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Besvarelse af spørgsmål nr. 838 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 838 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 2. maj 2022. Spørgsmålet 

er stillet efter ønske fra Christoffer Aagaard Melson (V). 

 

 

 

Mattias Tesfaye 
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 Side 2/2 

Spørgsmål nr. 838 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren kompensere jægere, våbenhandlere, udstyrs-

grossister, jagtrejsebureauer mv., som lider økonomiske tab på 

grund af Politiets Administrative Centers lange sagsbehand-

lingstider efter skiftet til et nyt IT-system?” 

 

Svar: 

 

Som det fremgår af Justitsministeriets besvarelse af 22. april 2022 af 

spørgsmål nr. S 746 fra medlem af Folketinget Dennis Flydtkjær (DF), 

er det forventningen, at politiets våbenregister kan anvendes uden væ-

sentlige fejl og med de nødvendige funktionaliteter ved udgangen af 

2. kvartal 2022. I 2. halvår af 2022 arbejdes der på optimering af ar-

bejdsprocesser og automatisering af visse processer, som på nuvæ-

rende tidspunkt foretages manuelt eller uden om systemet. 

 

Det fremgår desuden af Justitsministeriets besvarelse af 16. maj 2022 

af spørgsmål nr. 791 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg, at Rigs-

politiet den 14. maj 2022 har oplyst, at der tilføres yderligere 10 med-

arbejdere til at hjælpe med behandlingen af våbensagerne, således at 

der i alt er 60-65 medarbejdere, der arbejder på højtryk for at behandle 

sagerne. Rigspolitiet tilfører desuden yderligere ressourcer til arbejdet 

med at færdiggøre våbenregisteret sammen med leverandøren.  

 

Rigspolitiet gør således sit yderste for at gøre systemet fuldt funkti-

onsdygtigt og for parallelt hermed at nedbringe sagsbehandlingstiden 

i Politiets Administrative Center. Målsætningen er at få løst udfordrin-

gerne hurtigst muligt, og det er ikke tanken at indføre kompensations-

ordninger.  

 


