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Besvarelse af spørgsmål nr. 580 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 580 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 26. januar 2021. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Sikandar Siddique (UFG). 

 

 

 

Nick Hækkerup 

/  Thomas Højgaard 
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REU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 580

Offentligt
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Spørgsmål nr. 580 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Kan ministeren afvise, at der på noget tidspunkt har været et 

politisk pres fra regeringen eller dens embedsapparat på Fyns 

Politi for at håndtere sagen om politiassistenten Elvir Abaz 

f.eks. ved at få ham forflyttet fra sin stilling? Der henvises til 

artiklen ”Offentligt ansattes ytringsfrihed: Elvir kan ikke være 

Facebook-kriger og politimand i Vollsmose samtidig” dr.dk den 

22, januar 2021.” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende: 

 

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse 

fra Fyns Politi.  

 

Fyns Politi oplever, at der er en meget stor samfundsmæssig in-

teresse for politiets forhold. Det er derfor også helt naturligt, at 

politikere eller andre stiller spørgsmål eller kommenterer på po-

litiets opgaveløsning. 

 

Interessen afspejles også i den politiske beslutningsproces, hvor 

de overordnede rammer og vilkår for politiets virksomhed fast-

sættes. Rammer, som efterfølgende udmøntes af Fyns Politi på 

baggrund af lokale ledelsesmæssige beslutninger og afgørelser. 

 

Fyns Politi kan således afvise at have været undergivet et poli-

tisk pres eller lignende i forbindelse med beslutningen om at ro-

kere politiassistent Elvir Abaz. En beslutning, som i øvrigt blev 

truffet før samrådet den 26. november 2020.  

 

Rigspolitiet kan henholde sig til udtalelsen fra Fyns Politi.” 

 

Der henvises i øvrigt til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 579 (Alm. 

del) fra Folketingets Retsudvalg.  
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