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Forord 

NU SER Vi FREMAD

2009 stod i konsolideringens tegn. Efter et par turbu-
lente år var det for mange medarbejdere i ankla-

gemyndigheden et år, hvor hverdagen antog lidt mere rolige former 
– om end stadig med en høj intensitet. 

Vores arbejde bar frugt i form af en rekordtilgang af strafmasse til 
kriminalforsorgens institutioner, og vi kan også se, at vi i 2009 
holdt domstolene fuldt beskæftigede både med domsforhandlin-
ger og med et meget stort antal sager om varetægtsfængsling og 
kendelser om indgreb i meddelelseshemmeligheden, ransagnin-
ger mv.

2009 blev måske også året, hvor vi endegyldigt lagde det store 
fokus på politireformen bag os. Det er i hvert fald mit indtryk, når 
jeg er kommet rundt i landet eller i andre sammenhænge har talt 
med medarbejdere om stemningen i vores organisation. og det 
vil være godt, hvis det er rigtigt, for vi trænger til at slippe en 
fortid, der alligevel bliver mere og mere fjern – også selv om den 
på nogle punkter måske har rummet kvaliteter, som ikke fuldt ud 
har kunnet videreføres.

Vi har på få år gennemmoderniseret anklagemyndigheden. Meget 
er blevet lavet grundlæggende om. Vi har fået en helt ny struktur 
med for eksempel specialadvokaturer og fagudvalg, hvor specia-
lister løbende diskuterer stort og småt på vigtige kriminalitets-
områder. Vi har fået et intranet med løbende formidling af nyheder 
og med en vidensbase, der løfter vores fælles vidensniveau på 
stadigt flere aktuelle retsområder. Vi har også fået et sammen-
hængende system for den enkeltes kompetenceudvikling – 2009 
blev for eksempel året, hvor alle anklagemyndighedens medar-
bejdere for første gang fik en individuel udviklingsplan. Punkt for 
punkt har vi dermed stort set udfyldt den samlede udviklingsplan 
for anklagemyndigheden, som vi formulerede tilbage i 2006.

Allerede af disse grunde skuer færre i anklagemyndigheden bag-
ud. Nu ser vi fremad.

Men vores fokus på fremtiden skyldes  også, at mange medarbej-
dere er blevet ansat i de seneste år. De kender slet ikke den gam-
le struktur. De koncentrerer sig om nutiden – og om at få det 
bedste ud af fremtiden. Vi har rekrutteret helt usædvanligt dyg-
tige unge medarbejdere, og jeg er dybt imponeret over den gode 
stemning og indstilling, som jeg møder, når jeg er ude på grundud-

dannelsen. Det er et meget vigtigt positivt pust, som vi skal for-
søge at gribe, når vi i de kommende år  fortsætter og intensiverer 
vores modernisering.

Det vil ske i regi af den nye strategi for anklagemyndighedens 
udvikling frem mod 2015, som vi brugte en del kræfter på i 
2009.

Vi vil stadig have skarpt fokus på at behandle vores sager mere 
effektivt. Det vil vi blandt andet gøre ved hele tiden at forbedre 
vores arbejdsgange. For selv om vi på mange områder har fået 
forenklet vores sagsgange, har jeg endnu ikke hørt nogen sige, at 
alt nu er perfekt, og at der ikke er yderligere potentiale for forbed-
ring. Tværtimod tror jeg, at vi på rigtig mange områder stadig døjer 
med unødigt besværlige papirgange og en mangelfuld understøt-
telse af vores kerneopgaver. og it-området er stadig et kapitel for 
sig med et meget stort efterslæb, som vi vil bruge mange kræfter 
på at indhente i de kommende år.

Men en effektiv og strømlinet sagsbehandling gør det ikke alene. 
Vi skal arbejde målrettet for yderligere at forbedre den i forvejen 
høje faglige kvalitet i anklagemyndigheden. Det gør vi allerede 
med en lang række initiativer på for eksempel uddannelses- og 
vidensdelingsområdet, og det vil vi styrke og udbygge i de kom-
mende år. Vores strategi for de kommende år rummer også den 
erkendelse, at vi i højere grad skal have blik for at være en åben 
og serviceminded myndighed, der sikrer de borgere, som bliver 
involveret i en straffesag, en ordentlig og respektfuld behand-
ling.

Så selv om vi nu ser fremad, skal der ikke være tvivl om, at vi 
grundlæggende viderefører anklagemyndighedens centrale vær-
dier. Jeg tror, at det er følelsen af med en høj kvalitet at levere en 
afgørende indsats i retssamfundet, der gør anklagemyndigheden 
til en helt særlig arbejdsplads. Det vil vi værne om, samtidig med 
at vi fornyer og moderniserer vores organisation.

Med venlig hilsen

Jørgen Steen Sørensen
Rigsadvokat
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FAKTA oM
udviklingsmål

’Fremtidens anklagemyndighed, udviklings-
plan 2007-2009’ indeholdt en række kon-
krete og målbare indsatser, der blev formu-
leret tidsfrister for opfyldelsen af. Samtidig 
blev det udpeget, hvem der var ansvarlig for 
overholdelsen af de enkelte indsatser.

Af skemaet på side fem fremgår det, i hvor 
høj grad anklagemyndigheden overholdt må-
lene i udviklingsplanen. 

’Anklagemyndighedens Mål og Strategi 2010-
15’ afløser ’Fremtidens anklagemyndighed, 
udviklingsplan 2007-2009’. 

i 2009 var hovedmålsætningen for anklagemyn-
digheden at stabilisere sagsproduktionen og at 

effektivisere sagsgangene i straffesagsbehandlin-
gen. Politireformen var som sådan implementeret, 
men der var fortsat behov for justeringer og tilpas-
ninger, ligesom der fortsat forestod betydelige ud-
viklingsopgaver såsom generelle kompetenceløft 
gennem en stærkt udvidet kursusaktivitet. Året blev 
således det første, hvor samtlige medarbejdere 
havde en individuel udviklingsplan – et vigtigt ele-
ment i et nyt samlet kompetencesystem.
 
Det overordnede mål om stabil sagsproduktion 
fremgår af direktørkontrakten for 2009 mellem rigs-
advokaten og Justitsministeriets departements-
chef. Året var det tredje, hvor der på denne måde 
blev fastsat krav til rigsadvokaten om, hvordan hele 
anklagemyndigheden skal løse sine opgaver. Må-
lene i rigsadvokatens kontrakt uddybes og supple-
res i de resultatkontrakter, som rigsadvokaten ef-
terfølgende indgår med statsadvokaterne og politi-
direktørerne. Dermed er hele anklagemyndigheden 
omfattet af kontraktstyring – ligesom ressourcer 
løbende fordeles på baggrund af et samlet system 
til mål- og resultatstyring.

Kontraktstyringen er blot en flig af de omfattende 
forandringer, som anklagemyndigheden har gen-
nemløbet i de seneste år. Resultatet er en gennem-
gribende modernisering, der bunder i en række 
seminarer, hvortil alle medarbejdere i anklagemyn-
digheden tilbage i 2006 var inviteret, og hvor der på 
baggrund af mere end 450 medarbejderes bidrag 
blev udarbejdet en overordnet plan – ’Fremtidens 
anklagemyndighed, udviklingsplan 2007-2009’ – 
som har ført til en kraftig modernisering af ankla-
gemyndigheden.

Det er lykkedes at gennemføre stort set samtlige 
udviklingsmål, som er defineret i vores udviklings-
plan, til tiden. Dermed er denne fase af anklagemyn-
dighedens udvikling tilendebragt, selvom der fortsat 
vil være fokus på gennemførelse og løbende vedli-
gehold af de initiativer, der blev sat i værk med ud-
viklingsplanen.

ANKLAgEMyNDigHEDENS  
UDViKLiNgSMÅL 2009

På denne baggrund brugte anklagemyndigheden i 
2009 kræfter på at formulere nye målsætninger. Vi 
vil med en ny strategi frem mod 2015 fortsat have 
fokus på at blive mere effektive og behandle sa-
gerne hurtigere. Men vi vil også forbedre vores ser-
vice og sikre os, at vores egen opfattelse af ’god 
kvalitet’ stemmer overens med borgernes forvent-
ninger. Anklagemyndighedens tre strategiske pej-
lemærker er:

FoRBEDRET KVALiTET og EFFEKTiViTET

ÅBEN og SERViCEMiNDED MyNDigHED

ATTRAKTiV ARBEJDSPLADS 
MED KoMPETENTE MEDARBEJDERE
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kvalitet

effektivitet

legalitet

konkrete indsatser

Fagudvalg 

videnschef 

intranet 

nye faglige 
efteruddannelsesaktiviteter

Jobprofiler for alle medarbejdere, 
kompetencebehov og karriereveje

nye kompetenceudviklings- 
aktiviteter

plan for opsamling af kompetence-
behov, herunder udvikling af 
koncept for mus 

gennemførelse af medarbejderud-
viklingssamtaler for alle medarbej-
dere samt udarbejdelse af indivi-
duelle udviklingsaftaler

kvalitetsprojekt

konkrete indsatser

anklagemyndighedens 
faglige ledelsesforum 

Hr-enhed for anklage-
myndigheden 

koncept til ressource- og 
resultatstyring 

adgang til relevante 
eksterne databaser mv.

organisering af en effektiv 
anklagemyndighed i  
kredsene

Fordeling af ressourcer og 
måling af resultater 

Central personalepolitik for 
Justitsministeriets område

overordnet lederpolitik

model for lederevaluering

lederudviklingsprogram

ensartede og effektive sagsgange

system til optimering af sags-
gange mellem alle dele af ankla-
gemyndigheden og eksterne 
samarbejdsparter

konkrete indsatser

Fagudvalg

ny kvalitetsmeddelelse

strategi for legalitetssikring 

årlig indsatsplan for legalitets-
kontrollen

system til afrapportering og 
dokumentation 

lokale retningslinjer 

Færdig senest

1. januar 2007

1. november 2007

1. januar 2008

1. januar 2008

1. januar 2008

i løbet af 2009

1. juli 2008

1. januar 2009

31. december 2009

Færdig senest

1. januar 2007

1. marts 2007

1. august 2007

1. august 2007

i løbet af 2007

1. januar 2008

1. januar 2008

1. januar 2008

1. januar 2009

1. januar 2009

1. januar 2009

i løbet af 2009

Færdig senest

1. januar 2007

1. januar 2007

1. oktober 2007

Hvert år 1. oktober

1. december 2007

1. januar 2008

status

✔ Nedsat og holder løbende møder 

✔ Blev ansat 1.5.07 

✔ AnklagerNet åbnet for alle medarbejdere 1.9.07 

✔  Fire nyudviklede kurser for jurister udbudt og afholdt siden 
efteråret 2007

  Et nyudviklet kursus for kontorfunktionærer afholdt 
siden sommeren 2007

✔  Centrale kompetencer for anklagemyndighedens medarbej-
dere fastlagt 16.5.08

 Karriereveje og jobprofiler forventes færdige i 2010

✔   Kursuskatalog for 2008-2010 udsendt

✔  Nyt koncept for medarbejderudviklingssamtaler og individu-
elle udviklingsaftaler færdigt 1.7.08

✔  Cirkulæreskrivelse om afholdelse af MUS og opsamling af 
kompetencebehov udsendt 1.10.08 

✔   Medarbejderudviklingssamtaler gennemført i fjerde kvartal 2008 
✔   individuelle udviklingsplaner indsendt til Rigsadvokaten 1.2.09 

✔   indgår i ’Anklagemyndighedens Mål og Strategi 2010-15’

status

✔  Første møde afholdt 4.10.06

✔  Etableret 1.9.06 

✔  Resultatkontraktkoncept udarbejdet
  Økonomimodel og model for ledelsesinformation – projek-

terne følger tidsplan

✔  RM 7/2007 om juridiske arbejdsredskaber til anklagemyndig-
hedens medarbejdere udsendt. Adgang til juridiske opslags-
værker på internettet etableret i 2008

 Endnu ikke tilfredsstillende adgang til internettet

✔  Ny organisation i kredsene med advokaturer  
mv. etableret 

✔  Modeller udarbejdet og godkendt af koncernledelsen og 
anvendt til fordeling af bevilling 2008

✔  Fælles personalepolitik for jurister på Justitsministeriets 
område udsendt

✔  indeholdt i personalepolitikken 

✔  Model for ledelsesevaluering fastlagt og godkendt  
primo 2010

  Koncept for lederudvikling forventes færdigt i 2010. indgår i 
’Anklagemyndighedens Mål og Strategi 2010-15’

✔  Lean-analyse af PKN-sagsbehandling gennemført. Lean-projekt 
i politikredsene igangsat i 2008

✔  Lean-projekt med domstolene igangsat i 2009. Tværgående 
Lean-projekt på Justitsministeriets område under forberedelse. 
Analyse vedr. elektronisk overførsel af sager påbegyndt i 2009

status

✔  Fagudvalget for legalitetssikring nedsat og afholder løbende 
møder

✔  RM 10/2006 udsendt. Revideret i 2009
 Bilag til meddelelsen udarbejdet

✔ Strategien er indeholdt i RM 4/2009 med bilag

✔ Udsendt rettidigt i 2007, 2008 og 2009

✔  System til afrapportering og dokumentation godkendt af 
koncernledelsen 4.3.08 

✔  Lokale retningslinjer udarbejdet 1.5.08 
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antal sager i politikredsenes anklagemyndigHed

Antal tiltaler    

– Drab mv.   827

– Vold og røveri  13.015

– Sædelighed  1.218

– indbrud og tyveri  40.631

– Økonomisk kriminalitet 9.133

– Narkotika og smugling 19.205

– Øvrig straffelov, herunder brugstyveri 16.393

– Øvrige særlove   34.864

i alt   135.285

anklagemyndigHedens  
eFFektivitet

Anklagemyndighedens effektivitet steg markant i 
2009. i forhold til året før kostede det 192 kroner 
mindre i gennemsnit at behandle en straffesag, når 
man sætter udgifterne til anklagernes løn i forhold til 
antallet af sager. Effektiviteten er trods fremgangen 
endnu ikke fuldt på højde med 2006, hvor der blev 
behandlet 22 flere sager pr. millioner kroner end i 
2009.

