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5VI SKABER TRYGHED

I samarbejde med det øvrige samfund sikrer politiet og anklage-
myndigheden, at Danmark er et trygt og sikkert land.

Sådan lyder den overordnede vision, som anklagemyndigheden 
sammen med politiet har formuleret som led i udarbejdelsen af 
en fælles strategi for de kommende år.

Strategien er udformet på baggrund af et omfattende arbejde 
med blandt andet workshops og undersøgelser af, hvad omver-
denen forventer af os.

Det er første gang, at vi på denne måde sammen med politiet 
har udformet en overordnet vision, der sætter fælles retning 
for de opgaver, som vi i fællesskab og i alle personalegrupper 
varetager hver eneste dag.

Vores bidrag til at øge trygheden i Danmark består i at sikre, at 
anklagemyndigheden fungerer så effektivt, velsmurt og med et 
så højt kvalitetsniveau som overhovedet muligt.

Vi har nu i fire år arbejdet målrettet for at modernisere ankla-
gemyndigheden. Vi er kommet et godt stykke ad vejen, men 
der er stadig – og vil altid være – plads til forbedring. Derfor 
fastholder vi vores tre strategiske pejlemærker, som vi lancerede 
i 2010 efter grundige drøftelser blandt anklagemyndighedens 
medarbejdere og ledere. Pejlemærkerne, som vi beskrev i en 
tilsvarende udgivelse for et år siden, vil vi arbejde målrettet 
efter i tiden frem mod 2015.

Det indebærer også, at vores fire fokusområder er de samme i 
2011 som i 2010. Vi vil igen i år fokusere på ledelse, IT, arbejds-
metoder og kommunikation.  For det er på disse områder, at 
anklagemyndigheden har størst udviklingspotentiale, og hvor 
vi mener, at udviklingsressourcerne bliver brugt bedst.

Mange af de konkrete indsatser kører ligeledes videre. Nogle pro-
jekter blev vi ikke færdige med i 2010, andre er der fortsat behov 
for at styrke og udbygge, for at de kan blive en velintegreret del 
af vores arbejdsdag. Men på de kommende sider er der også en 
række nye projekter og indsatser for 2011.

Fælles for det hele er, at projekterne ikke eksisterer for deres 
egen skyld. De er sat i verden for at underbygge vores kerneop-
gave med at behandle straffesagerne.

Gode rutiner og effektive sagsgange giver mere tid til at fokusere 
på det væsentlige – juridisk arbejde på et højt niveau. Øget fokus 
på den rigtige kvalitet giver omverdenen et bedre produkt og 
giver i det store perspektiv et mindre behov for fejlretning og 
er dermed også effektivisering. At gøre det rigtige rigtigt første 
gang er således både kvalitet og effektivitet. Til at støtte dette ar-
bejde vil vi i 2011 blandt andet udbygge Anklagemyndighedens 
Vidensbase. Vores ambition er at skabe Danmarks bedste videns-
base på det juridiske felt.

Vi vil også sætte kvalitetsarbejdet i system ved at påbegynde 
Anklagemyndighedens  Kvalitetsprogram, der skal løfte vores 
faglige niveau. Vi vil eksempelvis arbejde med metoder til at 
hæve kvaliteten i den grundlæggende juridiske sagsbehandling, 
og vi vil arbejde med faste rutiner for gensidig feedback – ikke 
blot internt, men også mellem anklagemyndigheden og vores 
nærmeste samarbejdspartnere i straffesagskæden: politiet og 
domstolene.

Som et led i kvalitetsudviklingen vil vi gennemføre systemati-
ske brugerundersøgelser. Formålet er at afdække omverdenens 
oplevelse af kvaliteten i anklagemyndighedens arbejde, for at 
vi kan sætte ind de rigtige steder.

Det er også vigtigt, at vi formidler vores afgørelser på en måde, 
som er til at forstå for andre end os selv. Derfor vil alle sagsbe-
handlere i 2011 blive trænet i at skrive breve, som er udformet 
efter modtagerens behov. Samtidig vil flere hundrede af vores 
brevkoncepter blive skrevet om, så de er lettere at forstå.

Disse initiativer – og de mange andre, der beskrives på de kom-
mende sider – skal videreføre den positive udvikling, som an-
klagemyndigheden har været i de senere år, således at vi kan 
levere vores bidrag til at opfylde den overordnede vision for politi 
og anklagemyndighed.

