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Besvarelse af spørgsmål nr. 999 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 999 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 19. april 2021. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF). 

 

 

 

Nick Hækkerup 
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Spørgsmål nr. 999 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for, hvorfor Nordjyllands Politi den 

10. marts 2021 i pressemeddelelsen: "Anholdt for hærværk mod 

ny nærstation", skrev følgende: "De syv sigtede er drenge eller 

unge mænd i alderen 15-18 år, og de stammer fra lokalområ-

det.”, når udlændinge- og integrationsministeren i besvarelse af 

IFU alm. del - svar på 73 af 14. april 2021 fastslog, at "Det frem-

går videre af Det Centrale Personregister (CPR), at tre ud af de 

syv personer er danske statsborgere. En af disse har opnået 

dansk statsborgerskab som biperson til en forælder, der har op-

nået dansk statsborgerskab ved naturalisation, og to er efterkom-

mere af en forælder, der forud for den pågældendes fødsel havde 

opnået dansk statsborgerskab ved naturalisation. Alle syv per-

soner er efterkommere af ikke-vestlige indvandrere."? Vil mini-

steren herunder redegøre for, hvordan fire udenlandske statsbor-

gere, der er efterkommere af ikke-vestlige indvandrere, stammer 

fra lokalområdet?” 

 

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 Nordjyllands Politi, der har oplyst følgende:  

 

Nordjyllands Politi kan bekræfte, at kredsens korte pressemed-

delelse bl.a. beskrev, at de sigtede "stammer fra lokalområdet". 

Dette betyder imidlertid alene, at de sigtede kommer fra lokal-

området – dvs. bor der. Formuleringen knytter sig derfor ikke 

til, om de unge og deres familier oprindeligt (ned)stammer fra 

lokalområdet. En kort faktuel oplysning af den karakter kan ofte 

være relevant i kredsens information til pressen og borgerne. 

 

For sprogligt at variere formuleringerne har politikredsen lø-

bende anvendt udtryk som "bor i", "har bopæl i", "kommer fra" 

og "stammer fra", hvilket også er baggrunden for pressemedde-

lelsens brug af dette udtryk, som således her anvendes i dets be-

tydning "kommer fra". 

 

På baggrund af de rejste spørgsmål i forhold til den konkrete 

pressemeddelelse er Nordjyllands Politi dog blevet opmærksom 

på, at formuleringen "stammer fra" i nogle situationer kan give 

anledning til tvivl. Politikredsen vil derfor fremover i sin eks-

terne kommunikation være meget tilbageholdende med at an-

vende denne formulering.” 
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