FORSVARSMINISTERIET
Den 24. februar 2006
Statsrevisoratet fremsendte den 22. november 2004 Statsrevisorernes beretning nr. 4/2004 om
grænsekontrollen.
I beretningen fandt Rigsrevisionen det blandt andet mindre tilfredsstillende, at forsvarets udøvelse
af politimyndigheden på søen og i luften ikke var klarlagt og nærmere præciseret.
Ved skrivelse af 29. marts 2005 til Statsrevisoratet redegjorde forsvarsministeren kort for de
bemærkninger og overvejelser, som beretningen gav anledning til. Ved den lejlighed oplyste jeg,
at Justitsministeriet og Forsvarsministeriet var i færd med at udarbejde en rammeaftale mellem de
to ministerier vedrørende forsvarets udøvelse af politimyndighed til søs og i luften og dette arbejde
forventedes afsluttet i første halvår af 2005.
Den 6. juli orienterede jeg Statsrevisorerne om, at arbejdet desværre ikke var færdiggjort, men at
Justitsministeriet og Forsvarsministeriet fortsat forventede, at en rammeaftale ville være på plads
ved udgangen af 2005.
Som opfølgning på mit brev af 6. juli 2005 fremsendes hermed på vegne af justitsministeren og jeg
selv en afsluttende redegørelse.
Justitsministeriet og Forsvarsministeriet har i hele 2005 løbende drøftet spørgsmålet om forsvarets
udøvelse af politimyndighed til søs. Det nærmere indhold af disse drøftelser fremgår af vedlagte
notat. På baggrund af drøftelserne er der enighed om, at det vurderes hensigtsmæssigt at udstede
en bekendtgørelse om forsvarets udøvelse af politimyndighed til søs i medfør af forsvarslovens §
15. Justitsministeriet arbejder i øjeblikket på et udkast til bekendtgørelsen.
Bekendtgørelsen vil regulere de overordnede rammer for forsvarets støtte til politiet, samt
indeholde bestemmelser om, at forsvaret kan yde bistand til politiet ved udøvelsen af
politimyndighed i henhold til konkret bemyndigelse. Bekendtgørelsen vil endvidere indeholde
bestemmelser vedrørende situationer, hvor øjemedet med et indgreb vil forspildes, såfremt en
konkret bemyndigelse skulle indhentes. Endelig vil bekendtgørelsen fastslå, at forsvaret i de
situationer, hvor forsvaret har bistået politiet, skal overgive den videre retsforfølgning til politiet, så
snart det er muligt.
På baggrund af retningslinjerne i bekendtgørelsen er det hensigten, at forsvaret og politiet skal
udfærdige aftaler, der nærmere operationaliserer det konkrete samarbejde.
Det skal afslutningsvist anføres, at både justitsministeren og jeg lægger afgørende vægt på at
opnå den bedst mulige udnyttelse af det danske samfunds samlede ressourcer, og at det i den
forbindelse er det afgørende, at der mellem forsvaret og politiet er et velfungerende samarbejde.
Med venlig hilsen
Søren Gade
NOTAT
Den 13. februar 2006
Politimyndighed til søs
Statsrevisoratet fremsendte den 22. november 2004 Statsrevisorernes beretning nr. 4/2004 om
grænsekontrollen.
I beretningen fandt Rigsrevisionen det blandt andet mindre tilfredsstillende, at forsvarets udøvelse

af politimyndigheden på søen og i luften ikke er klarlagt og nærmere præciseret.
Ved skrivelse af 29. marts 2005 til Statsrevisoratet redegjorde forsvarsministeren kort for de
bemærkninger og overvejelser, som beretningen gav anledning til inden for mit ressortområde.
I samme forbindelse oplyste forsvarsministeren, at Justitsministeriet og Forsvarsministeriet var i
færd med at udarbejde en rammeaftale mellem de to ministerier vedrørende forsvarets udøvelse
af politimyndighed til søs og i luften og at dette arbejde forventedes afsluttet i første halvår af
2005.
Den 6. juli 2005 orienterede forsvarsministeren Rigsrevisionen om, at arbejdet desværre ikke var
færdiggjort, men at Justitsministeriet og Forsvarsministeriet fortsat forventede, at en rammeaftale
ville være på plads ved udgangen af 2005.