Med venlig hilsen

Jørgen Steen Sørensen
Rigsadvokat
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TRE VIGTIGE INDSATSER I 2011

•  Vi vil fokusere på kvaliteten af vores kerneydelser. Vi vil derfor arbejde 

målrettet på at udvikle redskaber, der kan styrke kvaliteten.

•  Vi lancerer version 2.0 af Anklagemyndighedens Vidensbase, som skal 

være Danmarks bedste på det juridiske felt.

 

•  Vi vil skrive bedre breve til borgerne. Gennem modernisering af vores 

standardskrivelser og målrettet træning vil vi give klar og letforståelig 

besked til især ofre og vidner.
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Som nyansat anklager er det utrolig vigtigt, at jeg har fået en mentor. Hverdagen  
bliver meget lettere, når jeg altid kan trække på en erfaren kollega, der har tid og  
overskud til at hjælpe mig. Ikke bare anklagerfagligt, men også med praktiske  
problemer og mere personlige spørgsmål.

Det er min opfattelse, at vores uddannelse fungerer bedst, når den ikke udelukkende 
foregår på kursusmoduler, men er et helstøbt forløb med stort fokus på dagligdagen.

Anklager Marie Elvekjær Hansen

”
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TRE STRATEGISKE PEJLEMÆRKER

Omverdenens forventninger til offentlige myndigheder øges 
løbende, og det gælder også for anklagemyndigheden. Borgere 
og medier forventer bedre service og større åbenhed om straf-
fesagerne. Ligesom den øvrige offentlige sektor bliver vi stillet 
over for krav om højere effektivitet og kvalitet. Samtidig konkur-
rerer vi mere end nogensinde med andre offentlige og private 
virksomheder om de dygtigste medarbejdere. 
 
For at håndtere disse udfordringer vil vi fortsætte den moder-
nisering af anklagemyndigheden, vi har sat i gang. Vi er godt på 
vej, og vi vil målrettet gennemføre nye initiativer for at indfri de 
forventninger, som omverdenen har til os. Derfor har vi udpeget 
tre overordnede målsætninger (pejlemærker), som sætter ret-
ningen frem mod 2015:

•  Vi vil løbende forbedre kvaliteten af vores ydelser, samtidig 
med at vi bliver mere effektive.

•  Vi vil være en åben og serviceminded myndighed.
•  Vi vil  styrke vores position som en af Danmarks mest attrak-

tive juridiske arbejdspladser.

FORBEDRET KVALITET OG EFFEKTIVITET
Et velfungerende straffesystem er et helt centralt element i et 
retssamfund. For borgerne er en straffesag noget af det mest 
indgribende, man kan blive involveret i. Det gælder, uanset om 
det er som sigtet eller tiltalt, som offer for en forbrydelse eller 
som vidne. 

Straffesager er med andre ord nogle af de vigtigste sager, of-
fentlige myndigheder behandler. Derfor er det af særlig stor 
betydning, at vi sammen med vores nære samarbejdspartnere 
i politiet, ved domstolene og i kriminalforsorgen behandler sa-
gerne med høj kvalitet og på en hurtig og effektiv måde. Vi vil 
arbejde på at styrke kvaliteten og effektiviteten. Både af vores 
eget arbejde og af den ydelse, som den samlede ’straffesags-
kæde’ – politi, anklagemyndighed, domstole og kriminalforsorg 
– leverer.

Målet er, at omverdenen oplever en højere kvalitet i vores ydelse, 
og at medarbejderne får lettere ved at levere arbejde af høj kva-
litet, samtidig med at vores effektivitet forbedres.
 

ÅBEN OG SERVICEMINDED MYNDIGHED 
Ordentlig og respektfuld behandling af de involverede borgere 
og åbenhed om straffesagsbehandlingen styrker borgernes og 
samfundets tillid til retssystemet og forståelsen for udfaldet af 
straffesagerne og anklagemyndighedens rolle. 

For offeret for en forbrydelse er det vigtigste ofte at få en or-
dentlig behandling i retten og at få besked om sagens gang i et 
klart og letforståeligt sprog. Også for vidnerne kan en straffesag 
virke skræmmende, og anklagemyndighedens indsats kan have 
væsentlig betydning for, om et vidne ønsker at afgive forklaring.

