt børn under 15 år. Det er herefter Rigsadvokaten, der vurderer, 

om der skal ske underretning af vedkommendes arbejdsgiver. 

Det er ikke sket i denne sag, og myndighedernes sagsbehandling har ganske 

enkelt ikke været tilfredsstillende. Derfor har jeg selvsagt også en forvent-

ning om, at myndighederne både i forhold til den konkrete sag og generelt 

følger op, så det sikres, at de gældende retningslinjer følges. 

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

landets politikredse i forbindelse med statsadvokaternes løbende tilsyn med 

politidirektørernes behandling af straffesager. Rigspolitiet har desuden op-

lyst, at politikredsen har indskærpet indberetningspligten over for relevante 

personalegrupper samt iværksat en undersøgelse af mulighederne for at fast-

sætte skærpede procedurer omkring håndtering af den pågældende type sa-

ger for at undgå fremtidige fejl af denne karakter. 
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