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1. Om  beretnings- og regnskabsåret 
 
Beretningen dækker perioden fra generalforsamlingen den 24. marts 2012 og frem til general-
forsamlingen de 20. april 2013, svarende til bestyrelsens valgperiode. 
 
Foreningens kasserer aflægger selvstændig beretning for regnskabsåret 2012. 
 
Den generelle retspolitiske situation giver anledning til bekymring. Med SF og RV i regering måt-
te man kunne forvente, at en række områder indenfor retspolitikken ville have høj prioritet 
 
Men her er nogle eksempler på, at det desværre ikke helt er tilfældet: 
 
- Lov om offentlighed i forvaltningen og de medfølgende konsekvensændringer i forvaltningslo-
ven blev ikke gennemført af VK-regeringen, blandt andet fordi modstanden fra de nuværende 
regeringspartier den gang, de var i opposition, var markant. Navnlig var der betydelige indven-
dinger mod den såkaldte ministerbetjeningsregel. Ikke desto mindre ser det nu ud til, at justitsmi-
nisteren efter en politisk aftale i oktober 2012 får gennemført helt igennem det samme lovforslag, 
som han skarpt vendte sig i mod i 2011, fordi det rummede helt entydige tilbageskridt i forhold til 
den gældende retstilstand. Mere lukkethed om offentlige anliggender, så Danmark bliver det land 
i Norden, der har den ringeste offentlighed om offentlige anliggender. De tre nuværende rege-
ringspartiers begrundelser har været enten uigennemsigtige eller helt igennem utroværdige.  
  
- Den nye lovgivning om efterretningstjenesterne er i sig selv et fremskridt, men den parlamenta-
riske kontrol med tjenesterne er stadig helt utilstrækkelig og kriterierne for, hvornår der kan ske 
registrering af også politisk aktive personer, er ikke klart defineret. Også i dette tilfælde har mini-
sterens begrundelser været ganske underlødige, og resultatet er blevet, at det stadig vil justitsmini-
steren og forsvarsministeren, der udøver kontrollen med egne respektive tjenester. De, der havde 
håbet på en effektiv uafhængig kontrol, herunder også parlamentarisk, må naturligvis være dybt 
bekymrede. 
  
- Sidst, men ikke mindst, har retssikkerheden for sociale klienter givet anledning til alvorlige be-
tænkeligheder. Danmarks Radio har i en række TV-udsendelser vist, hvor skidt det står til, når 
kommunerne skal undersøge, om der foreligger socialt bedrageri. Uklare lovbestemmelser, fravær 

 

 



af vejledning om klientens retsstilling og utilbørligt pres for at få indrømmelser synes nærmest at 
høre til dagens uorden i det, der så pænt hedder helhedsorienteret sagsbehandling. 
 
Og så mangler vi i øvrigt stadig en plan for en samlet implementering af menneskerettighederne i 
dansk ret, selvom regeringsgrundlaget fra oktober 2011gør meget ud af menneskerettigheder. 
  
Disse eksempler viser, at der stadig på en række områder bl.a. for vores forening er kun alt for 
meget at holde øje med og gribe ind overfor. 
 
 
2. Bestyrelsen 
 
Bestyrelsen har bestået af Tage Andersen (kasserer), Peter Arnborg,  Susi Hjort Bærentsen (sekre-
tær), Brian Durant (webmaster), Bjørn Elmquist (formand), Leif Hermann,  Emil M. Jelstrup, Noe 
Munck, Mette Siw Olsen og Merete Kampmann. Bestyrelsens 2 studentermedlemmer har været 
stud. jur. Tahira Hinah Sheikh, Københavns Universitet,  og stud. jur. Karina Busch Simonsen, 
alternerende med stud. jur. Tine Attrup, begge Århus Universitet. Carina Maibom og Fie Cathrine 
Støttrup var også i nogle måneder med i bestyrelsen, men fratrådte så igen. 
 
Sekretariatet har adresse på formandens advokatkontor H. C. Andersens Boulevard 11, 1553 Kø-
benhavn V.-. 
 
I valgperioden har der været 5 bestyrelsesmøder. Mange af de løbende opgaver ordner bestyrelsen 
ad elektronisk vej.  
 
 
3. Medlemmerne. 
RPF havde ved udgangen af 2012 hen ved halvandet hundrede registrerede medlemmer, jfr. kas-
sererens beretning. Antallet af indmeldelser har i årets løb langt oversteget antallet af egentlige 
udmeldelser, og tilgangen præges som det sidste par år af unge. 
 