Derfor er det særligt vigtigt, at vi arbejder målrettet for at for-
bedre den service, vi yder til borgerne – særligt forurettede og 
vidner. Det er også vigtigt, at vi af vores øvrige omverden bliver 
oplevet som en åben og tilgængelig myndighed. Tavshedspligt og 
hensynet til de involverede sætter grænser for, hvad vi kan sige, 
men inden for disse grænser vil vi i de kommende år arbejde mål-
rettet for at forbedre vores kommunikation med omverdenen.

Målet er, at forurettede og vidner oplever en bedre service, og at 
omverdenen oplever en mere åben anklagemyndighed.

ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MED KOMPETENTE 
MEDARBEJDERE
Vores muligheder for at levere gode resultater af høj kvalitet 
afhænger af medarbejderne. Kun ved at rekruttere, fastholde 
og udvikle kompetente medarbejdere kan vi bevæge anklage-
myndigheden i den retning, vi ønsker. 

Konkurrencen om gode medarbejdere er hård. Vi vil arbejde for 
at blive en endnu  bedre arbejdsplads, således at vi til stadighed 
kan rekruttere blandt de dygtigste jurister. Og vi har en klar 
forventning om, at vores medarbejdere løbende udvikler sig og 
bliver endnu dygtigere.

Undersøgelser viser, at anklagemyndigheden allerede i dag er 
en meget attraktiv arbejdsplads for kommende jurister. Målet 
er, at anklagemyndigheden styrker denne position og bliver en 
af de allermest attraktive juridiske arbejdspladser i Danmark.
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FOKUSOMRÅDER

For at nå vores pejlemærker vil vi frem mod 2015 koncentrere 
vores indsats på fire særligt vigtige områder. Der er tale om om-
råder, som vi allerede i dag arbejder med, og hvor vi har iværksat 
en række initiativer. Vi vil videreføre og færdiggøre, hvad vi al-
lerede har sat i gang, og øge indsatsen gennem nye initiativer. 

Vores fokusområder:

Ledelse
IT
Arbejdsmetoder
Kommunikation

LEDELSE
Dygtige driftsledere tilrettelægger arbejdet, så sagerne bliver 
behandlet hurtigt og effektivt. Fagligt stærke ledere sikrer en 
høj kvalitet og en god service over for omverdenen. Inspirerende 
ledere, der lærer fra sig, er en af de vigtigste faktorer i rekrut-
tering, fastholdelse og udvikling af kompetente medarbejdere.

Vi vil udvikle bedre ledelsesværktøjer og styrke vores ledere 
inden for:

•  Strategisk ledelse
•  Driftsledelse
•  Personaleledelse

IT
Moderne IT-løsninger understøtter effektive processer og gør 
det lettere at yde god service af høj kvalitet. Samtidig er tidssva-
rende IT helt nødvendig på en moderne og attraktiv arbejdsplads.

Vi vil udvikle tværgående IT-systemer, som understøtter et ef-
fektivt samarbejde med politiet, domstolene og kriminalforsor-
gen. Samtidig vil vi arbejde på at udstyre alle anklagere med 
tidssvarende personlige IT-redskaber og udvide adgangen til 
opdateret anklagerfaglig viden.
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Det er vigtigt, at vi hele tiden arbejder på 
at sikre den rette balance mellem effek-
tivitet og kvalitet. Jo mere effektive vi er 
- desto mere skal vi være opmærksomme 
på stadig at lave tingene ordentligt og 
samvittighedsfuldt.

Anklager Rasmus Kongsted Jensen

”

FOKUSOMRÅDER

ARBEJDSMETODER
Veltilrettelagte arbejdsprocesser sikrer, at medarbejderne kan 
bruge tiden på det rigtige. Kvaliteten og effektiviteten af vores 
arbejde afhænger af, at vi bruger kræfterne på det vigtige. En 
velfungerende arbejdsplads er samtidig et attraktivt sted at 
arbejde.

Vi vil i samarbejde med politiet og domstolene bruge Lean til 
fortsatte forbedringer af vores arbejdsmetoder, lære af hinanden 
gennem udbredelse af ’bedste praksis’, fastlægge kvalitets-
standarder og organisere os sådan, at både store og små sager 
bliver behandlet med den rigtige kvalitet.

KOMMUNIKATION
Bevidst og målrettet kommunikation fra anklagere om straf-
fesager og de regler og retsprincipper, der regulerer dem, er 
med til at nuancere billedet af straffesystemet, synliggøre an-
klagemyndighedens rolle og give forståelse for vores opgaver. 
Omverdenens oplevelse af os og vores service er i høj grad af-
hængig af det, vi siger og skriver. Anklagemyndighedens profil 
i offentligheden er samtidig af betydning for vores evne til at 
kunne rekruttere og fastholde kompetente medarbejdere.