2007 2008

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2009

anklagemyndigHedens 
eFFektivitet
KR. PR. STANDARDSAg

6.698 6.519

*Opgjort i 2009 pris- og lønniveau.

Rigsadvokaten administrerer bevillingen til an-
klagemyndigheden, som det i 2009 kostede 

cirka 677 millioner kroner at drive.

Udgifterne bør ses i forhold til de resultater, som 
anklagemyndigheden opnåede. Derfor har Rigsad-
vokaten opbygget et system til måling af ressour-
ceforbrug og resultater. Relevante tal bliver løbende 
sendt til de decentrale ledelser, ligesom medarbej-
derne kan følge med i udviklingen på AnklagerNet.

Sammenholdes anklagemyndighedens udgifter 
med resultaterne, kan der opstilles et samlet mål 
for anklagemyndighedens effektivitet, således at 
udviklingen kan sammenlignes fra år til år. For at 
kunne foretage denne sammenligning har Rigsad-
vokaten udarbejdet en model, som gør det muligt 
at sammentælle de mange forskellige sagstyper, 
som anklagemyndigheden behandler, til et fælles 
mål. Som standardsag er valgt voldssager, og når 
sagsproduktionen fra anklagemyndigheden i poli-
tikredsene skal sammenlignes, vil alle sager – lige 
fra små færdselssager til drab – blive omregnet til 
standardsager.

ANKLAgEMyNDigHEDENS ØKoNoMi 
og SAgSPRoDUKTioN 2009

opgjort på denne måde rejste anklagemyndigheden 
i politikredsene i 2009 tiltale i 68.909 standardsa-
ger, hvilket er en stigning på 1.433 i forhold til året 
før. Da udgifterne til sagsproduktionen i politikred-
sene udgjorde cirka 436 millioner kroner, kostede 
det i 2009 anklagemyndigheden i politikredsene i 
gennemsnit 6.327 kr. at behandle en sag. Dette er 
en forbedring i forhold til 2008 på cirka 192 kr.

En anden måde at opgøre anklagemyndighedens 
effektivitet på er, hvor mange standardsager vi kan 
behandle for hver million kroner, vi bruger på løn til 
anklagere. Målt på denne måde steg vores effekti-
vitet fra faktor 255 i 2008 til faktor 259 i 2009. 
Dette tal ligger dog fortsat under det ønskede pej-
lemærke – årsproduktionen for 2006 – hvor effek-
tivitetsfaktoren var 281.

6.327

antal straFFesager  
pr. mio. kr. Brugt på 
anklagernes lØn*
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 løn Øvrig drift i alt

Rigsadvokaten og  
statsadvokater       174,5  66,5  241,0

Anklagemyndig- 
heden i kredsene*       373,0   62,5   435,5

Samlet forbrug      547,5   129,0   676,5 

udgiFter i anklagemyndigHeden 2009

(Alle tal mio. kr.)
* Da den lokale anklagemyndighed er samlokaliseret med politiet i 
politikredsene, er den nøjagtige fordeling af øvrig drift forbundet med 
en vis usikkerhed. 

 løn pension løn i alt

Nyansat fuldmægtig*      318.000   52.000   370.000  

Fuldmægtig**       485.000   76.000   561.000 

Assessor***       594.000   72.000   666.000 

lØnninger For udvalgte personalegrupper

* Startløn jf. overenskomst. 
Øvrige opgjort på basis af faktiske udbetalinger inkl. tillæg for bl.a. 
deltagelse i vagtordning.
** Gennemsnitsløn for en fuldmægtig i den centrale anklagemyndig-
hed. Disse vil typisk have nogen erfaring.
*** Assessorerne er ansat som tjenestemænd, hvorfor pensionsind-
betalingen i nogen grad undervurderer værdien af den faktiske 
tjenestemandspension. 

de Fleste penge går til lØn

Anklagemyndigheden er en løntung virksomhed.  
73 øre af hver brugt krone går til medarbejdernes løn. 
7 øre bliver betalt i husleje. Endelig bliver 20 øre brugt 
til alt fra iT og kontorhold til møbler og ekstern bi-
stand.

73 %

Fordeling aF ForBrug  
på lØn og Øvrig driFt  
i den Centrale  
anklagemyndigHed

7 %

20 %

Løn

Husleje

Øvrige driftsudgifter

31 %

12 %

10 %

17 %

Fordeling aF  
driFtsudgiFter  

Bygninger inkl. drift

it 

Transport og rejser

Uddannelse og 
personaleudvikling 

Øvrige driftsudgifter

30 %
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Anklagemyndigheden havde i 2009 fortsat et 
utilfredsstillende efterslæb, når man måler pro-

duktionen i antallet af vægtede tiltaler. Men billedet 
er en del mere positivt, når man alene ser på straf-
forfølgning af sager efter straffeloven.

Fra 2008 til 2009 blev der rejst tiltale i cirka 4.600 
flere sager efter straffeloven. opgjort i forhold til antal-
let af tiltaler på straffelovsområdet i 2006 er der 
alene tale om et uvægtet tab på cirka 3,1 procent.

Hvis man udvider synsvinklen til at omfatte alle 
straffesager, hvor kun færdselssagerne ikke tæller 
med, blev der i 2009 rejst cirka 3.900 flere tiltaler i 
forhold til 2008.

»Vores årsresultat er fortsat utilfredsstillende, når 
man alene ser på antallet af vægtede tiltaler. Men ser 
vi lidt bredere, er udviklingen mere positiv. Når det 

FLERE TiLTALER EFTER 
STRAFFELoVEN

drejer sig om de sager, hvor der især har været fokus 
fra omverdenen – det, man kunne kalde den borger-
nære kriminalitet – er vi i realiteten ganske godt med. 
især når vi taler om vold, voldtægt og anden person-
farlig kriminalitet, ligger vi ganske tilfredsstillende,« 
siger statsadvokat Svend Larsen, Rigsadvokaten.

Det er med andre ord navnlig på særlovsområdet, 
at anklagemyndighedens produktionstab ligger. På 
hele dette område blev der i 2009 rejst cirka 6.000 
færre tiltaler sammenlignet med 2006. Det andet 
hovedproblemområde er den økonomiske krimina-
litet, hvor der blev rejst cirka 2.800 færre tiltaler.

ifølge statsadvokat Svend Larsen er der en række 
forklaringer på tallene. Noget af forklaringen skal 
findes i, at politiet udsteder færre bøder end før re-
formen, for denne produktion tæller med, selv om 
sagerne ofte løses uden direkte medvirken fra an-
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vægtede tiltaler – straFFelovsområderne

klagemyndigheden. internt i anklagemyndigheden 
er den væsentligste forklaring nok, at der er forskel 
på, hvor langt anklagemyndigheden i de enkelte 
politikredse er kommet med at indføre nye målsty-
ringssystemer og i det hele taget indrette deres 
organisation efter reformen.

»Vi arbejder målrettet på at få alle med. Ved hjælp 
af private konsulenter og et stort internt fokus på 
Lean er vi i gang med en gennemgribende omstruk-
turering af den måde, som vi tilrettelægger vores 
daglige opgavehåndtering på. Dette fortsætter vi 
benhårdt med i 2010 og de kommende år. Det er en 
konstant proces, hvor vi hele tiden forsøger at blive 
mere effektive. På den måde får vi mere tid til at lave 
vores kerneopgaver,« siger Svend Larsen.

Anklagemyndigheden havde i første halvdel af 2009 
udgifts- og ansættelsesstop som følge af det sam-
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lede systems økonomiske situation. Dette betød, at 
en række politikredse havde et betydeligt antal 
ubesatte stillinger i anklagemyndigheden i forhold 
til tidligere. Udgiftsstoppet blev ophævet medio 
2009, og tallene viser da også, at produktionstabet 
var klart større i 1. halvår 2009 end i 2. halvår 
2009.

Bandekonflikten havde også en negativ indflydelse 
på anklagemyndighedens sagsproduktion i 2009 
med en væsentlig stigning i antallet af grundlovs-
forhør og arbejdskrævende retsmøder om kendelser 
om telefonaflytninger og ransagninger. Udførelsen 
af denne kerneopgave er ikke noget, der umiddel-
bart tæller med i den måde, som man opgør ankla-
gemyndighedens produktion på, men i 2009 blev 
der iværksat et arbejde med nye målemetoder, der 
også tager højde for den type aktiviteter.
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i 2009 brugte anklagerne i landets politikredse 
tilsammen 83.494 arbejdstimer på at behandle 

voldssager.

Dermed er vold den sagskategori, der fylder mest i 
anklagernes dagligdag. Det svarer til, at 16 procent 
af arbejdstiden bruges til straffesager om vold – el-
ler 68 minutter i gennemsnit pr. medarbejder pr. 
arbejdsdag.

Det viser en opgørelse af de tidsregistreringer, som 
alle medarbejdere laver via tidsregistreringssyste-
met Polpai. Her oplister man løbende, hvad tiden 
bliver brugt på. Formålet med registreringen er ikke 
at overvåge den enkelte, men at give et samlet bil-
lede af tidsforbruget. Dermed kan ressourcerne 
fordeles mest hensigtsmæssigt til de enkelte tje-
nestesteder og afdelinger.

omkring 69 procent af anklagerens tid går med den 
egentlige straffesagsbehandling. Det er blandt an-
det juridisk bistand under efterforskningen, grund-
lovsforhør, forberedelse af anklageskrifter og rets-
sager.

omkring 31 procent af anklagerens tid går med an-
dre gøremål, der ikke direkte har med behandling 
af konkrete straffesager. Det kan eksempelvis være 
deltagelse i kurser eller projektarbejde. i denne ka-
tegori er også den tid, som lederne bruger på le-
delse.

Opgjort på baggrund af Rigsadvokatens indberetningsordning Opgjort på baggrund af Rigsadvokatens indberetningsordning

Opgjort på baggrund af Rigsadvokatens indberetningsordning
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Drab mv. 2 %

Vold 15 %

Sædelighed 3 %

Røveri 5 %

indbrud 4 %

Tyveri 5 %

Økonomisk kriminalitet 7 %

Narkotika og smugling 6 %

Øvrig straffelov, herunder brugstyveri 12 %

Øvrige særlov 6 %

Færdselslov 3 %

straFFesagsBeHandling delt op 
eFter sagstype

Straffesagsbehandling 69 %

Andet 31 %

anklageren Bruger 69 proCent aF  
arBeJdstiden på straFFesagsBeHandling

FAKTA oM sagsBeHandlingstid  
i voldssager

Der har i en årrække været fokus på, at sager om vold og voldtægt bliver 
behandlet hurtigere. Både af hensyn til offeret og til den almindelige rets-
følelse er det vigtigt, at sagerne bliver afsluttet hurtigt og effektivt. Ankla-
gemyndigheden har ønsket at udnytte nogle af de fordele, som reformen 
gav, til at blive bedre på dette punkt. 

Sagsbehandlingen er forbedret betydeligt, men vi kunne ikke opfylde vores 
mål for 2009 om at rejse tiltale i mindst 60 procent af alle voldssager inden 
for 30 dage fra sigtelsestidspunktet. 

•  I 2009 rejste anklagemyndigheden tiltale i 56 procent af alle voldssager 
inden for 30 dage fra sigtelsestidspunktet.
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ifølge tal fra Domstolsstyrelsen blev der i 2009 
gennemført 28 procent flere ”grundlovssager” end 

i 2006. Det svarer til knap 5.000 flere ”grundlovs-
sager”, der er den betegnelse, retterne bruger til at 
kategorisere sager om grundlovsforhør, fristforlæn-
gelser og begæringer om kendelser til ransagninger, 
aflytninger og lignende.

Samlet set er antallet af gennemførte straffesager ved 
byretterne derfor vokset. i året inden reformen – 2006 
– afsluttede landets byretter i alt 139.668 straffesager. 
Dette tal var i 2009 steget til 140.247 efter at have 
været helt nede på 122.066 i 2007.

Vi gÅR MERE i RETTEN

Domstolsstyrelsens tal for 2009 viser dermed en mere 
hektisk retsaktivitet end i 2006. Dette aspekt har ikke 
hidtil fremgået af Rigsadvokatens opgørelser, fordi 
man i det nuværende målesystem fokuserer på antal-
let af vægtede tiltaler med det sigte at opnå et produk-
tionsniveau svarende til situationen før reformen. 
Dette er historisk begrundet, idet Rigsadvokaten ikke 
havde adgang til tal for indsatsen i retten, da modellen 
blev lavet.

Kigger man på sager uden domsmænd, gennemførte 
vi 84.172 sager i 2009 mod 84.774 i 2006 – svarende 
til en nedgang på blot en enkelt procent. Domstols-

2009 var et hektisk år for anklagerne i landets byretter. Vi mødte langt 
mere i retten end før reformen. Antallet af retsmøder om fremstillinger  
og kendelser er vokset markant. 

