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Besvarelse af spørgsmål nr. 748 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 748 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 1. april 2022. Spørgsmå-

let er stillet efter ønske fra Rosa Lund (EL). 
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Spørgsmål nr. 748 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for, hvordan denne vil sikre, at viden 

om menneskehandel ikke går tabt som led i omstruktureringen 

af politiet, idet medarbejdere, der tidligere har beskæftiget sig 

med området, ikke længere gør dette og ej heller har overdraget 

deres viden til andre?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende: 

 

”Rigspolitiet kan oplyse, at det er en forudsætning for politiets 

operative arbejde, herunder indsatsen mod menneskehandel, at 

der internt i politiets organisation kontinuerligt og på forskellig 

vis sker overdragelse af relevant politifaglig viden mellem en-

heder og medarbejdere, så denne viden kan inddrages i håndte-

ringen af politiets opgaver.  

 

Videndeling sker navnlig gennem politikredsenes daglige be-

redskabs- og efterforskningsarbejde, hvorved der løbende i or-

ganisationen opbygges og vedligeholdes viden og kompetencer 

om kriminalitetsområder, herunder menneskehandelsområdet. I 

tillæg hertil sker overdragelse af viden blandt andet gennem ud-

stedelse af vejledninger, operationsplaner, undervisning, møde-

aktiviteter samt registrering i politiets systemer, herunder opret-

telse af sager, hvorpå den relevante faglige viden forankres. 

Dette gør sig også gældende for menneskehandelsområdet. På 

den måde sikres det, at den viden, som måtte være afgørende 

for, at en given opgave kan løses, kan tilgås af politiet, også selv 

om der sker omstruktureringer eller personalemæssige ændrin-

ger i politiet.  

 

Deling af relevant viden om menneskehandel vil fortsat finde 

sted, selv om politiet omstruktureres som led i udmøntningen af 

aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-

2023 (flerårsaftalen). Ud over den vidensdeling, der sker i poli-

tiet gennem håndtering af konkrete straffesager, herunder den 

styrkede understøttelse af håndteringen af konkrete sager om 

menneskehandel, der følger af flerårsaftalen, vil viden blandt 

andet blive delt gennem moniteringsindsatser og politiets delta-

gelse i relevante fora på området.” 

 

Der henvises i øvrigt til Justitsministeriets samtidige besvarelse af spørgs-

mål nr. 751 (Alm del.) fra Folketingets Retsudvalg. 
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