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Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse 
om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltper-
soners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at 
iværksætte midlertidige foranstaltninger

Vedhæftet sendes i elektronisk form udkast til en bekendtgørelse om æn-
dring af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og be-
skyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets 
adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger (ordensbekendtgørel-
sen).

Ændringsbekendtgørelsen er en udmøntning af en aftale om præcisering af 
reglerne om utryghedsskabende lejre, som Regeringen indgik sammen med 
Radikale Venstre, SF og Enhedslisten den 4. maj 2020. 

Der lægges med ændringen op til at præcisere, at forbuddet mod utrygheds-
skabende lejre kun omfatter lejre af permanent karakter, og som skaber ut-
ryghed. Forbuddet skal derimod ikke ramme hjemløse, der er tvunget til at 
overnatte udendørs.

Samtidigt indføres der mulighed for, at der kan gives en advarsel i stedet for 
et egentligt zoneforbud, så der i højere grad er mulighed for at tage hensyn 
til, hvor den hjemløse borger har sit daglige liv og omgangskreds. 

Ændringsbekendtgørelsen forventes udstedt med ikrafttrædelsesdato medio 
juni 2020.

Justitsministeriet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til
udkastet senest den 12. juni 2020.
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Bemærkningerne bedes sendt med henvisning til journalnummer 2020-10-
0537 til jm@jm.dk med kopi til lbm@jm.dk.

Der vedlægges en oversigt over hørte myndigheder og organisationer mv.

Det bemærkes, at Justitsministeriet ikke sender den endelige ændringsbe-
kendtgørelse til de hørte parter. Ændringsbekendtgørelsen vil derimod 
kunne findes via Justitsministeriets nyhedsbrev. Tilmelding til nyhedsbrevet 
kan ske på www.jm.dk.

Med venlig hilsen

Louise Black Mogensen
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