ANTAL TiMER PR. ARBEJDSFoRM PR. VægTET TiLTALE       

    
  sagsbehandling  retsmøder  sagsbehandling  domsforhandling  
  og bistand under under vedr. inkl. efterfølgende 
  efterforskninger efterforskning tiltale tilståelsessager sagsbehandling
 Nordjylland 0,65 0,33 4,21 1,96 0,22

 Østjylland 0,59 0,36 4,57 1,70 0,38

 Midt- og Vestjylland 0,96 0,47 4,16 1,61 0,26

 Sydøstjylland 0,51 0,29 4,60 1,54 0,31

 Syd- og Sønderjylland 0,71 0,30 3,59 1,33 0,17

 Fyn 0,78 0,33 3,32 1,33 0,24

 Sydsjælland og Lolland-Falster 0,90 0,56 4,62 1,66 0,28

 Midt- og Vestsjælland 0,86 0,60 3,89 1,67 0,28

 Nordsjælland 0,87 0,54 3,80 2,61 0,66

 Københavns Vestegn 1,74 0,41 4,15 1,38 0,39

 København 0,63 0,57 5,63 1,38 0,29

 Bornholm 0,23 0,19 1,74 0,92 0,18

 samlet resultat 0,80 0,44 4,36 1,60 0,31
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Sagsbehandling og bistand under efterforskning 11 % 

Retsmøder under efterforskning 6 % 

Sagsbehandling vedrørende tiltale 58 % 

Domsforhandling inkl. tilståelsessager 21 % 

Efterfølgende sagsbehandling, fuldbyrdelse mv. 4 % 

anklagerens arBeJdsdag delt op 
eFter opgave

styrelsens tal viser imidlertid også en nedgang i sags-
produktionen på 8 procent, når man ser på antallet af 
domsmændssager ved landets byretter. Dette svarer 
præcist til de målinger, som Rigsadvokaten har for de 
vægtede tiltaler. 

Rigsadvokaten har i 2009 igangsat et større arbejde 
med at forbedre og udbygge målepunkterne omkring 
de vægtede tiltaler og anklagemyndighedens gene-
relle produktion. Målet er at opnå en model, som dæk-
ker større dele af anklagemyndighedens arbejde, 
navnlig ved at inddrage retsarbejdet og de sager, som 
slutter uden tiltale.

Samlet set svarer nedgangen i antallet af retssager 
(sager med domsmænd, sager uden domsmænd 
og tilståelsessager) på 3 procent til nedgangen i 
antallet af tiltaler på straffelovsområdet.

straFFesager ved landets Byretter

 2005 2006 2007 2008  2009   

grundlovssager mv. i alt 14.122 4.870 15.368 17.369 19.012

Nævningesager i alt     94 172   

Sager med domsmænd i alt 14.292 15.067 13.094 13.137 13.910     

Sager uden domsmænd i alt 82.646 84.772 72.442 79.526 84.172     

Tilståelsessager i alt 14.034 13.363 10.109 10.027 11.760     
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Anklagemyndighedens øgede fokus på produkti-
onstal og effektivitet må ikke gå ud over rets-

sikkerheden. Borgere og virksomheder skal fortsat 
kunne have tillid til, at anklagemyndigheden alene 
strafforfølger de sager, som vi forventer vil kunne 
føre til en dom ved domstolene.

gennem retsplejeloven er anklagemyndigheden 
forpligtet til at være objektiv. Det betyder, at vi ikke 
alene skal forfølge dem, som vi vurderer er skyldige, 
men også skal sørge for, at uskyldige går fri. objek-
tivitetsprincippet er en kerneværdi for anklagemyn-
digheden, og det bliver blandt andet sikret gennem 
legalitetskontrollen, når de regionale statsadvokater 
fører tilsyn med anklagemyndigheden i landets 
politikredse, og når Rigsadvokaten får sager forelagt 
fra statsadvokaterne.

Men det følges også via domfældelsesprocenten. 
En målsætning om en uændret domfældelsespro-
cent er således indskrevet i rigsadvokatens resul-
tatkontrakt. Dette understreger, at anklagemyndig-
heden naturligvis ikke rejser tiltale i udsigtsløse 
sager med henblik på at øge antallet af rejste tiltaler. 
omvendt kunne et fald i domfældelsesprocenten 
være en indikator for, at anklagemyndigheden var 
begyndt at opgive for mange sager.

En stabil domfældelsesprocent er en udmærket ret-
tesnor for, at vi i anklagemyndigheden opfylder 
vores objektivitetsforpligtelse og opretholder et højt 
kvalitetsniveau.

i 2009 lå domfældesprocenten for hele landet på 
87,9. Det er på samme niveau som i 2006, da tallet 
var 89,3. Tilsvarende afviger ingen af politikredse-
nes domfældesprocent i 2009 væsentligt fra lands-
gennemsnittet.
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De offentlige anklagere skal fremme enhver sag med den 
hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader, og derved ikke 
blot påse, at strafskyldige drages til ansvar, men også at  
forfølgning af uskyldige ikke finder sted.
Retsplejeloven, § 96, stk. 2.

»
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2009 blev året, hvor alle hjørner af ankla-
gemyndigheden for alvor blev fortro-

lige med begrebet Lean. og filosofien, der er udviklet 
af bilproducenten Toyota og via redskaberne mål- og 
resultatstyring er skabt til at udvikle mere effektive 
sagsgange i en organisation, ramte bredt. Der blev ikke 
gjort forskel på hverken store eller små rutiner, da de 
første projekter gik i gang. Sådan vil det blive ved, eller 
som statsadvokat Svend Larsen formulerer det, når 
han hører 2009 omtalt som ’det store Lean-år’:

»2010 Bliver stØrre«
indsatsen startede i det små, da anklagemyndig-
heden i 2008 begyndte at uddanne de lokale pro-
ceskonsulenter, der fungerer som tovholdere i de 
enkelte politikredse og embeder. Det er dem, der går 
forrest, når de sammen med deres lokale ledelse og 
organisationseksperterne fra konsulentfirmaet im-
plement ned i mindste detalje analyserer de arbejds-
gange, man ønsker at ændre.

LEAN oVER HELE LANDET

alle hjørner af anklagemyndigheden blev involveret, da Lean-filosofien  
i 2009 for alvor rykkede ind i organisationen. Uden at skele til store  
og små rutiner gik man i gang med at effektivisere arbejdsgangene.  
Statsadvokat Svend Larsen peger på voldssager som et af de områder, 
hvor det i særlig grad lykkedes at forbedre resultaterne. 

»vi kan gØre noget«
»i bund og grund er Lean ikke udtryk for raketvi-
denskab, det handler om at arbejde mere rationelt. 
Men selvfølgelig er flere projekter blevet mødt med 
skepsis, fordi de griber ind i den måde, man hidtil 
har arbejdet på. Mentalt er Lean en stor udfordring, 
fordi vi skal flytte vores tænkning. Tidligere havde 
vi som så mange andre institutioner en tilbøjelighed 
til at sige ’vi har for få ressourcer, så det kan ikke 
lade sig gøre’,« noterer Svend Larsen og glæder sig 
over, at det langt hen ad vejen er lykkedes at er-
statte den holdning med ’vi kan gøre noget’.

»Det er mit klare indtryk, at langt de fleste tvivlere 
har lagt deres skepsis på hylden, i takt med at re-
sultaterne har vist sig,« siger Svend Larsen og peger 
på behandlingen af voldssager som et markant ek-
sempel på effekten af Lean.

»Selv om vi har haft fokus på voldssager i 15 år, har 
de altid haltet. Men i 2009 er det lykkedes at eks-
pedere langt flere voldssager inden for den fast-
satte frist på 30 dage end de foregående år. generelt 
er det lykkedes at luge ud i de uhensigtsmæssige 
arbejdsgange, fordi vi har indført styringssystemer, 
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der giver et helt andet overblik. Psykologisk virker 
det godt, at den enkelte medarbejder ikke længere 
har sine egne sager liggende i bunker på skrivebor-
det, men nu henter dem i en sagsstyringsreol, som 
alle har adgang til. Det overblik viser dem, at det 
ikke er den enkeltes ansvar at ekspedere sagerne, 
men hele embedets,« siger Svend Larsen.

ledelsen skal være med
Samtidig er han også fuldt bevidst om, at Lean ikke 
kan tvinges igennem fra centralt hold. Det handler 
om, at man i de enkelte kredse – og helt ned i de 
enkelte advokaturer – kan se formålet og har lyst 
til selv at skabe forandringer. Derfor har man i 2009 
undervist chefanklagere, politiadvokater og andre 
med tilsvarende ledelsesansvar i, hvad Lean er, og 
hvordan man bruger det.

»Hvis ledelsen ikke er med, lykkes Lean ikke. og 
rigsadvokaten, politidirektørerne, statsadvokaterne, 
chefanklagerne og politiadvokaterne skal ikke alene 
have lyst. De skal også rose og inspirere medarbej-
derne til at fortsætte, og sammen med resultaterne 
giver det en afsmittende effekt,« påpeger Svend 
Larsen.

Men selv om ideerne skal fødes lokalt, spiller den 
centrale myndighed absolut en rolle. Det stod klart 
på det Lean-seminar i Sorø, som chefer fra hele lan-
det blev inviteret til i 2009.

i skal stJæle med stil
»Her signalerede chefgruppen klart, at Rigsadvoka-
ten skal holde trykket på kredsene og understøtte 
de lokale projekter. Blandt andet derfor har Rigsad-
vokaten med virkning fra 2010 indført en særlig 
Lean-enhed, der fungerer som et rejsehold, som 
ledelsen og proceskonsulenterne i de enkelte kred-
se gratis kan trække på,« fortæller Svend Larsen.
Derudover skal enheden også indsamle erfaringer 
fra hele landet, og de bedste eksempler skal udbre-
des til gratis inspiration. Den model blev anbefalet 
varmt, da kommunaldirektøren i Favrskov Kom-
mune deltog i Sorøseminaret og ud fra sine egne 
oplevelser med Lean afleverede et råd, som normalt 
ikke er god tone i anklagemyndighedens regi. Det 
gode råd lød: Stjæl med stil.

»og det vil vi naturligvis gøre. Der er jo ingen grund 
til at starte forfra hver gang,« siger Svend Larsen.
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NyE REoLER og RØDE oMSLAg 
gAV FLERE TiLTALER

to politikredse skilte sig ud ved i 2009 at rejse flere tiltaler end før politi-
reformen. i Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi samt Sydøstjyllands 
Politi samlede anklagerne ventende sager på særlige reoler, og farvede 
omslag om hastesager hjalp på effektiviteten.

En fælles reol til ventende sager og nogle stærkt 
farvede omslag til de mest presserende volds- 

og våbensager. og så en særlig indsats med merar-
bejde samt et fast blik på antallet af rejste tiltaler. 
Løsningerne behøver ikke at være indviklede, når 
landets politikredse skal forsøge at øge antallet af 
tiltaler i forhold til året før politireformen.

i al fald ikke hvis man spørger politiadvokater i Syd-
østjyllands Politi og Sydsjællands- og Lolland-Fal-
sters Politi.

Hvor landets politikredse i 2009 tilsammen rejste 
otte procent færre såkaldte vægtede tiltaler – i for-
hold til før politireformen – rejste de to kredse to 
procent flere. Eller i alt 160 vægtede tiltaler flere end 
i 2006, hvor anklagerne i de to kredse rejste tiltale 
i 7.374 sager. 

Vægtet tiltale betyder, at arbejdsbyrden i den en-
kelte sag er vægtet i forhold til en almindelig volds-
sag, som anklagemyndigheden har sat som en 
standard.

reol til stangsager
En særlig overløbsreol til de såkaldte stangsager 
– ukomplicerede sager – var et af midlerne, da Syd-
sjællands- og Lolland-Falsters Politi lagde deres 
sagsgange om.

»Vi udpegede en politiadvokat som driftsleder til at 
styre reolen og fordele sagerne, ligesom vi fik to 
jurastuderende til at forberede ukomplicerede sager 
som brugstyveri og simple indbrud,« forklarer po-
litiadvokat Henriette Rosenborg Hansen.

Reolen er lidt over to meter bred, og sagerne ligger 
i rum efter, hvor meget de vægter i forhold til en 
voldssag. Reolen forbedrer arbejdsmiljøet, fordi den 
modvirker stress hos anklagerne. 

»Vi så, at der lå mange stangsager, uprioriteret i 
forhold til voldssager og arrestantsager, hos de en-
kelte anklagere, og vi har nu øget vores fokus på at 
få bunkerne væk fra den enkelte anklager. Det fjer-
ner stress, når man kan overskue, hvad man skal 
lave, ligesom den enkelte anklager kan sige til mig, 
at han eller hun har sager liggende,« siger Henri-
ette Rosenborg Hansen.

lean
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NyE REoLER og RØDE oMSLAg 
gAV FLERE TiLTALER

De nye sagsgange udsprang af et Lean-projekt, der 
også førte til en ny måde at fordele sagerne på. i 
2009 fik politiadvokaterne ekstra fokus på den en-
kelte anklagers ressourcer. 

»Politiadvokaterne fordeler sagerne efter den en-
kelte anklagers kompetencer og den tid, de har til 
rådighed. Har man tre store arrestantsager kørende, 
skal man ikke lave indbrudssager ved siden af.«

Hun har fulgt forløbet tæt. Først som udlånt fra Rigs-
advokaten, siden som driftschef og politiadvokat i 
Næstved, og hun kan registrere, at der i dag er bragt 
så meget system i kaos, at det sydsjællandske se-
kretariat har udviklet sig til at være en rollemodel 
på området. 

Resultat bruges som inspiration for andre Lean-pro-
jekter, ligesom Henriette Rosenborg Hansen selv 
udlånes til kredse, der vil kopiere Næstveds nye 
struktur – og ikke mindst det reolsystem, der opstod, 
efter at hun sammen med blandt andre chefanklager 
Anne Erlandsen, to proceskonsulenter – politifuld-
mægtig Charlotte Clasen og kontorfunktionær Hanne 
Christensen – og konsulentfirmaet implement havde 
været med til at kortlægge sekretariatets arbejds-
gange og gennemtrawle alle sagsbunkerne.

