
   
R E T S P O L I T I S K    F O R E N I N G

Til: Justitsministeriet. 
 
Høring over udkast til lovforslag om ændring af straffeloven m. fl. love (Styrket indsats mod 
rocker- og bandekriminalitet mv.)
 
Høringsbrev af 17. marts 2017
 
Svar til: strafferetskontoret@jm.dk

Att: Strafferetskontoret sagsnr. 201
 
 
Retspolitisk Forening konstaterer, som også bemærkningerne mange steder gentager, at 
lovforslaget er en delvis udmøntning af Bandepakke III, en politisk aftale af 24. marts 2017 
mellem regeringen og to andre partier. Det udtrykkes bl.a. (øverst s. 11), at ”Med den nye aftale 
skal der sættes hårdt mod hårdt. 
 
Forslagene om de mange strafudvidelser og 
afsoningsvilkår mv. giver tilsammen et billede af en meget hård kri
side over for rocker- og bandemedlemmer i henseende til deres kriminalitet.
 
Efter foreningens opfattelse vil flere af forslagene 
kunne modvirke resocialisering af straffede rocker
til, at lovforslaget ”blødgøres”, og at Kriminalforsorgen siden hen i sin forvaltning af reglerne 
udviser konduite, så voldsomme episoder og konflikter mv. begrænses under afsoning og under   
udgang/prøveløsladelser. 
 

- Til § 1: 
 

Om prøveløsladelser mv.: At der kan stilles krav om deltagelse i exit
rimeligt i mange, men nok ikke i alle tilfælde, hvortil kommer, at begrebet ”ligeartet kriminalitet” 
er elastisk og dermed retssikkerhedsmæssigt betænkeligt.
 
Om straffelovens § 81a og om våbenanvendelse: § 81a opererer allerede nu med strafskærp
forhold til ”normalstraf”, og bestemmelsen udvides nu, hvortil kommer, at en strafforhøjelse med 
op til det halve ved anvendelse af våben mv. på offentlige tilgængelige områder. 
 
Om afpresning mv.: Der sker en voldsom 
betænkeligt, da kriteriet ”systematisk eller organiseret afpresning” forekommer elastisk.
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konstaterer, som også bemærkningerne mange steder gentager, at 
lovforslaget er en delvis udmøntning af Bandepakke III, en politisk aftale af 24. marts 2017 

regeringen og to andre partier. Det udtrykkes bl.a. (øverst s. 11), at ”Med den nye aftale 
al der sættes hårdt mod hårdt. ---- hårdere straffe --- i fængslerne så længe som muligt 

mange strafudvidelser og -skærpelser og om flere forslag om mere 
afsoningsvilkår mv. giver tilsammen et billede af en meget hård kriminalpolitik fra aftaleparternes 

og bandemedlemmer i henseende til deres kriminalitet.

Efter foreningens opfattelse vil flere af forslagene – og dermed pakken som sådan 
kunne modvirke resocialisering af straffede rocker- og bandemedlemmer, hvorfor vi vil appellere 

lovforslaget ”blødgøres”, og at Kriminalforsorgen siden hen i sin forvaltning af reglerne 
udviser konduite, så voldsomme episoder og konflikter mv. begrænses under afsoning og under   

Om prøveløsladelser mv.: At der kan stilles krav om deltagelse i exit-programmer
rimeligt i mange, men nok ikke i alle tilfælde, hvortil kommer, at begrebet ”ligeartet kriminalitet” 
er elastisk og dermed retssikkerhedsmæssigt betænkeligt. 

Om straffelovens § 81a og om våbenanvendelse: § 81a opererer allerede nu med strafskærp
forhold til ”normalstraf”, og bestemmelsen udvides nu, hvortil kommer, at en strafforhøjelse med 
op til det halve ved anvendelse af våben mv. på offentlige tilgængelige områder. 

Om afpresning mv.: Der sker en voldsom strafskærpelse, hvilket kan være retssikkerhedsmæssigt 
betænkeligt, da kriteriet ”systematisk eller organiseret afpresning” forekommer elastisk.
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konstaterer, som også bemærkningerne mange steder gentager, at 
lovforslaget er en delvis udmøntning af Bandepakke III, en politisk aftale af 24. marts 2017 

regeringen og to andre partier. Det udtrykkes bl.a. (øverst s. 11), at ”Med den nye aftale 
i fængslerne så længe som muligt ---”. 
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udviser konduite, så voldsomme episoder og konflikter mv. begrænses under afsoning og under   
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rimeligt i mange, men nok ikke i alle tilfælde, hvortil kommer, at begrebet ”ligeartet kriminalitet” 

Om straffelovens § 81a og om våbenanvendelse: § 81a opererer allerede nu med strafskærpelse i 
forhold til ”normalstraf”, og bestemmelsen udvides nu, hvortil kommer, at en strafforhøjelse med 
op til det halve ved anvendelse af våben mv. på offentlige tilgængelige områder.  
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betænkeligt, da kriteriet ”systematisk eller organiseret afpresning” forekommer elastisk. 
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- Til § 2: 
 

Ændringer i ”rockerloven” (”politi-regel”): Lovens anvendelsesområde udvides, ligesom der 
gives mulighed for at udstede tidsmæssig længere forbud mod at opholde sig i bestemte 
ejendomme.  
 
Udvidelsen af anvendelsesområdet kan, som det nu er formuleret, være retssikkerhedsmæssigt 
betænkelig, da kriteriet ” --- det angreb, der er risiko for, må antages at have baggrund i en 
verserende konflikt mellem grupper ---”, er meget elastisk, og da selve udvidelsen er betydelig. 
 

- Til § 3: 
 
Om straffuldbyrdelsesloven (besøg, overvågning mv): 
Alle indsatte rocker-/bandemedlemmer vil som absolut hovedregel ikke få ret til at modtage besøg 
af personer med tilknytning til den pågældende gruppe, hvis en række elastiske og skønsmæssige 
betingelser foreligger. En meget indgribende regel – mindre må kunne gøre det! 
 
For indsatte, som politiet skønner indtager en ledende eller koordinerende rolle i en gruppe, 
indføres skærpede regler om overvågede besøg, om brevåbning og -gennemlæsning og om 
”bånding” af telefonsamtaler. Igen her er der tale om elastiske vilkår af skønsmæssig karakter, 
hvilket er retssikkerhedsmæssigt betænkeligt. 
 
Endeligt gives der mulighed for, at gældende forsøgsregler om GPS-fodlænker kan 
udvides/erstattes af nye forsøgsregler. Det har vi ikke aktuelt bemærkninger til, da det ikke 
fremgår, hvordan de nye regler i givet fald vil blive. 
 

- Andet: 
 
De nye regler vil, som det også fremgår af de økonomisk-administrative regler, medføre 
væsentligt øgede opgaver – og dermed øgede bevillinger – til Kriminalforsorgen. Flere af 
opgaverne kan sagtens tænkes at medføre konfrontationer mellem personalet og de indsatte, 
herunder også ved vilkårsfastsættelse for udgang/prøveløsladelse og ved overtrædelse af vilkår 
under udgang/prøveløsladelse.  
 
Derfor vor appel til Justitsministeriet (regler for exit-programmer) og Kriminalforsorgen om at 
udvise konduite, så resocialiseringer stadig er realistiske muligheder for indsatte. 
 
 
København, den 21. april 2017 
 
Bjørn Elmquist Peter Arnborg 
Formand  bestyrelsesmedlem 

 


