
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politisk aftale om strafskærpelser for chikane, trusler og hær-
værk mod personer i offentlig tjeneste eller hverv 

Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemo-

kratiet, Dansk Folkeparti, Alternativet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti har 

i dag indgået en stemmeaftale om strafskærpelser for chikane, trusler og hærværk mod 

personer i offentlig tjeneste eller hverv, herunder lokalpolitikere. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet, KL og Danske Regioner har i december 2017 fore-

taget en spørgeskemaundersøgelse blandt samtlige kommunalbestyrelses- og regions-

rådsmedlemmer. Undersøgelsen viser, at 4 ud af 10 lokalpolitikere har været udsat for 

chikane, trusler og hærværk i forbindelse med deres politiske hverv. 

Økonomi- og Indenrigsministeriet, KL og Danske Regioner har den 1. marts 2018 of-

fentliggjort en vejledning til lokalpolitikere om problemet med fokus på forebyggelse 

og håndtering. 

Aftalepartierne finder det helt uacceptabelt, at lokalpolitikere udsættes for chikane, 

trusler og hærværk, blot fordi de udfører deres arbejde. 

Aftalepartierne er enige om, at der er behov for yderligere politiske initiativer i form af 

strafskærpelser for at dæmme op for problemet. 

De aftalte strafskærpelser 

Aftalepartierne er enige om at hæve strafniveauet i straffelovens eksisterende be-

stemmelser om chikane og trusler mod personer i offentlig tjeneste eller hverv samt 

for hærværk begået mod disse personer. Strafskærpelserne vil omfatte chikane, trusler 

og hærværk mod alle offentligt ansatte mv. (f.eks. lokalpolitikere og ansatte hos politi, 

kommuner og regioner). 

Det er aftalt at hæve strafniveauet med en tredjedel i straffelovens § 119, stk. 1 (om 

bl.a. trusler mod personer i offentlig tjeneste eller hverv), for så vidt angår trusler, § 

119 a (chikane af personer i offentlig tjeneste eller hverv) og § 291 (hærværk), når hær-

værket er begået mod personer i offentlig tjeneste eller hverv. 

De aftalte strafskærpelser, hvorefter strafniveauet i de nævnte bestemmelser hæves 

med en tredjedel, vil eksempelvis indebære, at en person, der i dag ville få en fængsels-

straf på f.eks. 30 dage for trusler efter straffelovens § 119, stk. 1, eller hærværk efter 

straffelovens § 291, fremover vil få en fængselsstraf på 40 dage. Endvidere vil en per-

son, der i dag ville få en bødestraf på f.eks. 7.500 kr. for chikane efter straffelovens § 

119 a, fremover få en bødestraf på 10.000 kr. 

Dato 

04-05-2018 



 

 2 

Aftalens udmøntning 

Regeringen vil i efteråret 2018 fremsætte et lovforslag, der gennemfører elementerne i 

aftalen. 

Udkast til lovforslag vil blive forelagt for aftalepartierne, før det fremsættes. 

Aftalepartierne forpligter sig til at støtte vedtagelsen af lovforslaget. 