»i dag kender både jurister og administrative med-
arbejdere vores nye sagsgange og arbejdsproces-
ser. For eksempel kan vi hele tiden se, hvor mange 
uindberettede domme vi har liggende. Reolerne er 
blevet et meget visuelt redskab for os,« siger Hen-
riette Rosenborg Hansen.

medarBeJderne skal med
Samtidig mener hun, at de mange og store sagsbun-
ker i virkeligheden ikke har været den voldsomste 
hurdle i Lean-projektet:

»Den største udfordring har været at få medarbej-
derne med. ingen af dem måtte sidde med følelsen 
af at blive holdt ansvarlige, hvis vi faldt over proble-
mer i bunkerne. Det var vigtigt at pointere over for 
medarbejderne, at den slags er ledelsens ansvar. 
Samtidig er det vigtigt, at medarbejderne involveres 
i – og tror på – den nye måde at organisere arbejdet 
på.«

Anklagemyndigheden på Sydsjælland og Lolland-
Falster indviede det nye sekretariat med Blitz-uge 
i marts 2009. Siden er den HK’er, der deltog i projek-
tet som proceskonsulent, blevet ansat som driftsko-
ordinator, og der er indført ugentlige Lean-møder. 
Der bliver løbende holdt øje med, om ressourcerne 
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FAKTA oM lean-proJektet ’administrative sagsgange 
i anklagemyndigHeden ved sydsJællands- og  
lolland-Falsters politi’

bruges rigtigt, og en gang i kvartalet bliver bun-
kerne nærstuderet for at tjekke, om alle sager ligger, 
hvor de skal. Medarbejderne har desuden haft mu-
lighed for at komme med deres bud på forbedringer 
i en spørgeskemaundersøgelse.

»indtil videre må vi sige, at det er lykkedes. Det sker 
jævnligt, at medarbejdere kommer ind på mit kontor 
og fortæller, at de er glade for den nye måde at ar-
bejde på,« fortæller Henriette Rosenborg Hansen

signalFarver til Hastesager
i Sydøstjyllands Politi indførte ledelsen i 2009 en 
ny reol til sager, der skulle i retten hurtigt. Desuden 
lagde man røde og violette omslag om de mest ha-
stende sager. Voldssager – hvor anklagemyndighe-
den senest 30 dage efter sigtelsen skal beslutte, 
om den vil rejse tiltale – springer nu i øjnene i deres 
røde omslag, mens våbensagerne, der også haster, 
ligger i iøjnefaldende lilla mapper. 

omslagene er synlige tegn på, at ledelsen og ankla-
gerne har fået mere fokus på de sager, hvor de skal 
rejse tiltale. Men det var ikke nok med nye omslag, 
forklarer politiadvokat Birgit Nielsen.

»Det så ikke godt ud i sommeren og efteråret 2009, 
og det holdt hårdt at nå op på de to procent flere 
tiltaler. Men vi gjorde en ekstra indsats, og vi arbej-
dede også over i en periode, inklusive et par week-
ender, ligesom der var folk på arbejde op til nytår. 
Vi nåede det i kraft af en slutspurt og ved at priori-
tere de sager, hvor vi kunne rejse tiltale. omvendt 
ventede vi til efter nytår med at slutte de sager, hvor 
vi ikke ville rejse tiltale,« siger Birgit Nielsen.

•  Etablering af ny reolstyring i juridisk sekretariat.
•  Screening af samtlige sager og opdatering i  

Polsas.
•  Standardisering af 25 primære sagsgange og  

arbejdsrutiner.
•  Implementering af ny organisering for hele sekre-

tariatet, herunder nye kontorer og plan for oplæ-
ring.

•  Nyindretning af arbejdsstation for pakning og 
print og indretning af nyt indgangsmiljø.

•  Indretning og etablering af nyt arkiv.
•  400 kopier af voldssager (anklagergenparter) er 

smidt ud.

•  Arkivering af op mod 33 procent afsoningssager, 
der tidligere stod til drift.

•  Generel oprydning.
•  Effektiviteten i sekretariatet er steget markant – 

post sagsbehandles fra dag til dag, og alle domme 
indberettes på fuldbyrdelsesdatoen, for første 
gang siden reformen.

•  Medarbejderne har genvundet troen på, at det kan 
lade sig gøre.

•  Overblik over sagsmængder og systematisk sty-
ring skaber ro til arbejdet (medarbejderne er ikke 
længere bekymrede over, hvad der gemmer sig i 
bunkerne).

lean
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Hos os ved vi præcis, hvad vi har liggende i bun-
kerne, og hvor mange vægtede tiltaler vi har 

produceret.«

Sådan siger Kåre Skjæveland, chefanklager ved 
Midt- og Vestjyllands Politi, hvor målstyring blev det 
helt store mantra i 2009.

Efter at have fungeret på forsøgsbasis er metoden 
nu indført som permanent redskab i den midt- og 
vestjyske anklagemyndighed, hvor man nu som 
noget ganske nyt hver uge modtager helt friske tal 
fra Rigspolitiet. Tal, som gør det muligt at måle ar-
bejdet fra uge til uge.

»Tidligere modtog vi disse tal med seks ugers for-
sinkelse, men når man hele tiden er opdateret, kan 
vi justere ind, når det er nødvendigt. Vi kan måle 
medarbejderne på alle niveauer, men det er ikke kun 
deres indsats, vi følger på den måde. Vi måler også 
hver uge deres tilfredshed,« siger Kåre Skjæveland 
og understreger, at den tætte opmærksomhed 
alene skal opfattes som ledelsens forsøg på hele 
tiden at sikre gode arbejdsbetingelser.

»Der falder ikke brænde ned over en jurist, der kun 
har produceret et par sager i den forgangne uge. Det 
kan der jo være mange gode forklaringer på – den 
pågældende kan for eksempel have været i retten. 
Vi gør det blandt andet for at have en klar fornem-
melse af, hvordan vi ligger i forhold til den sags-
mængde, vi skal producere,« siger chefanklageren, 
som i den sammenhæng har ladet sig inspirere af 
kollegerne i Østjylland og etableret et kontor, der  
hastebehandler eksempelvis volds- og stangsager.

tæt samarBede med retterne
i den nøje analyse af produktionstallene har Kåre 
Skjæveland i øvrigt gjort en interessant iagttagelse, 
som viser ham, at det ikke alene er arbejdsindsat-
sen i anklagemyndigheden, som afgør, om kredsen 
kan leve op til kravet om at producere den samme 
mængde vægtede tiltaler, som man gjorde i 2006, 
umiddelbart før politireformen trådte i kraft.

»40 procent af de vægtede tiltaler, der produceres 
i politikredsen, produceres i politisøjlen, resten i 
anklagemyndigheden. Hvis politisøjlen på grund af 
afspadsering med videre ikke er helt oppe i gear, er 
det derfor svært at nå produktionsmålene,« siger 
Kåre Skjæveland.

Den midt- og vestjyske målstyring har også bredt 
sig til juristernes optræden i retten og samarbejdet 
med retterne i politikredsen. På kvartalsvise møder 
giver dommere og anklagere blandt andet hinanden 
feedback, ligesom de giver hinanden karakterer på 
en firetrinsskala. Forventningerne til den gode dom-
mer såvel som den gode anklager er aftalt på et 
stort fælles seminar.

»også her handler det om at øge kvaliteten af det 
arbejde, som vi leverer,« siger Kåre Skjæveland.

MÅLSTyRiNg i VESTJyLLAND

i Holstebro bliver medarbejdernes tilfredshed såvel som 
produktionen målt hver eneste uge. 

»
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Det er ikke kun i politikredsene, der bliver arbej-
det med Lean. Det sker også hos Rigsadvoka-

ten, hvor 1. afdeling i 2009 effektiviserede behand-
lingen af erstatningssager og for første gang levede 
op til målsætningen om at ekspedere 80 procent 
af klagesagerne på mindre end 60 dage. 

Det var medarbejderne i 1. afdeling, der i slutningen 
af 2008 selv tog initiativ til at kigge på, hvordan man 
rent faktisk håndterer en erstatningssag.

»Historisk har vi haft svært ved at leve op til må-
lene for sagsbehandlingstiden, og medarbejderne 
var som regel trætte af, at det var så vanskeligt at 
indhente efterslæbet,« fortæller vicestatsadvokat 
Kirstine Troldborg, der stod i spidsen for den gruppe, 
der indledningsvis kortlagde sagsbehandlingen 
skridt for skridt.

Fra 25 dage til ganske Få
»Vi opdagede blandt andet, at vi blot brugte 10,6 
timer på juridisk sagsbehandling i de 85 dage, en 
sag i gennemsnit lå hos os. Det svarer til 2,4 procent 
af den samlede sagsbehandlingstid. Resten var ad-
ministration og liggetid. Vi var derfor helt sikre på, 
det kunne gøres bedre,« siger Kirstine Troldborg, 
som i analysearbejdet opdagede, at selve klagepro-
ceduren i gennemsnit varede 25 dage og altså næ-
sten åd halvdelen af den tilstræbte behandlingstid 
på 60 dage.

Det skyldtes ikke mindst en tung administrativ pro-
cedure mellem Rigsadvokaten, de regionale stats-
advokater og de enkelte politikredse. Den proce-
dure er nu brudt ned i samarbejde med statsadvo-
katerne, der blev involveret i projektet fra starten. 
Som noget nyt beholder statsadvokaten sagens 
akter, indtil klagefristen er udløbet. Samtidig har 

hver enkelt statsadvokat udpeget en medarbejder, 
der har fået ansvaret for erstatningssagerne og er 
kontaktperson i forhold til Rigsadvokaten. Det har 
også lettet både ekspeditionen og den daglige kon-
takt.

Disse kontaktpersoner deltager i det nyetablerede 
fagudvalg for erstatningssager, hvor det blandt an-
det er tanken, at man skal se på muligheder for nye 
Lean-tiltag. 

ser kun sagen en gang
En af de medarbejdere i 1. afdeling, der mærker ef-
fekten af projektet, er kontorassistent Mireille Eng-
gaard.

»Jeg sparer helt sikkert meget tid. Tidligere havde 
jeg den samme sag i hånden to-tre gange, før den 
var journaliseret og sendt videre i vores system. Nu 
skal jeg kun have den i hånden en gang, før den er 
registreret korrekt. Mit arbejde er blevet lettere, og 
borgerne skal ikke vente så længe,« siger Mireille 
Enggaard.

Ud over hurtigere sagsbehandling var øget overblik, 
øget ansvar og øget tilfredshed blandt medarbej-
derne de nøgleord, som vicestatsadvokat Kirstine 
Troldborg fra starten satte som projektets vigtigste 
mål. Alle er opfyldt. 

Det øgede overblik kommer i dag til udtryk via den 
sagsstyringsreol og de tavler, alle i afdelingen pas-
serer dagligt. Reolerne rummer både ’sager til for-
deling’ og ’sager til underskrift’ – og på tavlerne kan 
medarbejderne blandt andet markere, om den en-
kelte sag er blevet behandlet inden for fristen på 60 
dage.

ERSTATNiNgSSAgEN 
gÅR SiN NyE gANg
Første lean-projekt hos Rigsadvokaten er i mål. Nu lever medarbejderne  
i 1. afdeling op til målsætningen i deres behandling af erstatningssager.

lean
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Det øgede ansvar kommer blandt andet til udtryk 
ved, at afdelingens ledelse ikke længere skal under-
skrive alle færdigbehandlede sager. Nu kan fuld-
mægtigene også afslutte en sag med deres signatur 
– og de fungerer som en slags ’chefer’ for studen-
termedhjælperne.

laver lean derHJemme
Endelig blev den øgede arbejdsglæde dokumenteret 
i en tilfredshedsundersøgelse foretaget efter et 
halvt år. Den understreges af Mireille Enggaard, der 
er blevet så glad for Lean-filosofien, at hun prakti-
serer begrebet derhjemme såvel som i sin uddan-
nelse til statonom:

»Min skriftlige opgave i faget organisationspsyko-
logi handler om det positive i Lean. Jeg kommer 
selvfølgelig ind på de forhindringer, man skal pas-
sere, men slutresultatet af sådan et forløb er det 
hele værd. og derhjemme er jeg nærmest blevet 
familiens proceskonsulent. Vi har fire børn, så det 
handler ofte om at få de praktiske ting til at fungere. 
Her er det skægt at se på sit eget liv med Lean-
briller og opdage nye muligheder,« siger Mireille 
Enggaard.

nye proJekter på veJ
Lean-projektet i 1. afdeling er gået så godt, at det 
nu fungerer som et ’rigtig godt springbræt til de 
næste’ ifølge Michael Brix Hesselager, der er chef-
konsulent hos Rigsadvokaten. Allerede nu er man i 
gang med at leane kursusadministration, indberet-
ningsordninger og interne postgange.

»Jeg er ikke så overrasket over de fremskridt, der 
er sket i sagsbehandlingen. Det mest overraskende 
er nok medarbejdernes meget positive engagement. 
i 1. afdeling voksede selvforståelsen på grund af de 
hurtige resultater, vi opnåede. De skabte begejstring 
og grobund for at gå videre,« siger Michael Brix Hes-
selager om projektet, som netop i kraft af de gode 
resultater har skabt et nyt dilemma:

»På grund af de kortere administrative arbejds-
gange kan borgerne i nogle tilfælde komme ud for, 
at de nu modtager både statsadvokatens og vores 
afgørelse inden for den samme uge. Vi har diskute-
ret, om borgerne vil få et forkert indtryk, når vores 
afgørelse foreligger så hurtigt, men er blevet enige 
om, at borgerne har krav på afgørelsen, lige så snart 
den foreligger,« fortæller Michael Brix Hesselager.

ERSTATNiNgSSAgEN 
gÅR SiN NyE gANg

nye sagsgange

i kort form er nogle af de vigtigste forandringer, der 
er gennemført i forbindelse med Lean-projektet i 
Rigsadvokatens 1. afdeling:

•  Ændret klageprocedure.
•  Uddelegering af ansvar til fuldmægtige.
•  Etablering af sagsstyringsreoler og tavler.
•  Fast praksis for it-oplæring af nyansatte.
•  Indførelse af et actioncard (en lamineret A5-manu-

al med de vigtigste huskeregler for en ny sag).
•  Indførelse af elektroniske arbejdsnotater til erstat-

ning for de hidtidige referatark.

