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Spørgsmål nr. 439 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for, om regeringen vil gøre det nem-

mere at uddele tilhold til voldtægtsmænd?” 

 

Svar: 

 

Det fremgår af betingelserne for tilhold i tilholdsloven, at der bl.a. kan gives 

tilhold, hvis der er begrundet mistanke om, at en person enten har krænket 

den forurettedes fred eller mod den forurettede har begået et strafbart for-

hold, der kan sidestilles med en fredskrænkelse, og der er bestemte grunde 

til at antage, at personen fortsat vil krænke den forurettede. Tilhold kan også 

gives, hvis der er begrundet mistanke om, at en person har begået eller for-

søgt at begå en overtrædelse af straffelovens bestemmelser om bl.a. vold-

tægt, og den forurettede eller dennes nærmeste ikke skal tåle kontakt mv. 

med den pågældende.  

 

De gældende regler giver således mulighed for at give tilhold i tilfælde, hvor 

der er begået eller forsøgt begået voldtægt.  

 

Jeg vil gerne understrege, at voldtægt er en af de mest krænkende forbrydel-

ser, et menneske kan udsættes for, og vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at 

hjælpe ofrene. Sager om voldtægt og andre seksuelle overgreb er derfor et 

helt centralt fokusområde for mig som justitsminister. Jeg er derfor også 

meget glad for, at indsatsen mod voldtægt nu styrkes i form af en række nye 

initiativer, som ligger i forlængelse af anbefalingerne fra ekspertpanelet, 

som i 2018 og 2019 har set nærmere på voldtægtsofres vej gennem retssy-

stemet og forebyggelse af voldtægter.  

 

Med flerårsaftalen for politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-

2023 oprettes bl.a. i hver politikreds et tværfagligt, specialiseret team, og 

alle specialiserede teams tilføres skærmede ressourcer til dedikerede og spe-

cialuddannede nøglepersoner. Det skal løfte kvaliteten i politikredsenes be-

handling af sager om voldtægt, vold i nære relationer, stalking og æresrela-

terede forbrydelser og konflikter.  
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