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Besvarelse af spørgsmål nr. 2 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende 

forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændin-

geloven (Styrket indsats mod menneskeudnyttelse) (L 111) 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 fra Folketingets Retsudvalg 

vedrørende forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og ud-

lændingeloven (Styrket indsats mod menneskeudnyttelse) (L 111), som Fol-

ketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 8. marts 2022. 

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

 

 

 

Nick Hækkerup  
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L 111 - endeligt svar på spørgsmål 2
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 Side 2/2 

Spørgsmål nr. 2 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov 

om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven (Styr-

ket indsats mod menneskeudnyttelse) (L 111): 

 

”Vil ministeren redegøre for, om der med forslaget er sikret de 

fornødne ressourcer til, at politi og anklagemyndighed i praksis 

kan prioritere sager om menneskeudnyttelse af andre til arbejde 

under åbenlyst urimelige forhold?” 

 

Svar: 

 

For at vi kan komme menneskeudnyttelse til livs, er det bl.a. vigtigt, at der 

er et tæt samarbejde mellem myndighederne. Der eksisterer allerede i dag et 

stærkt myndighedssamarbejde på området, og regeringen styrker indsatsen 

mod tvangsarbejde yderligere over de næste år.  

 

Regeringen har således bl.a. med flerårsaftalen for politiets og anklagemyn-

digheden 2021-2023 sammen med Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, So-

cialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Nye Borgerlige beslut-

tet at tilføre 6 ekstra politiårsværk i 2023 til arbejdet i politikredsene med at 

gennemføre et passende kontroltryk mod restaurationer, byggepladser, kio-

sker, prostitutionsmiljøet mv., der øger sandsynligheden for at identificere 

og opdage tvangsarbejde.   
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