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I samarbejde Center for Offentlig Regulering og Administration (CORA) indbyder Foreningen
dig og andre interesserede til gratis foredrag om ”sager mod politiet”
torsdag den 24. november 2022 kl. 1900 - 2100
på Københavns Universitets Juridiske Fakultet, ”Alf Ross Auditoriet” 9A-3-01, 3. sal,
Njalsgade 76, 2300 København S. (oversigtskort jfr. side 2). Nemmeste indgang er
karusseldøren Njalsgade 76, der ligger bag den store parkeringsplads ved metrostationen
Islands Brygge på Ørestads Boulevard.
Foredraget holdes af legal counsel, ph.d. Lea Kjærsgaard, der med støtte fra blandt andet
Foreningen har skrevet og forsvaret ph.d. afhandlingen med titlen;
Vogternes vogtere - Kontrol, retssikkerhed og tillid i sager mod politiet.

Hvorfor skal Danmark overhovedet have en særlig model for behandling af sager mod
politiet? Hvad er de bærende hensyn bag en sådan model? Hvilke tidligere danske
modeller er der anvendt til behandling af sager mod politiet igennem historien, og hvad
indebærer den nugældende ordning? Kan der hentes inspiration i klagemodeller fra
andre forvaltningsorganer i Danmark, og kan der hentes inspiration i fx den norske
model for håndtering af sager mod politiet?
I sit foredrag vil Lea Kjærsgaard svare på spørgsmålet: Hvordan skal Danmark ideelt
set behandle sager mod politiet – og herunder argumentere for, at der fortsat bør være
en uafhængig myndighed til varetagelse af straffesager mod politiet, mens
adfærdssager skal håndteres af politikredsene, ligesom mægling bør forsøges i sager
mod politiet.
Lea Kjærsgaard er cand.jur. fra Københavns Universitet og har siden indleveringen af sin ph.d.
afhandling arbejdet hos Securitas A/S, hvor hun blandt andet beskæftiger sig med
vagtlovgivningen, GDPR og compliance.
Der vil under en pause blive serveret en forfriskning.

Tilmelding / gratis billetter;
Du kan sammen med en ledsager bestille adgang til foredraget ved at sende en mail til mig på
mail; bundesen@privat.dk senest mandag morgen den 21. november!
Spørgsmål om arrangementet kan i øvrigt stilles til undertegnede på mobil 20 42 19 30.

Venligst - og vel mødt.
Hans Bundesen
Formand