Justitsmnisteriet og Forsvarsministeriet har i hele 2005 løbende drøftet spørgsmålet om forsvarets
udøvelse af politimyndighed til søs, og der er mellem de to ministerier opnået enighed om, at det
vurderes hensigtsmæssigt at udstede en bekendtgørelse om forsvarets udøvelse af
politimyndighed til søs i medfør af forsvarslovens § 15. Justitsministeriet arbejder i øjeblikket på et
udkast til bekendtgørelsen.
Bekendtgørelsen vil ikke omfatte de beføjelser, som forsvaret særskilt er tillagt i henhold til lov,
eksempelvis forsvarsloven og havmiljøloven.
Der er mellem Justitsministeriet og Forsvarsministeriet enighed om, at forsvarets bistand til politiet
ved udøvelsen af politimyndighed til søs er nødvendig og er en naturlig konsekvens af det forhold,
at politiet ikke er i besiddelse af patruljefartøjer, samt de særlige forhold, der gør sig gældende til
søs, i særdeleshed det forhold, at forsvaret i forbindelse med sin almindelige opgaveløsning er til
stede på havet.
Med henblik på at opnå den bedst mulige udnyttelse af det danske samfunds samlede ressourcer
er det afgørende, at der mellem forsvaret og politiet er et velfungerende samarbejde, og det er i
den forbindelse hensigtsmæssigt, at rammerne for forsvarets bistand til politiet er reguleret.
Den omtalte bekendtgørelse, som Justitsministeriet som nævnt er i færd med at udarbejde udkast
til, vil regulere de overordnede rammer for forsvarets politimyndighed til søs. Bekendtgørelsen vil
indeholde bestemmelser om, at forsvaret kan yde bistand til politiet ved udøvelsen af
politimyndigheden i henhold til konkret bemyndigelse, og bekendtgørelsen vil endvidere indeholde
bestemmelser vedrørende situationer, hvor øjemedet med et indgreb vil forspildes, såfremt en
konkret bemyndigelse skulle indhentes. Bekendtgørelsen vil endelig fastslå, at forsvaret i de
situationer, hvor forsvaret har bistået politiet, skal overgive den videre retsforfølgning til politiet, så
snart det er muligt.
På baggrund af retningslinjerne i bekendtgørelsen er det hensigten, at forsvaret og politiet skal
udfærdige aftaler, der nærmere beskriver samarbejdet. Muligheden for, at politiet etablerer et
centralt kontaktpunkt, der i konkrete tilfælde vil kunne kontaktes af forsvarets fartøjer med henblik
på vejledning, vil i den forbindelse blive overvejet. Det vil ligeledes i den forbindelse blive
overvejet, om et sådant centralt kontaktpunkt i konkrete tilfælde vil kunne bemyndige forsvaret til
at udøve politimyndighed til søs.
Det bemærkes, at forsvarets udøvelse af politimyndighed i forbindelse med told- og
skattemyndighedernes ikke vil være direkte reguleret i bekendtgørelsen, men vil ske i henhold til

de rammer, der vil fremgå af den kommende bekendtgørelse.
Det bemærkes endvidere, at spørgsmålet om forsvarets bistand ved udøvelse af politimyndighed i
luften ikke vil være omfattet af den kommende bekendtgørelse, idet en løsning af dette spørgsmål
kræver inddragelse af de civile luftfartsmyndigheder. Justitsministeriet og Forsvarsministeriet er
derfor enige om at inddrage Transport- og Energiministeriet, herunder Statens Luftfartsvæsen, i
kommende drøftelser om udøvelse af politimyndighed i luften. Spørgsmålet om forsvarets
udøvelse af politimyndighed over for fremmede skibe i internationalt farvand vil ligeledes ikke blive
berørt i den kommende bekendtgørelse. Den internationale udvikling på det maritime område går i
retning af mere regulering i internationalt farvand. I lyset af den internationale udvikling er
Justitsministeriet i færd med at overveje, i hvilket omfang dansk ret kan anvendes i henhold til
internationale konventionernes bestemmelser.