Merete Kampmann har i sin medlemspleje tilstræbt at inddrage de nye medlemmer i aktiviteter 
som arbejdsgrupper og høringer. 
 
 
4. Generalforsamlingen 24. marts 2012. 
I forbindelse med generalforsamlingen sidste år redegjorde cand. jur. Mette Siw Olsen for de 
generelle juridiske aspekter i sagen om de såkaldte Godhavnsdrenge, hvor et større antal tidli-
gere anbragte personer igennem mange år havde forsøgt at få en offentlig undskyldning for 
den mishandling, som en uvildig undersøgelse offentliggjort i maj 2011 dokumenterede, de 
var udsat for i perioden 1950 til 1970. Sagen ville meget muligt blive indbragt for domstolene. 
 
Efterfølgende var der debat derom. 
 
 
5. Medlemsmøder mv. 
 
RPF har siden sidste generalforsamling afholdt en række offentlige arrangementer.  
 
Det første var et debatmøde om sociale klienters retssikkerhed. Det foregik den 22. november 
2012 i Øbro Medborgerhus. 
 



Den 5. februar 2013 arrangerede vi sammen med ELSA (European Law Students' Associati-
on), Københavns Universitet, og Arbejderen et debatmøde om den forestående lovgivning om 
PET og FE på Nørre Allé 3 i København. 
 
Den nye ombudsmand redegjorde for sit første år i embedet på et offentligt møde på Studie-
gården i København den  20. februar 2013, som vi arrangerede i samarbejde med ELSA..  
 
Til markering af 10-året for krigen mod Irak var vi medarrangør af et debatmøde den 22. 
marts 2013 i Proviantgården på Christiansborg. 
 
Som formand har jeg i årets løb været inviteret til mange foreninger, undervisningssteder, 
oplysningsforbund og lign. både i København og rundt om i landet.  Formålet har været at 
deltage i aktuelle retspolitiske debatter, hvor jeg så samtidig har orienteret om vores forening.  
 
Brian Durant har været foreningens repræsentant i Rådet for Institut for Menneskerettigheder 
og Leif Hermann suppleant i Instituttets bestyrelse. 
 
På grund af revision af lovgrundlaget for Instituttet opløstes råd og bestyrelse pr. 1. februar 
2013, og foreningen har netop fået meddelelse om, at vi er genudpeget som medlem af Rådet. 
  
 
6. RPF-tilkendegivelser 
 
6.1. Høringer. 
 
Igen i år har bestyrelsen bestræbt sig på at afgive høringssvar på de udkast til lovforslag og 
betænkninger på det retspolitiske område mv., som tilstilles foreningen.  
 
Høringssvarene udarbejdes fortrinsvis af bestyrelsen, men også foreningens øvrige medlem-
mer inddrages efter behov og ønske. 
 
I årets løb er der modtaget et halvt hundrede høringsanmodninger. Vi har i bestyrelsen  foku-
seret på emner inden for foreningens traditionelle kerneområder.  
 
Alle vores høringssvar forefindes på foreningens hjemmeside og giver ofte anledning til pres-
secitater og henvendelser om uddybning samt indmeldelser. 
 
Denne aktivitet er central og giver et seriøst grundlag for foreningens deltagelse i den aktuelle 
offentlige debat og fører jævnligt til interne meningsudvekslinger blandt foreningens med-
lemmer af juridisk-faglig og retspolitisk karakter. 
 
 
6.2. Andre udtalelser.  
 
I det forløbne år har såvel formanden som andre medlemmer af bestyrelsen svaret på mange 
anmodninger fra pressen om ”nu og her udtalelser” og deltaget i interviews og mediedebatter 
ofte med baggrund i høringssvarene, vores offentlige møder eller aktuelle hændelser.  
 
Den samme personkreds finder også jævnligt anledning til at skrive artikler og debatindlæg. 



 
Desuden beflitter vi os på løbende at lægge aktuelle debatoplæg og -indlæg ud på foreningens 
blog.  
 
Flere af bestyrelsens medlemmer gør brug af de sociale medier til at udbrede foreningens 
synspunkter. 
 
 
7. Arbejdsgrupper. 
 
På generalforsamlingen berettes der kort fra diverse arbejdsgrupper m.v., som er nedsat i for-
eningen. 
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Formand: advokat Bjørn Elmquist, H. C. Andersens Boulevard 11, 1., 1553 Kbh. V. 
                  tlf.  33 14 14 33, FAX  33 14 14 32, e-mail bjorn.elmquist@advokathca.dk 
 

Sekretær: Susi Bærentzen, tlf. 22 78 50 57, e-mail hoeringssekretaer@gmail.dk   


