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Besvarelse af spørgsmål nr. 581 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 581 (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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Offentligt
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Spørgsmål nr. 581 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren oplyse, om Justitsministeriet, rigspolitichefen 
eller andre overordnede har haft nogen som helst dialog med 

Fyns Politi om politiassistenten Elvir Abaz, herunder hvornår 

denne dialog i givet fald fandt sted og hvad dialogen gik ud på? 

Der henvises til artiklen ”Offentligt ansattes ytringsfrihed: Elvir 

kan ikke være Facebook-kriger og politimand i Vollsmose sam-

tidig” dr.dk den 22, januar 2021.” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende: 

 

”1. Rigspolitiet kan indledningsvis oplyse, at rådgivning og vej-

ledning til politikredsene i personalesager er én af flere opgaver, 

som Rigspolitiets Koncern HR varetager. Rigspolitiets Koncern 

HR modtager således løbende henvendelser fra politikredsene 

vedrørende spørgsmål til håndtering af personalesager. Sådanne 

henvendelser kan også vedrøre spørgsmål om rækkevidden af 

offentligt ansattes ytringsfrihed.  

 

2. Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet bidrag fra 

Fyns Politi.  

 

Fyns Politi har oplyst, at politikredsen i 1. halvår 2020 kontak-

tede Rigspolitiet i tre tilfælde for at drøfte konkrete offentlige 

ytringer fra Elvir Abaz´ side.  

 

Rigspolitiets Koncern HR kan bekræfte at have modtaget tre 

henvendelser fra politikredsen. I alle tre tilfælde understregede 

Rigspolitiet over for Fyns Politi, at offentligt ansatte har en me-

get vidtgående ytringsfrihed. 

 

Fyns Politi har endvidere oplyst, at Rigspolitiets kommunikati-

onsafdeling den 30. juni 2020 henledte politikredsens opmærk-

somhed på et konkret opslag fra Elvir Abaz til en kvinde på Fa-

cebook, da man var blevet opmærksom på opslaget i forbindelse 

med almindelig medieovervågning. 

 

Fyns Politi har sluttelig oplyst, at politikredsen, ud over det 

ovenfor beskrevne, ikke har været i dialog med rigspolitichefen 

eller andre overordnede om politiassistent Elvir Abaz. Fyns Po-

liti har ikke været i dialog med Justitsministeriet om politiassi-

stent Elvir Abaz.” 
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Der henvises i øvrigt til den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 579 (Alm. 

del) fra Folketingets Retsudvalg. 
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