Vi vil give letforståelig information om straffesagsprocessen 
og klar besked om vores afgørelser. Vi vil styrke vores kom-
munikation over for offentligheden og understøtte denne med 
en samlet pressepolitik. 
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INDSATSER 2011

Ledelse
LEDELSESEVALUERING 

 
Et fælles fundament for god ledelse i politiet og anklagemyn-
digheden er afgørende for, hvordan vi arbejder og udvikler os. Vi 
bruger systematisk ledelsesevaluering til at styrke udøvelse af 
god ledelse og som et fast element i udviklingen af den enkelte 
leder.

•  Som opfølgning på den fælles ledelsesevaluering afholder alle 
ledere i anklagemyndigheden i 2011 opfølgningsmøder med 
deres medarbejdere om resultatet af ledelsesevalueringen.

•  Alle ledere i anklagemyndigheden afholder inden udgangen af 
1. kvartal 2011 lederudviklingssamtale (LUS) med deres egen 
leder og får på grundlag af samtalen en lederudviklingsplan, 
der beskriver den enkeltes behov for udvikling og uddannelse. 

LEDERUDVIKLING

Anklagemyndighedens ledere har brug for kompetencer og le-
delsesværktøjer inden for driftsledelse, strategisk ledelse og 
personaleledelse. Målrettet og systematisk udvikling af profes-
sionel ledelse skal ruste vores nuværende og kommende ledere 
til ledelsesopgaven.
 
•  Alle embeder arbejder i 2011 målrettet og systematisk med 

udvikling af kommende og nuværende ledere.
•  Ledere i anklagemyndigheden gennemfører i 2011 en særligt 

tilrettelagt driftslederuddannelse.
•  Rigsadvokaten udarbejder i 2011 en plan for implementeringen 

af et koncept for uddannelse og udvikling, der understøtter 
udviklingen af nuværende og kommende ledere i anklagemyn-
digheden. Arbejdet koordineres med politiets tiltag på området.

SYSTEMUNDERSTØTTET DRIFTSLEDELSE

Relevante oplysninger om sagsproduktionen og overskuelige 
målepunkter er afgørende for, at den enkelte leder i det daglige 
kan foretage en effektiv målstyring og lede driften af sin enhed.

•  Vi implementerer i 2011 et nyt ledelsesinformationssystem, 
der giver et opdateret og præcist overblik over aktuelle opgaver 
i politikredsenes anklagemyndigheder. Der udvikles applikatio-
ner til produktionsstyring, lagerstyring og ressourcestyring.

•  Rigsadvokaten udvikler i 2011 en elektronisk sagsstyringsreol 
til det nye sagsbehandlingssystem POLSAG.

•  Anklagemyndigheden måler fra 2011 sagsproduktion og ef-
fektivitet efter en ny model, der giver et mere dækkende billede, 
blandt andet fordi den tager højde for anklagernes tidsforbrug 
ved retsmøder.
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Jeg tror, at vi kan blive bedre til at udvikle arbejdsmetoder, der styrker samspillet  
mellem de forskellige medarbejdergrupper. Det er en attraktiv arbejdsplads for alle, når  
vi har spændende opgaver inden for vores forskellige kompetencer. Det bliver sjovere  
at gå på arbejde, når vi gør det, som vi er bedst til.

Kontorfunktionær Tina Jensen

”
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Vi kan spare mange ressourcer, hvis vi får udviklet vores samarbejde med domstolene  
yderligere. Vi skal i fællesskab have lavet nogle moderne systemer, der fleksibelt og  
effektivt får de enkelte retssager koordineret med anklagernes kalender. På den måde  
undgår vi spildtid – og kan koncentrere vores kræfter om at vurdere straffesager og på at  
gøre det bedst muligt i retten.

Politiadvokat Doris Jensen

”
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IT

DIGITALISERING I STRAFFESAGSKÆDEN
 
Elektronisk oversendelse af sager mellem aktørerne i straffe-
sagskæden letter og effektiviserer arbejdsgangene og sikrer en 
hurtigere behandling af sagerne. Rigsadvokaten leder et tvær-
gående projekt om digitalisering af sagsgange mellem politiet, 
anklagemyndigheden, domstolene og kriminalforsorgen. Første 
fase af dette projekt gennemføres i 1. halvår af 2011.