FAKTA oM lean i erstatningssager

i de første tre kvartaler af 2008 tog det i gennemsnit 85 dage at afgøre 
en erstatningssag i 1. afdeling hos Rigsadvokaten. Det var kun 56 procent 
af sagerne, der blev behandlet inden for målsætningen på 60 dage.

Nu er der nærmest byttet rundt på tallene: i den tilsvarende periode i 
2009 er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid reduceret til 64 dage, 
og i 82 procent af tilfældene er sagerne blevet ekspederet på mindre end 
to måneder.

Dermed indfrier Rigsadvokaten nu målsætningen for erstatningssager, 
og det til trods for at antallet af erstatningssager er øget med 50 procent. 
Hvor der i 2008 blev registreret 264 sager i de første ni måneder, blev der 
i 2009 registreret 379 indgåede sager. 
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Anklageren toner frem på et lærred bag anklage-
skranken og forsvareren på et andet lærred bag 

forsvarerens skranke. oppe fra dommerpodiet sty-
rer dommeren retsmødet, der skal afgøre, om den 
varetægtsfængslede skal forblive fængslet. 

imens sidder sagens parter hundredvis af kilometer 
fra hinanden – for eksempel i Esbjerg, Kolding og 
Sønderborg – og kommunikerer via mikrofon, ka-
mera og skærme. 

i december 2009 tog anklagere, forsvarere og dom-
mere udstyret i brug til de første videotransmitte-
rede fristforlængelser herhjemme, og siden har 
systemet været brugt til fristforlængelser i både 
små og store sager, blandt andet i en drabssag.

Anklagemyndigheden i Esbjerg er forbundet via vi-
deolink med Retten i Esbjerg, Retten i Sønderborg 
og med arresthusene i Kolding, Vejle, Haderslev og 
Sønderborg. Dermed undgår politi og anklagere 
mange kedsommelige og tidskrævende køreture på 
tværs af det sydlige Jylland.

»Vi sparer mange ressourcer. Normalt bruger vi to 
timer hver vej, når vi kører fra Esbjerg til Sønderborg 
til en halv times retsmøde om fristforlængelse. Des-
uden skal to politifolk hente arrestanten, for eksem-
pel i Kolding, og køre ham til Sønderborg og tilbage 
igen. Det løber op i mange timer, når vi har 20-30 
fristforlængelser om ugen. Jeg kan faktisk kun se 
fordele,« siger politiadvokat Mads Christensen, der 
er chef for ledelsessekretariatet i Syd- og Sønderjyl-
lands Politi.

Han har siddet i hovedarbejdsgruppen for projektet, 
der er forankret i Domstolsstyrelsen. Styrelsens 
projektleder Lea Svane forventer også, at domsto-
lene får fordele ud af projektet.

»Dommerne stiller en service til rådighed og får 
noget ekstra arbejde, fordi de skal booke ekstra 
lokaler til vidner og sikre sig, at udstyret fungerer. 
Men vi håber også, at vi på sigt kan få berammet 
sagerne mere smidigt, når vidner, der kommer fra 
andre dele af landet, kan blive afhørt i en retssal 
tæt på deres bopæl. Dermed kan vi forhåbentlig 
nedbringe ventetiderne,« siger Lea Svane.

svenskerne Har et godt system
Videokonferencerne har været et stykke tid under-
vejs, fortæller rigsadvokatfuldmægtig Morten Frø-
rup.

»Vi så, hvordan de gjorde i vores nabolande, og vi 
satte systemet op på samme måde som i Sverige. 
i begyndelsen skulle vi afklare nogle sikkerheds-
mæssige problemer, og dem har vi løst. Vi kørte 
forsøg på Bornholm, i glostrup, Århus og København, 
og nu kører fristforlængelserne via video tilfreds-
stillende,« siger Morten Frørup.

Blandt andet har retterne, anklagerne og arresthu-
sene etableret sikre linjer og firewall. Det forhindrer, 
at udenforstående hacker sig ind på kommunika-
tionen, der i sagens natur indeholder personføl-
somme oplysninger. 

dommeren styrer det Hele
Fra sit panel styrer dommeren blandt andet gardiner 
og lærreder i retslokalet, ligesom han ringer op til 
parterne og med et klik giver ordet til den, der skal 
tale. Vedkommende toner frem på skærmen, mens 
de øvrige medvirkende figurerer i mindre bokse i 
randen af skærmen. Dog ser hver enkelt part ikke 
sig selv. 

ViDEo SPARER ANKLAgERE FoR 
LANgE KØRETURE

slut med at køre i timevis på landeveje for at nå et kort retsmøde på  
få minutter, hvor retten afgør, om en arrestant skal forblive fængslet.  
Anklagere, politi og dommere i Syd- og Sønderjylland tog i 2009 som de 
første i landet et nyt system med videokonferencer i brug.
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Forsvareren sidder typisk ved siden af arrestanten 
i arresthuset, så han kan diskutere sagen med sin 
klient. Men han kan også vælge at følge sagen fra 
retten, hvor han kan låne videolinjen og diskutere 
sagen med klienten umiddelbart før retsmødet.

For anklagemyndigheden i Esbjerg er det en stor 
fordel, at anklageren kan gå de få skridt fra hoved-
stationen til videorummet, der ligger i forlængelse 
af stationen. 

glimrende lyd og Billede
Anklager Søren Martin Jensen har mødt i flere sager 
via videolink.

»Det har kørt problemfrit. Billedet og lyden er glim-
rende, og jeg skal bare sætte mig foran skærmen 
på det aftalte tidspunkt, for dommeren styrer det 
tekniske,« siger Søren Martin Jensen.

Anklagerne er dog også klar over, at ikke alle frist-
forlængelser bør behandles via videolink.

»Normalt er der ikke afhøringer af den sigtede ved 
fristforlængelser, men hvis man skal præsentere 
nye sigtelser og har brug for at iagttage, hvordan 
den sigtede forholder sig til dem, vil jeg som ud-
gangspunkt ikke bruge videolink. For jeg kan ikke 
holde øje med arrestantens mimik på helt samme 
måde som i en retssal.«

FAKTA oM  
videoproJekt i syd- og  
sØnderJylland

•  Projektet er støttet med 7,8 millioner kroner af 
ABT-Fonden, der står for Anvendt Borgernær Tek-
nologi.

•  Projektet løber i et år – fra sommeren 2009 til 
sommeren 2010.

•  Anklagemyndigheden arbejder sammen med 
Domstolsstyrelsen om at udbrede videoordningen 
til resten af landet.
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Politireformen havde ikke fungeret i praksis i mange 
måneder, før chefanklager Marian Thomsen fra Østjyl-

lands Politi opdagede en bivirkning, hun gerne havde 
været foruden. Stangsagerne, voldssagerne og andre 
hastesager hobede sig op i et tempo, som kunne tage 
pippet fra enhver med ansvar for sagsproduktionen i an-
klagemyndigheden. 

Men i stedet for at bede de enkelte advokaturer om at 
arbejde hurtigere fik Marian Thomsen en ide, som fik lov 
at simre, indtil den blev foldet ud og landede som en helt 
ny sektion på politigården i Århus. En sektion, der har fået 
navnet Ekspressen. Her skal det, ganske som navnet 
antyder, gå stærkt.

»og det er lykkedes. Alene ved at organisere arbejdet 
anderledes har vi nu fået styr på bunkerne, uden at det 
er gået ud over andre sagstyper,« siger Marian Thom-
sen.

Bedre med lean
oprindeligt var det hendes mening selv at angribe pro-
blemet sammen med den øvrige ledelse, men den plan 
blev ændret, da man fik mulighed for at gennemføre 
ideen som et Lean-projekt. Det har Marian Thomsen ikke 
fortrudt, for resultatet er blevet bedre end i den oprinde-
lige skitse.

Ekspressen hører under advokaturen for særlige sager 
og er normeret til fem fuldmægtige, som udelukkende 
skal behandle de typer sager, der tidligere hobede sig op. 
i dag er de placeret i 10 kategorier, for eksempel ’almin-
delig vold’, ’tilsynssager’ og ’våbensager’, de ligger syn-
lige i sagsstyringsreoler, og det er juristerne selv, der 
organiserer og prioriterer opgaverne.

»Der er en høj grad af selvforvaltning, som man nærmest 
kan kalde ’organiseret autonomi’,« siger Marian Thomsen 
og glæder sig over effekten.

»Sagerne hober sig ikke længere op. Det bliver visuelt 
dokumenteret, hver gang man passerer reolerne. Samti-
dig har Ekspressen også fjernet en stressfaktor fra de 

en særlig sektion til hastebehandling har skabt overblik, mindre stress 
og langt bedre sagsgang hos anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi.

ÅRHUS-EKSPRESSEN

øvrige advokaturer, hvor de røde sager, som vi kalder dem, 
ikke længere lander foran juristerne. Det betyder også 
noget for arbejdsmiljøet,« fremhæver chefanklageren.

Har vendt voldssager
Ekspressen blev indviet i august 2009. og selv om der 
endnu ikke er foretaget skudsikre målinger – det vil ske 
i 2010 – er de foreløbige erfaringer og tal opløftende. Hvor 
man i 2008 blot behandlede 42 procent af alle voldssager 
inden for den målsatte tid på 30 dage, kom man i 2009 
op på 58 procent. Tilsvarende fremgang er registreret i 
de sager, der resulterer i en påstand om ubetinget straf. 
Her skal 75 procent ekspederes på mindre end en måned, 
og her er Ekspressen oppe på 87 procent. og det til trods 
for at kontoret endnu ikke har været fuldt bemandet.

»Men det er altså også nogle, der kan høvle sager uden 
at gå på kompromis med kvaliteten,« siger Marian Thom-
sen.

det visuelle er vigtigt
En af de jurister, der blev knyttet til kontoret, er politifuld-
mægtig Lis Søndergaard, som kom med på holdet, umid-
delbart før der var premiere på Ekspressen. Efter knap 
fire måneder som fuldtidsbeskæftiget med hastesagerne 
vendte hun i november 2009 tilbage til særlovsadvoka-
turen, men hun insisterede på at bevare sin tilknytning 
til Ekspressen. Der er hun nu en dag om ugen.

»Det er rigtig spændende at være med til. ikke mindst 
fordi det er sjovt at være med til at udvikle en ny ide. i 
den første tid var der naturligvis hele tiden noget, der 
skulle justeres, så teorien passede til virkeligheden, og 
det virkelig blev muligt  at ekspedere sagerne hurtigere,« 
siger Lis Søndergaard og fremhæver betydningen af ’det 
visuelle’ bag den nye sagsstyring:

»Den store forskel på før og nu er, at tidligere lå sagerne 
hos den enkelte jurist og var nærmest den enkeltes pro-
blem. Nu har vi alle adgang til sagerne og fordeler dem ud 
fra, hvor meget de haster. Det har skabt en positiv hold-
ning, at vi gør det sammen og har fælles indflydelse på 
at nå målet.«
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FAKTA oM LEAN
•  Lean er et ledelsesprincip udviklet på Toyotafa-

brikkerne i Japan i 1960’erne. grundtanken er, at 
enhver arbejdsproces skal bidrage til produktets 
værdi, og at spildtid derfor skal minimeres.

•  Lean har vist effektive resultater i servicevirksom-
heder. offentlige styrelser i Danmark har præste-
ret markante forbedringer i sagsbehandlingsti-
den.

•  ”Blitz” er et nøglebegreb i Lean og betegner, at 
man på få dage gennemfører konkrete ændringer 
i sagsgangen.

•  ”Kaizen” er et andet nøglebegreb i Lean. Ud fra 
princippet ”mange bække små” gennemgår orga-
nisationen på ugentlige møder mulighederne for 
yderligere forbedring. 

nordjylland:
• En tyverisags behandling.
• Visitationsafsnit i lokalpolitiet.
• Indfordrings- og afsoningskontor.
• Bøder og tilkendegivelser.
• Lean i juridisk sekretariat.

Østjylland:
• Hurtig sagsbehandling af udvalgte sagskategorier 
(Ekspressen).
• Bunkeafvikling af udvalgte sagstyper.
• Bøder og tilkendegivelser.

midt- og vestjylland:
• Målstyring.
• Lean med domstolene.
• Bunkeafvikling.

sydøstjylland:
• Reolstyring med volds- og våbensager.
•  Omorganisering af lokalpoliti og central efterforsk-

ning.
•  Omorganisering af anklagemyndighed.
•  Bunkeafvikling.

syd- og sønderjylland:
•  Bødesager.
•  Henlæggelse af straffesager.
•  Lean med domstolene.

Fyn:
•  Klipsager.
•  Lean i lokalpolitiet og anklagemyndigheden i 

odense.
•  Lean i resten af lokalpolitiet.
•  Varetægtsarrestanter.

sydsjælland og lolland-Falster:
•  Lean i lokalpolitiet.
•  Kvalitets- og visitationskontor (KVIK).
•  Domsindberetning.

midt- og vestsjælland:
•  Lean i lokalpolitiet.
•  Målstyring i advokaturerne.

nordsjælland:
•  Lean i lokalpolitiet.
•  Organisering af personalet i anklagemyndighe-

den.
•  Lean i Hillerød Lokalpoliti (øget flow og sagspro-

duktion).
•  Lean med domstolene.

københavns vestegn:
•  Sagsstyring i politi- og advokatursekretariatet.
•  Lean med Retten i Glostrup vedrørende doms-

mandssager.
•  Procesoptimering og sagsstyring i anklagemyn-

digheden.

københavn:
•  ATK-sager.
•  Berammelse af retsmøder .
•  Procesoptimering og sagsstyring i politi- og ankla-

gemyndighed på Station City.

eksempler på aFsluttede, igangværende og 
kommende lean-proJekter i kredsene
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De seneste to år har bekæmpelse af økonomisk 
kriminalitet været et særligt prioriteret indsats-

område for politiet og anklagemyndigheden. og 
indsatsen har båret frugt. i tæt samarbejde med 
blandt andet SKAT er det lykkedes at vende den 
udvikling, der tegnede sig i kølvandet på indførelsen 
af politireformen i 2007.

