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Besvarelse af spørgsmål nr. 876 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 876 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 30. marts 2021 Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF). 

 

 

 

Nick Hækkerup 

/ 

 

Iren Mirmojtahedi 

  

  

Folketinget  

Retsudvalget 

Christiansborg 

1240 København K 

DK Danmark  

  

   

   

 

 

Dato: 26. april 2021 
Kontor: Strafferetskontoret 

Sagsbeh: Dorthea Bisgaard Vase 

Sagsnr.: 2021-0030-5842 
Dok.: 1919762 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K. 
 

T +45 3392 3340 

F +45 3393 3510 
 

www.justitsministeriet.dk 

jm@jm.dk 

Retsudvalget 2020-21
REU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 876

Offentligt



 

 Side 2/2 

Spørgsmål nr. 876 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for, hvor mange domfældte politiet ud-

førte tilsyn med i 2020, jf. straffelovens § 236, stk. 8, herunder 

oplyse i hvilket omfang politiet i 2020 i forbindelse med tilsyn 

har kunnet konstatere overtrædelse af et meddelt forbud og i 

hvilket omfang det har medført nye sigtelser?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende: 

 

”Rigspolitiet kan indledningsvis oplyse, at politiet med virkning 

fra den 1. januar 2020 har ført tilsyn med dømte seksualforbry-

dere, der er meddelt et forbud efter straffelovens § 236.  

 

Tilsynet, der har til formål at sikre, at den dømte overholder det 

meddelte forbud, har både et kontrollerende og forebyggende 

sigte. 

 

På baggrund af datatræk fra politiets sagsstyringssystem (POL-

SAS) foretaget den 7. april 2021 kan Rigspolitiet oplyse, at po-

litiet i 2020 har ført tilsyn med 141 personer, der er meddelt et 

forbud efter straffelovens § 236. Politiet har udført i alt 1.687 

tilsyn i 2020. 

 

Rigspolitiet kan endvidere på baggrund af datatræk fra POLSAS 

oplyse, at politiet i 2020 har rejst i alt 32 sigtelser for overtræ-

delse af forbud efter straffelovens § 236. På baggrund af en ma-

nuel gennemgang af de 32 sigtelser kan det oplyses, at seks af 

sigtelserne er rejst som følge af overtrædelser, der er konstateret 

som led i politiets tilsyn. De seks sigtelser er rejst mod i alt fem 

personer.” 
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