
 

 

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

 

 

HØRINGSSVAR 

 

Til Justitsministeriet 

Høring over udkast til bekendtgørelse om anvendelse af magt over for indsatte i 
kriminalforsorgens institutioner (magtanvendelsesbekendtgørelsen)  

Modtaget ved høringsbrev den 24. januar 2023 med svarfrist 21. februar 2023.  

Svar fremsendt pr. mail til jm@jm.dk og jujo@jm.dk  

Ministeriets sagsnummer: 2022-0091-0808 

 

Som svar på høringsanmodningen af den 24. januar 2023 vedr. udkast om ny bekendtgørelse om 

anvendelse af magt over for indsatte i kriminalforsorgens institutioner (magtanvendelses-

bekendtgørelsen) skal Retspolitisk Forening hermed oplyse, at vi ikke kan anbefale godkendelse af 

udkastet.  

Da høringen blev fremsendt uden nærmere oplysning om de foreslåede ændringer og de forventede 

konsekvenser af dem, og der heller ikke var bemærkninger om baggrunden, anmodede vi 

Justitsministeriet om at angive, hvori ændringerne nærmere bestod. 

Justitsministeriet svarede, at der var tale om  

”… en meget lille ændring i ordlyden – det drejer sig om § 4, stk. 2, hvor vi har 

fjernet ordet ”konkret”, således at vi nu lægger op til følgende: ”Stk. 2. Stav må kun 

bæres, hvis der foreligger en særlig risikosituation, hvor anvendelse af stav kan 

blive nødvendig”.  



Allerede fordi der ikke er modtaget ledsagende og uddybende oplysninger herunder om 

konsekvenserne i praksis, hverken de tilsigtede eller forventelige, kan Retspolitisk Forening ikke 

anbefale udkastet godkendt. Denne eksterne høring må derfor betegnes som formålsløs og forfejlet. 

Ud fra en almindelig sproglig fortolkning har vi nu en begrundet formodning om, at hensigten med 

at fjerne ordet ”konkret” i den angivne kontekst er at lempe betingelserne for at hævde, at der 

foreligger en særlig risikosituation, som tillader anvendelse af stav. Da dette imidlertid typisk ikke 

vil være evident for den eller de indsatte, der i situationen konfronteres, kan ændringen føre til øget 

utryghed og optrapning til skade også for de ansatte. Også ud fra denne indholdsmæssige vurdering 

kan Retspolitisk Forening ikke anbefale udkastet. 

For god ordens skyld skal det bemærkes, at vi naturligvis går ud fra, at Folketingets partier under 

behandlingen af udkastet vil kræve de angivne uklarheder omkring den foreslåede ændring og dens 

rækkevidde behørigt belyst.  

 

København, den 20. februar 2023 

Bjørn Elmquist  Ida Munch Andersson 

Formand   Bestyrelsesmedlem 

 


