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Besvarelse af spørgsmål nr. 614 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 614 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 3. februar 2021. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Rosa Lund (EL). 
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Spørgsmål nr. 614 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren oplyse, hvor mange personer der er blevet dømt 

for overtrædelse af straffelovens § 197 efter strafskærpelsen i 

2017 fordelt på nationalitet, samt hvor mange udlændinge, der 

er blevet udvist ved dom for overtrædelse af straffelovens § 

197?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende: 

 

”Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen af spørgsmålet truk-

ket data fra Politiets Sagsstyringssystem (POLSAS) og Krimi-

nalregisteret (KR) over antallet af personer, der har fået en fæl-

dende afgørelse, herunder antallet af personer der er udvist ved 

dom, for overtrædelse af straffelovens § 197 om betleri, hvor 

overtrædelsen er begået fra den 21. juni 20171, jf. tabel 1 neden-

for.  

 

Tabel 1: Antal personer med fældende afgørelser for betleri, 

fordelt på nationalitet 

Nationalitet 

Antal personer med 

fældende afgørelser 

Heraf, personer idømt udvis-

ning 

Bulgarien 10 5 

Danmark 2   

Letland 1   

Litauen 1 1 

Moldava 1 1 

Østrig 1   

Portugal 1   

Rumænien 46 10 

Slovakiet 1   

Slovenien 1   

Sverige 2   

Ukendt 1   

Samlet 68 17 

 

Opgørelserne er behæftet med en vis usikkerhed, da POLSAS 

er et journaliserings- og sagsstyringssystem og ikke et egentligt 

statistiksystem. Det skal bemærkes, at opgørelsen er baseret på 

dynamiske data, hvilket betyder, at opgørelsen ikke er endelig. 

                                                 
1
 Lov nr. 753 af 19. juni 2017 om ændring af straffeloven (skærpelse af straffen for utryghedsskabende tiggeri) 

trådte i kraft den 21. juni 2017. 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=192014
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Således vil der kunne ske ændringer afhængigt af tidspunktet for 

udtrækket af oplysningerne i opgørelsen, idet der f.eks. kan fo-

rekomme efterregistreringer. 

 

Data om indrejseforbud er analyseret på baggrund af data fra 

KR. Der tages forbehold for indtastningsfejl. Data i KR er dy-

namisk, idet der tages forbehold for rettelser af indtastningsfejl, 

forsinkede opdateringer, nye afgørelser mv. Grundet efterslæb i 

opdatering af afgørelser på alle sagsområder i KR, anses data 

først for at være komplet i datatræk foretaget mindst to måneder 

efter seneste afgørelsesdato. 

 

For så vidt angår de dømte personers nationalitet skal det be-

mærkes, at opgørelsen omfatter oplysninger om de dømte per-

soners nationalitet, som dette er registreret i POLSAS. Nationa-

liteten registreres ud fra de personoplysninger, vedkommende 

har ved registrering i POLSAS. Er personen kendt i CPR-regi-

stret, anvendes nationaliteten herfra, ellers anvendes f.eks. stats-

borgerskabet i vedkommendes pas. Foreligger der ikke legiti-

mation, anvendes den nationalitet, som den pågældende selv op-

lyser. Opgørelsen vedrørende nationalitet er derfor behæftet 

med en vis usikkerhed. 

 

Det bemærkes, at data til denne besvarelse ikke indgår i Rigsad-

vokatens standardmodel for anvendelse af data til ledelsesinfor-

mation. Specielt udviklede modeller testes altid, men der er fort-

sat en større risiko for ikke-identificerede fejl end ved anven-

delse af Rigsadvokatens standardmodel. Data i tabellen er såle-

des forbundet med betydelig usikkerhed. 

 

Registreringen af personers nationalitet kan ændre sig over tid, 

idet det kun er seneste nationalitetsregistrering i POLSAS, der 

vises. Personers tilhørsforhold og nationalitet registreres på det 

tidspunkt, der oprettes sigtelse i POLSAS. POLSAS indeholder 

som udgangspunkt ikke oplysninger om en persons eventuelle 

tidligere nationalitet. 

 

Begrebet fældende afgørelser indeholder foruden indenretlige 

afgørelser også tiltalefrafald (retsplejelovens §722, stk. 1). 

 

Ved opgørelse af antal personer med fældende afgørelser tælles 

der på antal personer i hele perioden. Såfremt én person har flere 

fældende afgørelser for betleri, vil denne person således kun 

tælle med én gang. Personer idømt udvisning omfatter både per-

soner idømt betinget udvisning og personer idømt indrejsefor-

bud. 

 

Data for KR og POLSAS er opdateret henholdsvis den 5. fe-

bruar 2021 og den 6. februar 2021.” 
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