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Spørgsmål nr. 442 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren sikre, at politiet altid optager rapport, når 
fængselsfunktionærer trues i deres fritid, således at de kan 
dokumentere trusler, når og hvis sagen udvikler sig?”

Svar:

Politiet behandler efter retsplejelovens § 742 anmeldelser om strafbare 

forhold og iværksætter efter anmeldelse eller af egen drift efterforskning, 

når der er rimelig formodning om, at et strafbart forhold, som forfølges af 

det offentlige, er begået.

Efter retsplejelovens § 744 skal politiet snarest udfærdige rapport om de 

afhøringer, der foretages, og om andre efterforskningsskridt, medmindre 

oplysning herom foreligger på anden måde. 

Rigspolitiet har til brug for besvarelsen oplyst, at politiet generelt tager 

sager vedrørende voldsforbrydelser og trusler mv. meget alvorligt, og at 

politiet i den forbindelse også har særlig fokus på anmeldelser om trusler 

mv., som er rettet mod personalet hos de retshåndhævende myndigheder. 

Det gælder også trusler, som rettes mod fængselsfunktionærer, hvad en-

ten truslerne fremsættes under udførelsen af den pågældendes arbejde 

eller i vedkommendes fritid.

Endvidere har Rigspolitiet oplyst, at Rigspolitiet ikke har kendskab til 

sager, hvor politiet skulle have undladt at optage rapport i forbindelse 

med en anmeldelse vedrørende et forhold af den art, som der henvises til 

i spørgsmålet. Rigspolitiet har i forlængelse heraf peget på vigtigheden 

af, at strafbare forhold anmeldes til politiet – det gælder naturligvis også

forhold, der vedrører trusler mod fængselsfunktionærer eller andet perso-

nale hos de retshåndhævende myndigheder.

Det bemærkes i øvrigt, at Rigspolitiet og Rigsadvokaten er i gang med at 

udforme deklarationer om politiets service. Disse servicedeklarationer 

skal dels klargøre over for borgerne, hvilken service der kan forventes af 

politiet, f.eks. når man som forurettet anmelder en lovovertrædelse, dels 

sikre en god politibetjening over hele landet på et niveau, som mindst le-

ver op til indholdet af deklarationerne.

Endelig kan det oplyses, at Rigspolitiet for tiden er ved at udarbejde nye 

generelle retningslinjer for kredsenes førelse af døgnrapporter, som bl.a.
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vil indeholde en overordnet angivelse af, hvad der skal fremgå af døgn-

rapporterne. Rigspolitiet forventer at udsende disse retningslinjer til poli-

tikredsene medio 2009.


