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Besvarelse af spørgsmål nr. 554 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 554 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 20. januar 2021. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF). 
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Spørgsmål nr. 554 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for, om regeringen vil indføre en lov i 

stil med den amerikanske "Megan’s Law", således at der i dan-
ske pas vil fremgå, om pasindehaveren har begået en seksuel 

forbrydelse mod mindreårige i hjemlandet? Vil ministeren der-

udover redegøre for, om dette forslag kan udvides til også at 

omfatte terrordømte og bandedømte i Danmark, således at der i 

deres pas på flere sprog bliver påtrykt en advarsel herom?” 

 

Svar: 

 

1. Seksuelle krænkelser mod børn er en af de mest modbydelige forbrydel-

ser, et menneske kan begå, og regeringen ser naturligvis på disse forbrydel-

ser med den største alvor.  

 

Derfor forventer jeg i løbet af i år at lancere et udspil, som skal styrke ind-

satsen mod seksuelle overgreb mod børn. Udspillet forventes – udover bl.a. 

et initiativ om strafskærpelser og forbud mod sexdukker, der fremstår som 

børn – at indeholde et initiativ om, at pas, som tilhører en person, der er 

dømt for visse seksualforbrydelser, efter en konkret vurdering skal kunne 

inddrages i en nærmere afgrænset tidsperiode. 

 

2. Danskernes tryghed er en kerneprioritet for regeringen. Derfor ser jeg 

også med stor alvor på de personer, der forbryder sig mod straffelovens ter-

ror- og bandebestemmelser.  

 

Det fremgår af den seneste Vurdering af terrortruslen mod Danmark fra 

marts 2020, at terrortruslen mod Danmark er alvorlig, og at terrorangreb kan 

finde sted uden forudgående efterretningsmæssige indikationer. Det tager 

regeringen meget alvorligt. 

 

Regeringen fik i sommeren 2020 gennemført en række markante strafskær-

pelser for overtrædelse straffelovens terrorbestemmelser, herunder indført 

muligheden for at idømme terrordømte et opholds- og kontaktforbud. Der-

udover har jeg i december 2020 nedsat en særlig indsatsgruppe, som over 

det næste år skal arbejde intensivt på at styrke indsatsen i forhold til løsladte 

terrordømte og radikaliserede.  
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I forhold til bekæmpelse af bandekriminalitet fremlagde regeringen i efter-

året 2019 en trygheds- og sikkerhedspakke med 16 initiativer, hvor vi bl.a. 

har styrket politiets efterforskningsmuligheder markant gennem øget tv-

overvågning. Regeringen har også lanceret initiativer, der sætter hårdt ind 

over for utryghedsskabende adfærd. Regeringens udspil ”Tryghed for alle 

danskere” giver bl.a. politiet mulighed for at udstede forbud mod ophold på 

bestemte steder, hvis en gruppe af personer – f.eks. bandemedlemmer – ska-

ber utryghed i området.  

 

Med den nye flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden 2021-2023 

har regeringen endvidere styrket politiet væsentligt med i alt 450 yderligere 

politibetjente og oprettelsen af 20 nye nærpolitienheder, som bl.a. styrker 

politiets tilstedeværelse i de særligt udsatte boligområder, der kan være præ-

get af bandekriminalitet. Herudover etableres en ny stærk national efter-

forskningsenhed, som skal styrke efterforskningen og opklaringen af bl.a. 

bandekriminalitet. 

 

3. Det er regeringens ønske at sikre et effektivt og robust værn mod seksu-

elle overgreb mod børn, terrorisme og bandekriminalitet, herunder at 

stramme tilsynet med de personer, der dømmes for sådanne handlinger. I 

den forbindelse er det selvfølgelig også interessant at lade sig inspirere af 

andre lande. For nuværende vil jeg dog fokusere på de kommende og alle-

rede iværksatte initiativer, som beskrevet ovenfor, således at det kan sikres, 

at disse bliver implementeret til gavn for vores alles tryghed og sikkerhed. 