•  Rigsadvokaten udarbejder i fællesskab med de andre aktører 
i straffesagskæden i 2011 businesscases på ni konkrete pro-
jekter, der kan øge digitaliseret samarbejde.

•  Rigsadvokaten gennemfører i samarbejde med Rigspolitiet i 
2011 et projekt om mere effektiv behandling, blandt andet ved 
digitalisering af bødesager.

EFFEKTIVE ARBEJDSREDSKABER

Velfungerende IT kan lette det daglige arbejde for næsten alle i 
anklagemyndigheden, hvad enten det drejer sig om en tilfreds-
stillende adgang til internettet og relevante vidensbaser, kalen-
dersystemer eller bærbare computere. For anklagere vil adgang 
til interne og eksterne vidensbaser via en bærbar computer be-
tyde, at al relevant viden er tilgængelig, når der er brug for det.

•  Fra 2011 får alle anklagere IT-redskaber til personlig effektivitet 
med onlinekalender, og de tekniske forudsætninger skabes for 
at udruste anklagere med en bærbar computer med opkobling 
til internettet og interne systemer. De bærbare computere bli-
ver indfaset over de næste år, efterhånden som de nuværende 
computere udskiftes. 

•  I 2011 etableres en fuldt tilfredsstillende adgang til internettet 
fra den enkeltes arbejdsplads.

•  I 2011 implementerer politikredsenes anklagemyndigheder 
en elektronisk dagbog med oplysninger om alle retsmøder i 
byretterne. 

POLITIET ANKLAGEMYNDIGHEDEN DOMSTOLENE KRIMINALFORSORGEN

STRAFFESAGSKÆDEN

Projekter om digitalisering i straffesagskæden  
•  Udveksling af fremstillingsrapporten
•  Anmodning om kendelse
•  Udveksling af ’rød, hvid og blå seddel’
•  Klienttransport
•  Anmeldelse til straffuldbyrdelse
•  Udeblivelser
•  Høring
•  Udtalelser og indberetninger i tilsynssager
•  Sigtelser mod tilsynsklienter og prøveløsladte

Rigsadvokaten varetager sekretariatsfunktionen i udarbejdelse af businesscases på projek-
ter om øget digitalisering.  
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Arbejdsmetoder

LEAN SOM ARBEJDSFORM

I de senere år har anklagemyndigheden med omfattende Lean-
projekter opnået væsentlige fremskridt i vores måde at lede og 
styre driften af straffesagsbehandlingen på. Vi har samlet en be-
tydelig erfaring i, hvordan Lean resulterer i synlige forbedringer 
af sagsproduktionen, medarbejdernes tilfredshed og kvaliteten 
af den samlede sagsbehandling. I år vil vi forsøge at forbedre 
straffesagsbehandlingen i en hel politikreds – fra den første 
anmeldelse på en lokalstation til straffesagens afgørelse i retten.

•  2011 gennemfører Rigsadvokaten i samarbejde med Syd- og 
Sønderjyllands Politi et gennemgribende Lean-projekt, som 
omfatter hele politikredsens straffesagsbehandling.

•  Rigsadvokatens Lean-enhed bistår i 2011 med mindst fire 
større Lean-projekter i landets politikredse.

•  Embederne i anklagemyndigheden fortsætter i 2011 imple-
menteringen af Lean med ’bedste praksis’ fra andre embeder.

 

SPECIALISERING

En af grundtankerne bag politireformen var, at de nye store 
politikredse skulle muliggøre en specialisering af anklagemyn-
digheden. Politikredsene har etableret specialadvokaturer på de 
særlige kriminalitetsområder i politikredsene, og samarbejdet 
i landsdækkende fagudvalg sikrer vidensdeling på tværs. Der 
er efter en nyligt gennemført evaluering af organiseringen af 
anklagemyndigheden i politikredsene i 2010 ikke grundlag for 
at ændre ved de overordnede principper for organiseringen, men 
fortsat behov for at justere og udvikle organisationen.

•  Embederne i anklagemyndigheden har i 2011 fortsat fokus 
på, at organiseringen af anklagemyndigheden til stadighed 
understøtter en effektiv og kvalitetsbevidst behandling af alle 
straffesager, og foretager løbende de justeringer og tilpasnin-
ger, der er nødvendige for at nå dette mål. 

•  I 2011 etablerer anklagemyndigheden en ny karrierevej for 
særligt fagligt dygtige medarbejdere (’specialanklager’), der 
ved at uddanne og dygtiggøre sig inden for anklagerfaget og 
specialområder får mulighed for at avancere til specialiststil-
linger.

