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Ved brev af 4. oktober 2005 med bilag har Justitsministeriet anmodet om Indenrigs- og
Sundhedsministeriets udtalelse om, i hvilket omfang en kommune med hjemmel i
kommunalfuldmagtsreglerne kan foretage tv-overvågning på frit tilgængelige steder
med henblik på at øge befolkningens tryghed.

Justitsministeriet har i den forbindelse oplyst, at ministeriet i 2004 nedsatte et udvalg
om tv-overvågning, som ifølge sit kommissorium bla. skal overveje spørgsmålet om en
eventuel udvidelse af privates adgang til tv-overvågning i kriminalpræventivt øjemed.
Bl.a. i lyset af flere henvendelser fra kommuner, som er interesseret i at iværksætte ty

overvågning på bestemte frit tilgængelige steder med henblik på at øge befolkningens
tryghed, overvejer Justitsministeriet, om udvalgets kommissorium bør udvides, således
at det også omfatter spørgsmålet om, hvorvidt der kan være behov for en nærmere
regulering af offentlige myndigheders adgang til at iværksætte tv-overvågning på frit
tilgængelige steder.

I anledning af Justitsministeriets henvendelse skal indenrigs- og Sundhedsministeriet
oplyse følgende:

Det fremgår af § 3a i lov om forbud mod tv-overvågning mv. (lovbekendtgørelse nr.
788 af 12. august 2005), at offentlige myndigheder, der foretager tv-overvågning af
steder eller lokaler, hvortil der er almindelig adgang, eller af arbejdspladser, skal ved
skiltning eller på anden tydelig måde give oplysning herom.

Justitsministeriet har oplyst, at der ikke herudover er fastsat lovregler, der generelt re
gulerer offentlige myndigheders adgang til at anvende tv-overvågning. Der er således
ikke fastsat lovregler, der regulerer offentlige myndigheders adgang til at anvende ty

overvågning på frit tilgængelige steder. Spørgsmålet om kommuners mulighed for at
foretage tv-overvågning på frit tilgængelige steder skal derfor vurderes ud fra kommu
nalfuldmagtsreglerne.

Som det fremgår af Justitsministeriets henvendelse, er formålet med at iværksætte ty

overvågning på frit tilgængelige steder i en kommune at øge befolkningens tryghed.
Tv-overvågning må antages at have både et sikkerhedsmæssigt og et kriminalpræven
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tivt formål. Efter Indenrigs- og Sundhedsministeriets opfattelse må det antages, at det
som udgangspunkt er en politimæssig opgave at sørge for borgernes tryghed, hvorfor
opsætning af tv-overvågning på frit tilgængelige steder som udgangspunkt er en stats-
lig opgave (opgavefordelingsprincippet).

Efter kommunalfuldmagtsreglerne kan en kommune som udgangspunkt ikke varetage
eller bidrage økonomisk til varetagelse af opgaver, som det efter lovgivningen påhviler
statslige myndigheder at varetage.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet finder på den baggrund, at det er tvivlsomt, om en
kommune med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne vil kunne foretage ty

overvågning på frit tilgængelige steder alene med det formål at øge befolkningens
tryghed, idet det som udgangspunkt må antages at være en politimæssig opgave.

Det bemærkes, at ministeriet hermed ikke har taget stilling til, om en kommune med
hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne vil kunne foretage tv-overvågning af kommu
nens bygninger mv. af kriminalpræventive årsager, ligesom ministeriet ikke har taget
stilling til, om kommunen — i forbindelse med varetagelse af opgaver, som kommunen
lovligt kan varetage med hjemmel i kommunalfuldmagtsreglerne — kan inddrage hen
synet til befolkningens tryghed.

Der henvises til sagsnr. 2005-730-0228.

Med venlig hilsen

Inger Mogensen