Da anklagemyndigheden i det første reformår prio-
riterede bekæmpelsen af personfarlig kriminalitet, 
resulterede det i et efterslæb i sager om økonomisk 
kriminalitet, hvor man i 2007 landede 22 procent 
under produktionsmålet.

Siden har både Rigsadvokaten og de enkelte politi-
kredse været forpligtet til at forstærke indsatsen. 
Det er blandt andet sket gennem indførelse af mi-
lepælsplaner i kredsene, samarbejdet mellem po-
liti, anklagemyndighed og SKAT er blevet intensive-
ret, og kredsene har fået bedre mulighed for at 
uddanne og rekruttere personale med særlig indsigt 
i økonomiske forbrydelser.

Endelig har anklagemyndigheden i 2009 indført et 
nyt tilsynskoncept, som forbedrer de regionale 
statsadvokaters muligheder for at holde øje med 
udviklingen. Konceptet skal blandt andet modvirke, 
at der sker en ophobning af sager i kredsene.

al Capone-modellen virker
Disse initiativer vil ifølge Rigsadvokaten sikre, at der 
sker en bedre og hurtigere sagsbehandling, og de 
foreløbige tal fortæller, at der ses en betydelig frem-
drift. Således er antallet af tiltaler i sager om grov 
skattesvig stort set tredoblet – fra 51 tiltaler i 2007 
til 148 tiltaler i 2009.

Et andet markant tal er omfanget af verserende 
sager, der drejer sig om overtrædelse af registre-
ringsafgiftsloven. Det blev næsten fordoblet i 2009, 
hvor omfanget i perioden april til nytår voksede fra 
92 verserende sager til 176. Det skyldes ikke mindst 
et af de nye instrumenter, der er taget i brug, den 
såkaldte Al Capone-model, hvor politiet i samar-
bejde med SKAT målrettet er gået efter rocker- og 
bandemiljøet og de ulovligt indregistrerede køretø-
jer, der optræder i disse miljøer.

Det fælles fokus har været rettet mod svensk ind-
registrerede køretøjer i det storkøbenhavnske om-
råde, og den kontrolaktion resulterede i, at SKAT i 
løbet af blot otte måneder i 2009 – fra marts til no-
vember – rejste krav om registreringsafgift på næ-
sten 17 millioner kroner. 

»endnu ikke Hurtige nok«
Et andet område handler om den liste på 179 ’sær-
ligt prioriterede skattesager’, som SKAT i 2008 
sendte anklagemyndigheden med henblik på straf-

SKæRPER iNDSATSEN MoD 
ØKoNoMiSKE FoRBRyDERE

på tre år er antallet af tiltaler i sager om grov skattesvig næsten tredoblet. 
Det er et af de markante resultater, der er kommet ud af den øgede  
opmærksomhed på økonomisk kriminalitet, hvor målet er øget fremdrift 
på alle fronter.
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feretlig forfølgning. i maj 2009 efterforskede poli-
tiet stadig 91 af de sager, mens resten enten var 
afgjort ved dom, var på vej i retten eller var blevet 
lukket uden strafferetlige konsekvenser.

Seks måneder senere var antallet af sager under 
efterforskning nedbragt fra 91 til 42, og den frem-
drift i sagsbehandlingen er ifølge de regionale stats-
advokater kendetegnende for alle politikredse.

De seneste års opmærksomhed på den økonomiske 
kriminalitet vil fortsætte med uændret kraft, og så 
vil indsatsen – ifølge rigsadvokat Jørgen Steen Sø-
rensen – også kunne aflæses i kortere sagsbehand-
lingstid.

»Vi er stadig ikke hurtige nok, men jeg er sikker på, 
at vores øgede fokus på området vil resultere i en 
kortere og mere acceptabel sagsbehandlingstid. i 
den sammenhæng betyder det også noget, at SKAT 
nu selv kan afgøre sager, der drejer sig om beløb på 
op til 250.000 kroner,« siger Jørgen Steen Sørensen 
med henvisning til, at den beløbsgrænse hidtil har 
ligget på 100.000 kroner.

Behandlingen af økonomiske straffesager vil også 
have høj prioritet i 2010, hvor de største økonomiske 
sager er udpeget som operativt fokusområde i Rigs-
advokatens og Rigspolitiets overordnede strategi-
ske plan.

ANTAL TiLTALER i SKATTESAgER*
 
  2006 2007 2008 2009   
grov skattesvig 53 51 37 148    

grov momssvig 74 34 55 78     

Kildeskatteloven 21 53 42 38     

Skattekontrolloven 177 137 159 142 

Andre skatte- og afgiftslove 133 110 129 170

 i alt 458 385 422 576

DoMME HoS STATSADVoKATEN 
FoR SæRLig ØKoNoMiSK KRiMiNALiTET
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tiltaler i sager om  
Økonomisk kriminalitet*

11.966

9.020
9.286

9.133

   

 domme  tiltalte  dømt  Frifundet  Bødeforelæg
2006  14  29  20  9  6

2007  12  36  21  15  9

2008  17  28  24  4  11

2009  20  34  32  2  8

* I politikredsenes anklagemyndighed

* I politikredsenes 
anklagemyndighed
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16. januar 2009 modtog Statsadvokaten for 
Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) en 

anmeldelse mod nogle af de involverede i et kon-
kurskompleks, som – i hvert fald ifølge anmelderen 
– havde gjort sig skyldige i kursmanipulation og 
mandatsvig. Tre måneder senere supplerede anmel-
deren med en mistanke om insiderhandel. Selv om 
alle disse tre begreber er hverdagskost i SØK, var 
det alligevel ikke business as usual, da efterfor-
skerne begyndte at grave sig ned i sagen.

Anmeldelsen blev nemlig en af de første, der lige fra 
begyndelsen blev behandlet og efterforsket ud fra 
principperne bag de milepælsplaner, som SØK ud-
viklede i 2008 – og i 2009 udbredte til alle landets 
politikredse – for at understøtte målsætningen om 
øget fokus på økonomisk kriminalitet. 

Milepælsplanerne er skabt i samarbejde med de 
regionale statsadvokater, og bag begrebet gemmer 
sig et i virkeligheden ret enkelt instrument til at 
styre sagsbehandlingen. Eller som Jens Madsen, 
statsadvokat for SØK, formulerer ideen.

»Konceptet er en lightudgave af den efterforsk-
ningsmodel, vi anvender i SØK. Vi brugte blandt 
andet efterforskningsmodellen i Stein Bagger-sa-
gen, hvor efterforskere og anklagere fra første dag 
etablerede et særdeles tæt samarbejde. Milepæls-
planer rummer samme ide, og konceptet skal ikke 
mindst sikre øget fremdrift i sagsbehandlingen.« 

HELE LANDET STyRER  
EFTER MiLEPæLE

alle landets politikredse efterforsker nu 
større sager om økonomisk kriminalitet 
efter et princip, Statsadvokaten for  
Økonomisk Kriminalitet (SØK) har udviklet 
sammen med de regionale statsadvokater. 
Midlet er milepæle, metoden handler om 
tættere samarbejde mellem efterforskere 
og anklagere, og målet er øget fremdrift i 
sagsbehandlingen. og det er lykkedes  
ifølge SØKs nye ERFA-sekretariat. 

Økonomisk kriminalitet



31RESULTATER 09

Fire skemaer som interne Bilag
i praksis betyder det, at man i sager af en vis stør-
relse nu opstiller mål for efterforskningen i form af 
såkaldte milepæle. Fra start til mål udtrykker de 
løbende efterforskningens aktuelle status og næste 
mål. Det sker via standardiserede arbejdsskemaer, 
der følger sagen som interne bilag og blandt andet 
fastholder de involverede efterforskere og ankla-
gere på næste træk. 

Det første skema – ’visitationsskemaet’ – beskriver 
præcist, hvornår sagen er kommet ind i systemet, 
og hvor den behandles. Dette skema sikrer, at der 
lige fra starten bliver taget stilling til, hvordan en 
anmeldelse skal gribes an. 

Det andet skema, som hedder ’den foreløbige efter-
forskningsvurdering’, analyserer de juridiske udfor-
dringer. Det tredje skema, ’mødereferatet’, opdaterer 
sagens gang og foreløbige konklusioner og beskriver 
endvidere de spørgsmål i sagen, som efterforskere 
og anklagere skal få besvaret inden en aftalt dead-
line. Det fjerde skema følger alene anklagerens 
opgaver i sagen. Skemaet beskriver blandt andet, 
hvornår det i givet fald er muligt at indlede en rets-
sag, og de forhindringer, der måtte være frem til 
hovedforhandlingen.

Sagen om konkurskomplekset blev anmeldt centralt 
til SØK, men efter en række indledende sonderinger 
blev den visiteret til videre behandling hos Midt- og 
Vestjyllands Politi, hvor den havde sit udspring. 

i referatet af deres første møde, som er dateret 18. 
juni 2009, fremgår det, at hovedpersonen skal ind-
kaldes til afhøring inden sommerferien. Den milepæl 
blev overholdt, og i et notat, dateret 8. juli 2009, kan 
man blandt andet læse, at ’der mangler dokumen-
tation for den påståede regnskabsmanipulation’. i 
mødereferatet fra samme dato forpligter man derfor 
hinanden på endnu en milepæl: inden næste møde 
skal SØK ’klarlægge den særlige insiderproblema-
tik’.

det er metoden, der tæller
i sidste ende afslørede efterforskningen, at der ikke 
var grundlag for at rejse tiltale i sagen. Men det er 
heller ikke afgørende for vicestatsadvokat Hans 
Jakob Folker, der indgår i det ERFA-sekretariat, som 
SØK har etableret for at samle erfaringerne fra ar-
bejdet med milepæle. Hans Jakob Folker bruger 
jævnligt komplekset fra det midt- og vestjyske, når 
han skal beskrive de et typisk forløb i de cirka 150 
anmeldelser, der i 2009 blev efterforsket som mi-
lepælssager.

»i denne sammenhæng er det ikke resultatet, der 
tæller, men metoden og tankerne bag den mere ef-
fektive og systematiske koordinering af politiets og 
anklagemyndighedens arbejde med økonomisk 
kriminalitet. i kraft af den mere systematiske til-
gang blev konkurskomplekset fra det midtjyske 
behandlet hurtigere, end vi tidligere har været vant 
til,« siger Hans Jakob Folker om milepælsprincip-
pet, der i fremtiden især vil blive anvendt i større, 
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grove skattesager, grove formueforbrydelser, kon-
kurskriminalitet og internationale sager. 

deadlines Holder os Fast
Hans Jakob Folker er ligesom statsadvokat Jens 
Madsen sikker på, at princippet vil sikre øget frem-
drift i sagsbehandlingen, fordi efterforskere og ju-
rister ’forpligter sig over for hinanden’. Den fornem-
melse deler politiadvokat Per Kiel Lauritsen fra Midt- 
og Vestjyllands Politi, der som nævnt deltog i arbej-
det med konkurskomplekset.

»Tidligere har jeg selvfølgelig også oplevet et godt 
samarbejde med efterforskerne, men de mere for-
melle rammer, vi nu styrer efter, betyder, at der 
bliver etableret en slags kontrakt mellem os. Mile-
pælene holder os fast på nogle deadlines, og vi har 
hele tiden styr på sagens status,« siger Per Kiel 
Lauritsen, som i 2009 behandlede en snes sager 
efter det nye koncept.

Som en sidste effekt har milepælene også forbedret 
de regionale statsadvokaters tilsyn med de økono-
miske sager. Tilsynet er blevet mere effektivt, og 
ifølge Hans Jakob Folker skyldes det blandt andet, 
at man nu fra starten tager stilling til efterforsknin-
gens forløb.

»Tidligere var der somme tider en tendens til, at man 
dansede lidt rundt om de store sager, før man kom 
i gang. Det sker ikke mere. Milepælene og de nye 
skemaer betyder, at de regionale statsadvokater har 
langt bedre mulighed for at følge med og sætte ind, 
hvis der er sager, der skal speedes op,« siger Hans 
Jakob Folker.

Den vurdering deles af blandt andre Anne Mette 
Wiese, der som vicestatsadvokat hos Statsadvoka-
ten for Midt-, Vest- og Sydøstjylland havde tilsynet 
med konkurskomplekset:

»Tidligere havde politikredsenes advokaturer for 
økonomisk kriminalitet besvær med at få sagerne 
lavet. Der var et større efterslæb, men nu kan vi se, 
at de virkelig bliver prioriteret, og i vores region har 
vi en god dialog med kredsene,« siger Anne Mette 
Wiese.

Det er tanken, at milepælsprincippet skal udbredes 
til også at omfatte efterforskning i relevante sager 
om organiseret kriminalitet.

organiseret økonomisk kriminalitet efterforskes og behandles af 
Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK). Sagerne 
omfatter blandt andet børssvindel, bedrageri i organiseret form, 
skattestraffesager, varemærkefalskneri og overtrædelser af kon-
kurrencelovgivningen. SØK huser også Hvidvasksekretariatet, der 
modtager underretninger om hvidvask af penge, samt Sporings-
gruppen, der blev oprettet i efteråret 2007.

Dømte i økonomiske sager skal ikke have adgang til udbyttet fra 
deres kriminalitet, når de kommer ud af fængslet. Derfor satte 
anklagemyndigheden i 2009 fokus på at finde byttet, og SØK styr-
kede gennem Sporingsgruppen indsatsen med sporing, beslag-
læggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare forhold. Målet 
er, at gruppen ud over SØKs egne sager også skal hjælpe de lo-
kale politikredse med finansiel efterforskning af sager om kvin-
dehandel, illegal arbejdskraft, rufferi, menneskesmugling, våben-
smugling og narkokriminalitet.