Vi møder flere sigtede, der har verserende sager i flere 
politikredse. Derfor skal vi have styrket samarbejdet og 
udviklet nye arbejdsmetoder, der sikrer, at de enkelte for-
hold bliver vurderet med henblik på en samlet afgørelse. 
Gennem øget brug af digitale værktøjer kan vi blive me-
get bedre til at koordinere sagerne på tværs af landet. 

Politianklager Ejgil Rundberg Andersen

”
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ØGET DELING AF VIDEN

Nem adgang til relevant faglig viden er et afgørende arbejds-
redskab for anklageren. Derfor udvider og styrker vi vores 
samlinger af opdateret viden på AnklagerNet, så mere viden 
bliver lettere at finde. Blandt andet vil der med version 2.0 af 
Anklagemyndighedens Vidensbase blive mulighed for integreret 
søgning i eksterne databaser via internettet.

•  Anklagemyndighedens Vidensbase version 2.0 bliver udbygget 
med fire nye retsområder i 2011. Der etableres direkte adgang 
til eksterne databaser med juridisk viden.

•  Rigsadvokaten gennemfører i 2011 et serviceeftersyn af den 
faglige kommunikation og forbereder en modernisering af de 
eksisterende udgivelser ’Meddelelser fra Rigsadvokaten’ og 
’Rigsadvokaten Informerer’.

•  Anklagemyndighedens telefonbog på AnklagerNet udbygges 
med et kompetencemodul, så man let kan finde en kollega 
med særlig viden.

KVALITETSUDVIKLING

Anklagemyndigheden skal fortsat være kendetegnet ved 
en kvalitetskultur, hvor vi  leverer produkter af høj anklager-
faglig kvalitet. I 2011 iværksætter vi Anklagemyndighedens 
Kvalitetsprogram med henblik på kontinuerlig, systematisk 
og målrettet udvikling af kvaliteten i et samspil mellem ankla-
gemyndighedens medarbejdere, ledere og brugere. Samtidig 
udvikler vi en ny, forbedret og forenklet tilsynsordning med 
kvalitets- og legalitetssikringen i straffesagsbehandlingen.

•  Anklagemyndigheden forbereder i 2011 gennemførelsen af 
systematiske og tilbagevendende brugerundersøgelser.

•  I 2011 iværksætter anklagemyndigheden i politikredsene pilot-
projekter med udgangspunkt i seks indledende kvalitetstema-
er. Rigsadvokaten sikrer koordinering og erfaringsudveksling.

•  Rigsadvokaten forestår i 2011 koordinering af anklagemyndig-
hedens kvalitetsprogram og sikrer vidensdeling af erfaringer 
fra pilotprojekterne.

•  Rigsadvokaten forbereder i 2011 i samarbejde med statsadvo-
katerne og politikredsene en ny ordning for statsadvokaternes 
tilsyn med kvalitets- og legalitetssikringen i politikredsenes 
straffesagsbehandling.

NYE ANKLAGERE

Håndværket som anklager bliver i høj grad tilegnet ved at stå i 
lære hos erfarne kollegaer. Det er vigtigt, at der bliver taget hånd 
om de nye medarbejdere, så de får en god start på deres karriere 
i anklagemyndigheden og hurtigt tilegner sig de nødvendige 
færdigheder. En god modtagelse og uddannelse er et væsentligt 
element i at kunne tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere 
og et parameter for en attraktiv arbejdsplads. 

•  I 2011 etablerer alle politikredse en mentorordning for nye 
medarbejdere.

•  Embederne implementerer i 2011 retningslinjerne for den nye 
grunduddannelse og sikrer sig, at rammerne for gennemførel-
sen af grunduddannelsen ved embedet lever op til de krav til 
indhold og mål for læring, der er sat for grunduddannelsen og 
de enkelte moduler.

Arbejdsmetoder

Pilotprojekter med seks indledende temaer i 
Anklagemyndighedens Kvalitetsprogram
•  SAGENS GANG – kvalitetssikring i alle led før, under og 

efter hovedforhandlingen.
•  VISITATION AF SAGER – indledende vurdering og priori-

tering af sager.
•  SAGENS KERNE – metode til grundlæggende juridisk 

vurdering af straffesagen.
•  ANKLAGERENS AFHØRINGSTEKNIK – præsentationen 

af de mundtlige beviser i retten.
•  GENSIDIG FEEDBACK – læring og kvalitetsudvikling 

mellem anklagere og politi.
•  KVALITETSLEDELSE – rammer for at arbejde med og 

udvikle kvalitet.
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ANKLAGEMYNDIGHEDEN I MEDIERNE

Der er en stor offentlig interesse for straffesager, og det er derfor 
vigtigt, at anklagere bidrager til, at det billede, der bliver tegnet 
af vores sager i medierne, er sagligt og forståeligt – både af 
hensyn til de borgere, der er involveret i sagerne, og af hensyn 
til offentlighedens tillid til, at sagerne behandles objektivt og 
med høj faglig kvalitet. 

•  Alle embeder arbejder i 2011 aktivt og systematisk med at 
formidle anklagemyndighedens indsatser og resultater til of-
fentligheden.

•  Fra 2011 bliver alle nye anklagere uddannet til at kunne va-
retage mediekontakt.

•  Rigsadvokaten udarbejder i 2011 i samarbejde med embederne 
en samlet mediepolitik for hele anklagemyndigheden.

BEDRE BREVE

Borgerne har krav på en ordentlig og respektfuld behandling i 
mødet med anklagemyndigheden og på at få klar og letforståe-
lig besked om straffeprocessen og sagens afgørelse. Vi har der-
for en målsætning om at skrive bedre breve, som er lettere at 
forstå.

•  Alle anklagere og andre sagsbehandlere gennemfører i 2011 
et særligt kursus i at skrive bedre breve.

•  Rigsadvokaten udgiver i 2011 en skrivevejledning, der sætter 
en fælles standard for anklagemyndighedens breve til borgere.

•  Rigsadvokaten implementerer i 1. halvår 2011 nye standard-
koncepter for breve til forurettede og vidner. I 2. halvår følger 
modernisering af standardkoncepter til andre borgere, herun-
der sigtede og tiltalte.

Kommunikation
NY HJEMMESIDE FOR ANKLAGEMYNDIGHEDEN

En hjemmeside er enhver moderne myndigheds ansigt udadtil. 
Det er via hjemmesider, at borgere eller andre interesserede 
søger information om myndigheden, det er her, myndigheden 
kan stille sin viden til rådighed for offentligheden og formidle 
sine resultater, og det er blandt andet her, at myndighedens 
profil tegnes. Den nuværende hjemmeside er ikke tidssvarende 
og skal forbedres markant.

•  I 2011 lancerer Rigsadvokaten en ny hjemmeside for ankla-
gemyndigheden.
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For at virkeliggøre anklagemyndighedens mål er det vigtigt, at vores ledere er visionære 
og inspirerende. Ud over det rent anklagerfaglige skal vi i de kommende år derfor styrke os 
inden for driftsledelse, strategisk ledelse og personaleledelse.

Statsadvokat Kirsten Dyrman

”
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Nu har vi i flere år koncentreret kræfterne om drift og effektivitet. Næste spring fremad er 
en udvidelse af vores fokus til også at handle om den anklagerfaglige kvalitet. 

I bund og grund er stoltheden ved at løse vores kerneopgaver den enkeltes bedste motiva-
tion til at møde om morgenen. Så Anklagemyndighedens Kvalitetsprogram er i realiteten 
også en investering i at skabe en meget attraktiv arbejdsplads.

Politiadvokat Jakob Berger Nielsen

”
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Særlige
indsatser i 2011
Ud over vores fokusområder har anklagemyndigheden løbende 
indsatser på en række områder, der særligt afspejler krimina-
litetsudviklingen, vores egen driftssituation og omverdenens 
forventninger til behandling af specifikke sagsområder. Det 
gælder eksempelvis:

•   Forbrydelser mod børn
•   Piratkopiering
•   Unge lovovertrædere
•   Hate crime
  

ØKONOMISK OG ORGANISERET KRIMINALITET

I 2011 viderefører anklagemyndigheden den målrettede indsats 
i sager om større økonomisk kriminalitet og større sager om 
organiseret kriminalitet. Vi vil derfor have et betydeligt fokus 
på denne type sager, hvor det løbende vil blive vurderet, om der 
er tilstrækkelig fremdrift. Sager om mulig hvidvask af penge vil 
have særligt fokus i de regionale statsadvokaters tilsyn.

•  Politikredsene opstiller i 2011 milepælsplaner i alle relevante 
større sager om økonomisk og organiseret kriminalitet.

