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Retspolitisk Forening afgav ikke høringssvar til Forslag til Lov om ændring af lov om politiets 

virksomhed, retsplejeloven, lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. og militær 

straffelov (Forsvarets bistand til politiet og udvidelse af politiklageordningen m.v. L 159), bl.a. 

fordi der kan være fornuftige argumenter for at have tilvejebragt en overordnet rammelov med 

henblik på ekstraordinære og ofte pludseligt opståede nødsituationer. Foranlediget af dette udkast 

til lovbekendtgørelse skal foreningen skal dog med dette høringssvar helt overordnet udtrykke sin 

betænkelighed ved den risiko for en tiltagende militarisering af politiets opgaver, som de 

vedtagne muligheder kan indebære, især ved en lemfældig brug af dem. 

 

Udkastet til bekendtgørelse holder sig, så vidt ses, indenfor rammer af 

bemyndigelsesbestemmelserne i lovens §§ 24 c og 24 e. Foreningen finder det imidlertid 

upåkrævet nu og her som foreslået at udnytte de givne bemyndigelser fuldt ud. Danmark befinder 

sig ikke i en situation, hvor der er noget behov for fastlæggelse af regler for politiets anmodning 

om forsvarets bistand i det omfang, det er angivet i lovs § 24 a, der stort set omfatter samtlige 

opgaver, der efter politiloven er henlagt til politikorpset. 

 

Retspolitisk Forening skal derfor foreslå, at bekendtgørelsen begrænses til at omfatte forsvarets 

bistand til de i lovens § 24 a stk. 1 nr. 4 og 5 omhandlede situationer, dvs. evakuerings-, 

varslings-, observations-, afspærrings-, bevogtnings- og patruljeringsopgaver m.v. med henblik på 

at forebygge og afværge alvorlig kriminalitet og andre hændelser, der kan medføre fare for 

menneskers liv, helbred eller alvorlig skade på samfundsvigtige institutioner, virksomheder eller 



anlæg og personbeskyttelse, gidselredning, det operative antiterrorberedskab, særligt farlige 

anholdelser og andre særlige indsatsopgaver. 
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