Medarbejderne i SØK arbejder projektorienteret. Siden oprettelsen 
af SØK i 1973, tidligere kendt som Bagmandspolitiet, har jurister, 
politipersonale og kontorfunktionærer løbende samarbejdet i 
straffesagsarbejdet. Formålet er at sikre, at sagerne håndteres 
så effektivt som muligt. Arbejdet foregår i tre faglige sektioner 
samt en række tværgående funktioner. De faglige sektioner er 
opdelt i en efterforsknings- og en jurist/anklagerdel. Efterforsk-
ningen ledes af en politiinspektør, en vicepolitiinspektør og tre 
politikommissærer, mens det juridiske arbejde ledes af syv vice-
statsadvokater. Anklagere og kontorfunktionærer er ansat under 
Rigsadvokaten, mens politipersonale er ansat under Rigspolitiet.

FAKTA oM sØk
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Det er værdier af vidt forskelligt art, Sporingsgrup-
pen beslaglægger, når den godt to år gamle en-

hed under SØK rykker ud.

Det blev tydeligt illustreret i 2009, hvor gruppen i 
en sag lagde beslag på en gravko og en halvfærdig 
bjælkehytte. i en anden sag beslaglagde man 
18.000 kroner, som en sigtet havde indbetalt som 
forskud til en behandling hos sin tandlæge. og i en 
tredje sag beslaglagde man en vinkælder, som kræ-
vede særlige forholdsregler, da de mange flasker 
skulle deponeres i et auktionshus.

For ikke at skade de dyre vine måtte Sporingsgrup-
pen sørge for, at vinkælderens temperatur på 13 
grader ikke blev ændret hverken under transporten 
eller i det lager, hvor vinene nu ligger og venter på 
udfaldet af den pågældende sag.

Sporingsgruppen arbejder parallelt med efterfor-
skerne i sager om økonomisk kriminalitet, og mens 
efterforskerne går efter beviser vedrørende det 
strafbare forhold, er Sporingsgruppen på udkig efter 
skjulte formuer, som beslaglægges, indtil en even-
tuel straffesag er afgjort. i tilfælde af dom kan an-
klagemyndigheden derefter konfiskere de beslag-
lagte værdier.

80 millioner på godt to år
i 2009 lagde Sporingsgruppen i alt beslag på kontan-
ter og effekter til en samlet værdi på 31.559.747 kro-
ner. Det var 12,3 millioner kroner mindre end i 2008, 
og den forskel kan forklares ganske kort:

»i 2009 havde vi ikke en Stein Bagger-sag,« siger 
vicestatsadvokat Per Fiig, SØK.

Alligevel var der også i 2009 tråde, der kunne træk-
kes tilbage til den meget omtalte bedragerisag, da 
man blandt andet endeligt konfiskerede smykker, 
ure og salgsprovenuet fra en bil, som Stein Bagger 
havde givet som gaver. Det var første gang, Spo-
ringsgruppen anvendte den særlige paragraf i straf-
feloven, der giver mulighed for at konfiskere gaver 
indkøbt for udbytte fra kriminalitet.

i 2009 blev der i alt oprettet ni nye sager i Sporings-
gruppen. Mens tre af dem var relateret direkte til 
SØK, havde de øvrige deres udspring i København, 
Østjylland, Midt- og Vestjylland samt Lolland-Fal-
ster. 

gruppen blev etableret i oktober 2007, og frem til 
31. december 2009 har enheden beslaglagt vær-
dier for mere end 80 millioner kroner. 

SPoRiNgSgRUPPEN BESLAgLAgDE 
FoR 31 MiLLioNER

en forudbetalt tandlægeregning, en gravko og en vinkælder er blot nogle 
af de effekter, SØKs særlige sporingsenhed måtte deponere i 2009. 
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Rigsadvokaten er landets øverste anklager. Embe-
det bliver beklædt af Jørgen Steen Sørensen. Han 
varetager den centrale udvikling, ledelse og admi-
nistration af hele anklagemyndigheden, som ud 
over rigsadvokaturen med cirka 75 medarbejdere 
består af statsadvokaturerne og anklagemyndighe-
den i de 12 politikredse samt på Færøerne og i grøn-
land.

•  Rigsadvokaten fører straffesager for Højesteret.

Rigsadvokaten har tre statsadvokater og flere vice-
statsadvokater til at assistere med højesteretssa-
ger. i 2009 førte de 23 sager ved landets øverste 
domstol. Det er også Rigsadvokaten, der varetager 
sager ved Den Særlige Klageret, når en sag ekstra-
ordinært bliver søgt genoptaget.

•  Rigsadvokaten varetager den overordnede faglige 
ledelse af anklagemyndigheden.

Rigsadvokaten vejleder generelt om behandlingen 
af straffesager, herunder i forbindelse med ny lov-
givning eller principielle retsafgørelser. Rigsadvoka-

ten tager stilling til generelle spørgsmål vedrørende 
straffelovgivningen og processuelle regler. Rigsad-
vokaten deltager i lovforberedende arbejde og andet 
samarbejde med ministerier og myndigheder på det 
strafferetlige område, ligesom Rigsadvokaten afgi-
ver udtalelser til brug for besvarelse af folketings-
spørgsmål og udarbejder redegørelser til Justitsmi-
nisteriet og Folketinget.

•  Rigsadvokaten leder anklagemyndigheden admi-
nistrativt.

Ud over bevillinger og budgetter forestår Rigsadvo-
katen eksempelvis også central personaleadmini-
stration og kompetenceudvikling for medarbejderne 
i hele anklagemyndigheden. 

•  Rigsadvokaten er klageinstans.

Borgere kan klage over afgørelser truffet af regio-
nale statsadvokater. Det kan eksempelvis være 
afgørelser om erstatning for uberettiget anholdelse 
eller klage over, at en sag er afsluttet uden tiltale.

FAKTA oM rigsadvokatens opgaver
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FoRDELENE i DEN NyE 
ANKLAgEMyNDigHED 
TRæDER FREM

medarbejderne har lagt det hårde arbejde efter politireformen bag sig og 
mærker nu fordelene. De deler viden på intranet og i landsdækkende  
fagudvalg, og nye sagsgange letter deres arbejde. Ved ’Anklager Forum 09’ 
takkede rigsadvokaten alle for en ekstraordinær indsats. 

Vi skruer tiden tilbage til begyndelsen af marts 
2009. Til Øksnehallen på Vesterbro i København, 

hvor stort set hele den danske anklagemyndighed 
for første gang nogen sinde er samlet under samme 
tag. Fra alle hjørner af landet er 1030 medarbejdere 
rejst til København for at deltage i ’Anklager Forum 
09’.

Hjemme i kredsene sidder kun de medarbejdere, 
der har grundlovsvagterne denne mandag og tirs-
dag. Alle andre har udsigt til to dage med workshops, 
internationale gæster og kollegialt samvær. To dage 
med indbyrdes inspiration og faglige input fra både 
Rom og Roskilde, og i sin velkomst lægger rigsad-
vokat Jørgen Steen Sørensen ikke skjul på et af 
motiverne med ’Anklager Forum 09’.

»En højt kvalificeret anklagemyndighed er en hjør-
nesten i et retssamfund,« som rigsadvokaten siger 
fra talerstolen.

Samtidig er konferencen også en ”cadeau” til med-
arbejderne oven på de to første og særdeles ar-
bejdskrævende år under den nye politireform. og 
begivenheden underbygger den holdånd, som le-
delsen gerne vil etablere i en organisation under 
forandring.

Hver tredJe medarBeJder ansat eFter 
reFormen
Hjørnestenen tog i 2009 endnu mere form efter in-
tentionerne i politireformen. Hvor det i 2007 og 
2008 handlede om at tilpasse organisationen efter 
den nye struktur, blev 2009 året, hvor anklagemyn-
digheden ifølge Jørgen Steen Sørensen »faktisk 
kom meget langt« i forhold til at løse de problemer, 
reformen førte med sig.

»De forventede fordele er for alvor begyndt at vise 
sig, og vi ser nu fremad. Helt håndgribeligt handler 
det også om, at op mod en tredjedel af medarbej-
derne er ansat, efter at reformen blev indført. De 
kender ikke den gamle struktur, og det giver ikke 
mening for dem at tale om ”dengang”,« siger Jørgen 
Steen Sørensen i dag, over et år efter ’Anklager Fo-
rum 09’.

Derudover hæfter han sig ved uddannelses- og kom-
petenceprogrammerne, vidensdelingen på intranet-
tet og den faglige samhørighed. Den kommer til 
udtryk i strukturen med specialiserede advokaturer 
såvel som i de nye fagudvalg. Her diskuterer og ud-
veksler specialister fra hele landet erfaringer og 
problemer, som de er stødt på inden for deres om-
råder.
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»og så er vi ikke mindst kommet langt, når vi ser 
på vores forretnings- og sagsgange,« siger Jørgen 
Steen Sørensen med tanke på talrige Lean- og mål-
styringsprojekter, der er sat i verden.

Fagligt Bevidste medarBeJdere  
Bekymrede sig over lean
Uden at gå på kompromis med kvaliteten af arbejdet 
skal projekterne effektivisere anklagemyndigheden. 
Den proces er foreløbig gået godt, mener rigsadvo-
katen og peger på, at medarbejderne har taget godt 
imod Lean som et redskab, der kan forbedre deres 
arbejdsdag.

»Jeg forstår godt, hvis mange forventede, at Lean 
ville gøre ondt. Anklagemyndigheden er en kvali-
tetsorienteret organisation, der er båret af faglig 
stolthed. Vi har på mange måder ligget i ly af politi-
ske vinde, og vi har aldrig før været udsat for mål-
styring. For mange er det nyt at arbejde med både 
kvalitet og effektivitet, og de har været bekymrede 
for, at Lean ville skade kvaliteten. Det er en sund 
bekymring, for den afspejler, at medarbejderne er 
fagligt bevidste og stolte,« siger Jørgen Steen Sø-
rensen.

Samtidig advarer han mod at opstille falske mod-
sætninger mellem kvalitet og effektivitet.

»Lean-projekterne afdækker, at der har været spild 
i anklagemyndigheden. Derfor opstår dilemmaet 
også først, når vi har udnyttet vores potentiale for 
den rene effektivisering og ikke kan komme læn-
gere  uden at skade kvaliteten,« siger Jørgen Steen 
Sørensen uden dog at røbe, hvor tæt man er på 
dette balancepunkt.

»Det varierer meget fra politikreds til politikreds. 
Men ingen kredse giver udtryk for, at de er i bund 
med at effektivisere.«

Færre BØder slog ud i 
anklagemyndigHedens tal
Rigsadvokaten erkender samtidig, at politi og ankla-
gemyndighed i 2009 producerede otte procent 
færre sager end i 2006, året før reformen trådte i 
kraft. Men han mener, at det er vigtigt at se det som 
et problem for den samlede organisation og ikke kun 
for anklagemyndigheden.

»Vi bliver heldigvis bedre og bedre til at analysere, 
hvilken virkelighed der ligger bag tallene. Medarbej-
derne siger, at de laver mere og mere. Domstolene 
siger, at de modtager flere og flere sager fra vores 
system, flere end før reformen. og Kriminalforsor-
gen vånder sig, for de får også flere personer, der 
skal afsone domme. Hvordan hænger det sam-
men?« spørger Jørgen Steen Sørensen.

Han giver selv svaret.

»Der er bestemt sagsområder, hvor anklagemyn-
digheden stadig skal blive bedre, f.eks. den økono-
miske kriminalitet. Men en væsentlig del af proble-
met er, at vi har set et betydeligt fald på de sagsom-
råder, som politiet selv behandler, f.eks. mange 
bødesager, som aldrig når anklagemyndigheden 
eller domstolene, men som alligevel tæller med, 
fordi de jo er en del af politikredsens samlede pro-
duktion. Derfor er det vigtigt, at gode og effektive 
sagsgange bliver spredt også i politiet. Jeg er meget 
glad for, at der er enighed om nu at sætte fokus på 
dette område, som også rigspolitichefen tager me-
get alvorligt,« siger rigsadvokaten og præciserer, at 
ansvaret for en høj sagsproduktion ligger i hele po-
litikredsen.

vi skal være Hårde mod de Hårde
På det strafferetlige plan talte rigsadvokaten i 2009 
for hårdere sanktioner på to enkeltområder: ægte-
fælledrab og hjemmerøverier. Han har tidligere ad-
varet offentligheden mod at tro, at hårdere straffe 
er svaret på alt. Men den såkaldte ægtefællerabat 
i drabssager ville han gerne til livs. 
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»Praksis var skredet. Det var mærkeligt, at selve 
det, at man var eller havde været gift eller samle-
vende med sit offer, var mere eller mindre rutine-
mæssigt formildende. også selv om drabet var 
planlagt og nogle gange nærmest bestialsk. Selv-
følgelig skal vi vurdere affektdrab mildere, men hvis 
samlivet er ophævet et halvt år tidligere, og manden 
har brugt tiden på at planlægge mordet, vil ingen 
kunne forstå, at han skal slippe billigere.«

På samme måde mener Jørgen Steen Sørensen, at 
vi skal straffe hjemmerøvere hårdt. 

»Hjemmerøvere krænker folks integritet usædvan-
lig groft, når de overfalder sagesløse mennesker i 
deres eget hjem. Man kan sige, at vi skal være hår-
de mod de hårde.« 

vil pleJe og udvikle ledertalenter
Tilbage ved ’Anklager Forum 09’ talte rigsadvokaten 
om at se fremad. og siden da har anklagemyndig-
heden i 2009 investeret i at udvikle ledere med nye 
lederuddannelser og kurser. inspirationen kommer 
fra det private erhvervsliv, og rigsadvokaten ønsker 
blandt andet at spotte ledertalenter blandt unge 
medarbejdere.

»Vi er ved at udvikle et koncept for at pleje talenter, 
så vi ret tidligt i karriereforløbene kan finde ud af, 
om medarbejderne egner sig til at lede. På den måde 
målretter vi indsatsen, så vi har kvalificerede le-
dere til store stillinger, der måske først bliver ledige 
10-15 år senere,« siger Jørgen Steen Sørensen.