•  De regionale statsadvokater vurderer løbende i 2011, om frem-
driften følger milepælsplaner i større sager om økonomisk og 
organiseret kriminalitet.

•  Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet udsender i 
2011 ny guide til efterforskning. 

HØJERE EFFEKTIVITET

Anklagemyndigheden skal fremme enhver sag med den hurtig-
hed, som den enkelte sags karakter tillader. Målet er derfor, at 
vi løbende effektiviserer, således at vores ydelse til samfundet 
løbende bliver forbedret. Anklagemyndigheden har nu opnået 
samme produktionsniveau, som vi havde inden de omfattende 
ændringer ved politireformen. Effektiviseringen videreføres, og 
fra 2011 opgør vi vores resultater efter et nyt målesystem, som 
dækker alle væsentlige dele af anklagernes arbejde.  

•  Anklagemyndigheden nedbringer i 2011 sagsbehandlingstiden 
i straffelovssager. I mindst 63 procent af sagerne rejses der 
tiltale inden to måneder.

•  Vi nedbringer i 2011 sagsbehandlingstiden for de længst ver-
serende straffesager.

•  Anklagemyndigheden i politikredsene forbedrer i 2011 pro-
duktionen og effektiviteten af straffesager med to procent i 
forhold til 2010.
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5SÅDAN MÅLER VI 

I vores strategi frem mod 2015 har vi opstillet tre overordnede 
pejlemærker. Vi tror på, at vores fokusområder og konkrete ind-
satser vil føre til, at anklagemyndigheden vil bevæge sig i den 
ønskede retning.

Men vi har behov for løbende at få at vide, om initiativerne virker, 
eller om der er behov for at justere indsatsen. Derfor vil vi måle 
direkte på, hvor meget vi flytter os i forhold til vores pejlemærker. 

Vi opstiller en række indikatorer, der tilsammen vil vise, om vores 
strategi virker. 

INDIKATORER
Vi vil løbende følge den samlede udvikling af indikatorerne gen-
nem målinger.

Pejlemærke:  Vi vil løbende forbedre kvaliteten af vores 
ydelser, samtidig med at vi bliver mere ef-
fektive.

Indikatorer:  Effektivitet, sagsproduktion, sagsbehand-
lingstid, domfældelsesprocent og stats-
advokaternes tilsyn med politikredsene. 
Yderligere indikatorer vil blive fastlagt som 
led i vores kvalitetsprogram, herunder i 
forbindelse med brugerundersøgelser. 

Pejlemærke:  Vi vil være en åben og serviceminded myn-
dighed.

Indikatorer: Brugerundersøgelse.

Pejlemærke:  Vi vil styrke vores position som en af 
Danmarks mest attraktive juridiske ar-
bejdspladser.

Indikatorer:  Medarbejdertilfredshed, ledelsesevalu-
ering, medarbejderomsætning og rekrut-
teringsundersøgelse.

Forsidebilledet i denne pjece forestiller 
Justitia, der er retfærdighedens gudin-
de i romersk mytologi. Statuen står hos 
anklagemyndigheden ved Fyns Politi. 

Øjenbindet symboliserer, at alle bliver 
behandlet ens. Balancevægten symbo-
liserer retfærdigheden og sværdet den 
magt, der ligger bag.
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5SAMMENHÆNG MELLEM MÅL OG STRATEGI I POLITI OG ANKLAGEMYNDIGHED

Finanslovsaftale for 2011

Politiets og anklagemyndighedens strategi 2011-15

National strategiplan for
politiets operative indsats 2011

Anklagemyndighedens
mål og strategi 2011-15

Direktørkontrakt for rigspolitichefen Direktørkontrakt for rigsadvokaten

Resultatlønskontrakter
politidirektører

Resultatlønskontrakter
statsadvokater

SAMMENHÆNG MELLEM MÅL OG STRATEGI I POLITI OG ANKLAGEMYNDIGHED
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Rigsadvokaten
Frederiksholms Kanal 16
1220 København K

R
ED

A
K

TØ
R

: M
IK

K
EL TH

A
STU

M
 · D

ESIG
N

 O
G

 PR
O

D
U

K
TIO

N
: K

A
R

EN
 C

H
R

ISTEN
SEN

 D
ESIG

N
 · FO

TO
: TH

O
M

A
S TO

LSTR
U

P · TRYK
: PR

IN
FO

H
O

LB
Æ

K
-H

ED
EH

U
SEN

E-K
Ø

G
E


