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Besvarelse af spørgsmål nr. 1456 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1456 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 23. august 2021. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF). 
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Spørgsmål nr. 1456 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren i forlængelse af samrådet den 19. august 2021 

om serieafpresser, jf. REU alm. del - samrådsspm. BC, redegøre 

for argumenterne for at fastholde strukturen med NC3, der har 

den initierende opgave med de omtalte sager og dernæst sender 

sagerne videre ud til de enkelte politikredse til viderebehand-

ling, og mener ministeren ikke, at det vil være en bedre løsning 

at samle hele sagsbehandlingsforløbet centralt?” 

 

Svar: 

 

Med flerårsaftalen for politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-

2023 aftalte regeringen og Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk 

Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige at 

oprette en ny national efterforskningsenhed, hvor nogle af de mest speciali-

serede faglige miljøer i politiet samles i en særskilt enhed. 

 

Enheden skal styrke efterforskningen af de mest komplekse sager og sikre 

en bedre videndeling og anvendelse af de specialiserede kompetencer på 

tværs. Samtidig skal enheden bistå politikredsenes efterforskning af bl.a. 

kompleks it-relateret kriminalitet såsom digitale krænkelser med bl.a. beri-

gelse, sammenkædning og koordinering af sagerne. Det forventes på sigt at 

få en række fordele for kvaliteten af efterforskningen i sager om bl.a. digi-

tale krænkelser.  

 

Enheden skal endvidere fungere som én indgang til politiet i forhold til di-

gitale anmeldelser af f.eks. digitale krænkelser. Det vil sikre en effektiv vi-

sitation, så vi får en ensartet sagsbehandling af sagerne på landsplan.  

 

Organiseringen af dansk politi med decentralt forankrede politikredse, der 

bliver understøttet af specialiserede centrale enheder, indebærer, at selve ef-

terforskningen af de enkelte sager og sagskomplekser som udgangspunkt er 

forankret i politikredsene, hvor efterforskningen af den borgervendte krimi-

nalitet normalt foregår, og hvor kompetencerne hertil er placeret. 

 

Som jeg også nævnte på samrådet den 19. august 2021 om ”Operation Sex-
tortion”, jf. samrådsspørgsmål BC (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg, 

er der tale om en helt igennem forfærdelig sag. Jeg har noteret mig, at poli-
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tiet vil gøre alt, hvad politiet kan, for at sikre, at en lignende sag ikke genta-

ger sig. Det er min forventning, at de nye tiltag i politiet – sammen med de 

tiltag vi har aftalt i den seneste flerårsaftale – vil gøre en forskel. 

 

Der henvises endvidere til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 

1458 og 1459 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.  

 


	Besvarelse af spørgsmål nr. 1456 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg
	Spørgsmål nr. 1456 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:
	Svar:


