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Spørgsmål nr. 370 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren som opfølgning på samrådet den 9. december 
2020 om politiets actioncards, jf. samrådsspm. N, O og R, op-

lyse, om Rigspolitiets actioncards undergår en form for legali-

tetsvurdering, inden de tages i brug, og kan ministeren i bekræf-

tende fald oplyse, om det pågældende actioncard var blevet le-

galitetsvurderet, før Rigspolitiet anvendte det?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet føl-

gende udtalelse fra Rigspolitiet, som jeg kan henholde mig til: 

 

”Rigspolitiet skal indledningsvis henvise til justitsministerens besva-

relse af 8. december 2020 af spørgsmål nr. 330 (Alm. del) fra Folke-

tingets Retsudvalg. Det kan supplerende oplyses, at Rigspolitiet har 

udarbejdet et cirkulære om ledelsesmæssig godkendelse og legalitets-

kontrol af politiets plansæt samt en tilhørende vejledning. Det fremgår 

af vejledningen, at actioncards skal legalitetssikres i det omfang, det 

enkelte actioncard indeholder dele vedrørende indgreb og anvisninger 

eller mulige indgreb og anvisninger over for borgerne, eller som i øv-

rigt kan have betydning for borgernes grundlæggende rettigheder. Le-

galitetssikringen foretages af jurister i den relevante afdeling/center.” 

 

Rigspolitiets cirkulære om ledelsesmæssig godkendelse og legalitetskontrol 

af politiets plansæt og Rigspolitiets vejledning til cirkulære om ledelses-

mæssig godkendelse og legalitetskontrol af politiets plansæt vedlægges. 

 

For så vidt angår forløbet vedrørende det actioncard, der blev udarbejdet til 

brug for samtaler med minkavlere uden for smittezonerne, henvises der til 

min besvarelse af 12. januar 2021 af spørgsmål nr. 431 (Alm. del) fra Fol-

ketingets Retsudvalg. 
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