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Besvarelse af spørgsmål nr. 10 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende 

forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om politiets virksomhed, 

retsplejeloven og udlændingeloven (L 189).  

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 10 vedrørende forslag til lov om 

ændring af straffeloven, lov om politiets virksomhed, retsplejeloven og ud-

lændingeloven (Forbud mod deltagelse i nattelivet, tryghedsskabende op-

holdsforbud, udvidet adgang til beslaglæggelse af værdigenstande og udvis-

ning af udlændinge dømt for vanvidskørsel m.v.) (L 189), som Folketingets 

Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 23. marts 2021. Spørgsmålet 

er stillet efter ønske fra Kristian Hegaard (RV). 

 

 

Nick Hækkerup  

/ 

 

  Christian Fuglsang 
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Spørgsmål nr. 10 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov 

om ændring af straffeloven, lov om politiets virksomhed, retsplejeloven 

og udlændingeloven (Forbud mod deltagelse i nattelivet, tryghedsska-

bende opholdsforbud, udvidet adgang til beslaglæggelse af værdigen-

stande og udvisning af udlændinge dømt for vanvidskørsel m.v.) (L 

189): 

 

”Vil ministeren redegøre for, hvornår Danmark har opnået 

”tryghed”?” 

 

Svar  

 

Som justitsminister ser jeg det som min primære opgave at sikre danskernes 

tryghed. Derfor har regeringen allerede præsenteret en række initiativer, der 

sætter hårdt ind mod utryghedsskabende adfærd og kriminalitet. Vi har præ-

senteret en Trygheds- og Sikkerhedspakke, der blandt meget andet giver 

kommunerne langt bedre mulighed for at sætte kameraer op for at fremme 

trygheden – særligt i nattelivet. Vi har skærpet straffen for vanvidskørsel 

markant, og vi har forhøjet straffen for affyring og kast med genstande som 

fyrværkeri og sten mod offentligt ansatte og helt almindelige borgere. 

 

I oktober fremlagde regeringen udspillet ”Tryghed for alle danskere”, som 
nærværende lovforslag udmønter centrale dele af. Det skyldes, at regeringen 

ønsker et Danmark, hvor det er trygt at færdes overalt. Vi skal ikke accep-

tere, at der er områder i Danmark, der er plaget af hårdkogte kriminelle og 

grupper af unge, der skaber utryghed. Det giver vi med dette lovforslag po-

litiet redskaber til at sætte effektivt ind over for. 

 

Men kampen for danskernes tryghed og sikkerhed er ikke vundet med dette 

lovforslag alene. Regeringen vil løbende have stort fokus på, om der kan 

gøres yderligere for at sikre danskernes tryghed. 
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