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Spørgsmål nr. 8 fra Folketingets Retsudvalg vedrørende forslag til lov 

om ændring af lov om politiets virksomhed, retsplejeloven, lov om for-

svarets formål, opgaver og organisation m.v. og militær straffelov (For-

svarets bistand til politiet og udvidelse af politiklageordningen m.v.) (L 

159): 

 

”Er ministeren enig med Politiforbundet i, at lovforslaget inde-
bærer et paradigmeskift for så vidt angår spørgsmålet om rets-
håndhævelse i fredstid?” 

 
Svar: 

 

Som det fremgår af pkt. 2.1 i den kommenterede høringsoversigt, har lov-

forslaget bl.a. til formål at indføre en samlet lovregulering af, hvilke typer 

af opgaver politiet kan anmode om og modtage bistand fra Forsvaret til at 

løse, og hvilke beføjelser personale fra Forsvaret, herunder Hjemmeværnet, 

kan tildeles i disse sammenhænge. 

 

Som det ligeledes fremgår vil det med lovforslaget fortsat være sådan, at 

løsningen af politimæssige opgaver som det klare udgangspunkt varetages 

af politiets personale og med materiel, som politiet råder over. Herudover 

vil Forsvarets bistand til politiet – ligesom i dag – ske under politiets ledelse 

og i overensstemmelse med de regler, der gælder for politiets varetagelse af 

de pågældende opgaver. 

 

Der lægges efter Justitsministeriets opfattelse således ikke op til et ”para-
digmeskifte” for retshåndhævelsen i fredstid. 
 

 

 