Han vil også gerne se fremad, hvad angår ”Anklager 
Forum 11”.

»Vi regner med at gentage arrangementet i en lidt 
anden form i 2011.«

Rigsadvokaten udsender jævnligt to faste publikationer på AnklagerNet og 
www.rigsadvokaten.dk.

rigsadvokatens meddelelser 2009
•  Erstatning i henhold til retsplejelovens kapitel 93a.
•  Anklagemyndighedens behandling af sager om procesbevillinger.
•  Sanktionspåstande mv. i sager om spiritussejlads.
•  Kvalitet og legalitet i politikredsenes straffesagsbehandling.
•  Bødepåstande ved visse særlovsovertrædelser.
•  Strafpåstande mv. i sager vedrørende overtrædelse af værnepligtsloven, 

beredskabsloven samt lov om værnepligtens opfyldelse ved civilt ar-
bejde.

rigsadvokaten inFormerer 2009
•  Nye højesteretsdomme om udvisning af EU-borgere.
•  To nye højesteretskendelser om begrænsning af forsvarerens adgang til 

aktindsigt i forbindelse med indgreb i meddelelseshemmeligheden samt 
om afhøring af vidner, der havde indgået tilståelsesaftaler i USA.

•  Redegørelse for anvendelsen af varetægtsfængsling i isolation i 2007.
•  Ny forelæggelsesordning for sager om samlivsrelateret drab og drabs-

forsøg.
•  Ny højesteretsdom om hjemmerøveri. Midlertidig underretnings- og fore-

læggelsesordning fortsætter.
•  Ny højesteretsdom om anklageskriftets udformning.
•  Sagsbehandlingstiden i sager om vold og voldtægt 2. halvår 2008.
•  Rigsadvokatens redegørelse vedrørende anvendelsen af langvarige 

varetægtsfængslinger i 2007.
•  Ny lovgivning og initiativer som følge heraf.
•  Behandling af sager om overtrædelse af vandscooterbekendtgørelsen.
•  Redegørelse for retspraksis i sager omfattet af straffelovens § 119, stk. 

1, § 121 og § 247, stk. 2, mv.
•  Evaluering af reglerne om vejledning mv. af forurettede og af kontakt-

personordningen.
•  Ny højesteretsdom om straffen for samlivsrelateret drab. Midlertidig 

forelæggelsesordning ophæves.
•  Redegørelse om tilbageholdelse og enerumsanbringelse af børn under 

den kriminelle lavalder efter ændringen af retsplejeloven i 2004.
•  Rigsadvokatens redegørelse om straffene i sager om røveri i private 

hjem samt ny indberetningsordning vedrørende sager om egentlige 
hjemmerøverier.

•  Ny Vestre Landsrets-dom om forsvarers udlevering af sagsresumé i 
strid med retsplejelovens § 729a, stk. 3, 3. pkt.

•  Straffene for voldtægt og straffene for seksuelt misbrug af børn samt ny 
indberetningsordning for sager om voldtægt og sager om seksuelt mis-
brug af børn.
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Udbyttet var til at overse, men til gengæld var 
konsekvenserne for offeret næsten uoverskue-

lige, da fire personer – tre mænd og en kvinde – 
trængte ind hos en mand, der boede alene på en 
øde beliggende landejendom. 

Her stjal de fire hjemmerøvere 12.000 kroner, efter 
at de havde overfaldet beboeren med en baseball-
kølle og en kniv. Han fik knoglebrud, blødninger i 
hjernen samt stiksår i det ene lår og den ene fod. 
Bagefter blev han efterladt bagbundet og bevidst-
løs.

Tidligere havde de tre mænd gennemført et tilsva-
rende hjemmerøveri mod en kørestolsbruger, der 
også blev overfaldet med en baseballkølle og blev 
ramt både i ansigtet og på kroppen. Her blev udbyt-
tet 2.000 kroner.

straF Øget med to år
De to hjemmerøverier udgjorde en væsentlig del af 
komplekset, da Højesteret 10. marts 2009 for første 
gang bedømte en sag om hjemmerøverier. De fire, 
der i Vestre Landsret var idømt straffe mellem tre 
og seks et halvt års fængsel, fik alle forhøjet straf-
fen til mellem fire og otte et halvt års fængsel. Hø-

jesteret understregede i dommen, at ’indtrængen i 
privat hjem i sig selv er en skærpende omstændig-
hed, som må tillægges betydning ved fastlæggel-
sen af straffen’.

Højesterets principielle dom kom som opfølgning 
på Rigsadvokatens skærpede opmærksomhed på 
hjemmerøverier. i godt et år – fra foråret 2008 til 
sommeren 2009 – skulle Rigsadvokaten konsulte-
res, hver gang der blev rejst tiltale i en sag om hjem-
merøveri herhjemme, og denne koordinerede ind-
sats skyldtes ønsket om at sikre passende hårde 
straffe.

inklusive sagen fra Højesteret, der var særlig grov, 
blev der i den periode afsagt i alt 66 domme, hvoraf 
23 relaterede sig direkte til ’egentlige hjemmerøve-
rier’. De øvrige tilhørte kategorierne ’røveri med 
motiv af hævn mv.’ og ’indbrud, som udvikler sig til 
røveri’. i mange af disse sager indgik der også andre 
former for kriminalitet, men fælles for sager om 
hjemmerøveri er, at straffene nu ligger på et højere 
niveau. og efter en samlet gennemgang af dom-
mene vurderede Rigsadvokaten i efteråret 2009, at 
’straffen for et egentligt hjemmerøveri ligger i ni-
veauet to et halvt til tre års fængsel, når der ikke 

HØJERE STRAF 
FoR HJEMMERØVERi

en koordineret indsats mod hjemmerøverier resulterede i 2009 i øget 
strafniveau. Det skyldes ikke mindst, at indtrængen i privat hjem for at 
begå røveri i sig selv er en skærpende omstændighed. Rigsadvokaten  
følger fortsat udviklingen.
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foreligger særligt skærpende eller formildende om-
stændigheder’.

FØlger udviklingen nØJe
Statsadvokat Jens Røn, Rigsadvokaten, siger om 
hjemmerøverier:

»Som Højesteret fastslår, er det i sig selv en skær-
pende omstændighed at trænge ind i folks private 
hjem for at begå røveri. Men i anklagemyndigheden 
vurderer vi naturligvis strafpåstanden fra sag til sag. 
Det er for eksempel skærpende, hvis røveriet begås 
af flere personer, hvis der udøves grov vold eller 
anvendes våben, eller hvis de forurettede er ældre 
eller svagelige.«

Selv om Justitsministeriet sammen med Rigsadvo-
katen har vurderet, at der ikke er behov for yderli-
gere lovstramninger, holder man hos Rigsadvokaten 
stadig øje med strafudmålingen i hver enkelt sag. 
Derfor skal alle byretsdomme via de regionale stats-
advokater forelægges Rigsadvokaten, inden anke-
fristen udløber, mens Rigsadvokaten orienteres om 
alle landsretsdomme.

rigsadvokaten overvåger straFFe  
på særlige områder

Rigsadvokaten overvåger straffe på særlige områder
Rigsadvokaten følger strafniveauet i straffesager, hvor der 
er en særlig interesse i straffenes størrelse. For tiden drejer 
det sig blandt andet om straffene i konkrete sager på føl-
gende områder:

•  Hjemmerøverier
•  Voldtægt
•  Seksuelle overgreb mod børn
•  Våbenlovsovertrædelser med hensyn til besiddelse af 

kniv og skydevåben.

FAKTA oM 
HJemmerØveri

i perioden fra april 2008 til juli 2009 blev der 
afsagt 66 domme i sager vedrørende hjemme-
røverier. Rigsadvokaten opdeler hjemmerøverier 
i tre kategorier:

•  Egentligt hjemmerøveri (23 sager): Røveri, hvor 
gerningsmanden og forurettede ikke har for-
udgående personlige relationer, men hvor mo-
tivet må antages at være en formodning om 
værdier i forurettedes hjem, og hvor gernings-
manden er trængt ind i det private hjem, uan-
set at beboerne var hjemme. 

•  Røveri i privat hjem med motiv af hævn eller 
inddrivelse af privat gæld eller lignende (31 
sager): Røveri begået med baggrund i stridig-
heder eller uoverensstemmelser mellem for-
urettede og gerningsmanden eller personer 
med tilknytning til gerningsmanden, herunder 
hvad der kan betegnes som ’hævnmotiv’, og 
også hvor der er tale om et påstået skyldfor-
hold mellem parterne, herunder narkogæld.

•  Indbrud, som udvikler sig til røveri (12 sager): 
Røveri, der opstår i tilfælde, hvor en beboer 
kommer til stede under et igangværende ind-
brud i et privat hjem. 
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Siden 1993 har normalstraffen været 10 års 
fængsel for drab på ægtefælle eller samlever, 

men nu straffes den forbrydelse som udgangspunkt 
på lige fod med andre drab. Det blev resultatet af 
det arbejde, Rigsadvokaten satte i gang, da man i 
januar 2009 indsamlede oplysninger om alle ver-
serende sager om samlivsrelaterede drab og drabs-
forsøg.

Formålet var at finde en egnet sag, der kunne an-
vendes som prøvesag i forsøget på at gøre op med 
16 års retspraksis og opnå en højere straf.

Den sag fandt man i Herning, hvor byretten i novem-
ber 2008 havde idømt en 42-årig mand 11 års fæng-
sel for at have dræbt sin kæreste. Den straf forhø-
jede Vestre Landsret til 12 års fængsel, hvorefter 
Procesbevillingsnævnet gav tilladelse til at lade den 
køre som prøvesag ved Højesteret. og her stadfæ-
stede man i oktober landsrettens dom på 12 års 
fængsel.

»Dermed slog Højesteret altså fast, at ægtefælle-
drab skal bedømmes som andre drab. Som udgangs-
punkt skal straffen være 12 år, medmindre der er 
tale om særligt formildende eller skærpende om-
stændigheder. og den nye praksis er allerede slået 
igennem,« siger statsadvokat Jens Røn fra Rigsad-
vokaten.

en almindelig livsForeteelse
i sagen fra Herning havde den 42-årige mand skudt 
sin kæreste i hovedet med en boltpistol, hvorved 
hun pådrog sig en dødelig hjernelæsion. Bagefter 
satte den 42-årige ild til parrets hjem, og kæresten 
døde af røgforgiftning. i byretten nedlagde ankla-
geren påstand om 11 års fængsel – et år mere end 
den daværende normalstraf på 10 år. Det skyldtes, 
at ildspåsættelsen blev betragtet som en særligt 
skærpende omstændighed, og det synspunkt til-
sluttede byretten sig. i Højesteret var fire af de ni 
dommere stemt for, at netop den omstændighed 
burde have udløst en straf på 13 år, men selv om 
der var dissens, var de ni dommere i Højesteret 
enige i argumentet bag deres afgørelse.

»Det forhold, at et parforhold bringes til ophør mod 
den ene parts ønske, opfattes i dag som en almin-
delig livsforeteelse. Synet på ægtefælle- og samle-
verdrab har udviklet sig i overensstemmelse her-
med. På denne baggrund – og under hensyn til de 
senere års skærpelser af straffen for vold også i 
samlivsforhold og sammenhængen mellem straffen 
for grov vold og for drab – finder Højesteret, at en 
straf af fængsel i 12 år bør være udgangspunktet, 
også i sager om drab på ægtefælle eller samlever«, 
hed det blandt andet i afgørelsen.

DRAB PÅ ægTEFæLLEN STRAFFES 
NU SoM ANDRE DRAB

rigsadvokaten satte i 2009 fokus på den rabat på to år, der hidtil har  
været anvendt i sager om samlivsdrab. i oktober fastslog Højesteret,  
at ægtefælledrab bør straffes som andre drab.
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Arbejdet med generel faglig styring af anklagemyn-
digheden foregår i Rigsadvokatens 2. juridiske af-
deling, der ledes af statsadvokat Jens Røn. Afdelin-
gen udarbejder information til politikredsene, der 
belyser Rigsadvokatens syn på udvalgte retsområ-
der og ny lovgivning. i nyhedsbreve og på anklage-
myndighedens intranet – AnklagerNet – orienteres 
anklagerne om nye, væsentlige domme og tiltag på 
det anklagerfaglige område. Syv fagudvalg sikrer 
desuden, at efterforskere og anklagere behandler 
sager ensartet. 

•  rigsadvokaten sikrer fælles udgangspunkt for 
anklagerne. Når Folketinget vedtager nye love, 
holder Rigsadvokaten landets anklagere opdateret 
med meddelelser, der fortolker lovene i forhold til 
anklagernes opgaver. Meddelelserne giver ret-
ningslinjer til anklagerne og gennemgår både 
større love og afgrænsede juridiske emner.

FAKTA oM  
rigsadvokaten som Faglig leder

•  rigsadvokaten overvåger strafniveauet. På en 
række retsområder med særlig samfundsinte-
resse gennemgår Rigsadvokaten alle sager. Det 
drejer sig blandt andet om voldtægter, seksuelle 
overgreb mod børn, trafikdrab, våbenlovsovertræ-
delser og hjemmerøverier. Rigsadvokaten leverer 
eventuelt argumenter og domme, der kan under-
bygge anklagerens påstand om straf i sagen.

•  rigsadvokaten inddrager hele anklagemyndig-
heden. i syv fagudvalg mødes repræsentanter for 
Rigsadvokaten med repræsentanter for de regio-
nale statsadvokater og med politiadvokaterne, der 
leder politikredsenes specialadvokaturer. Udval-
gene diskuterer juridiske og praktiske problemstil-
linger, som anklagerne støder på i det daglige ar-
bejde, og udvalgene ser også på, hvordan nye 
lovforslag påvirker arbejdet.
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På straffesagsområdet har det altid været Høje-
sterets opgave at sikre retsenheden og træffe 

afgørelse i straffesager, som rejser spørgsmål af 
generel betydning for retsanvendelsen og retsud-
viklingen – eller i øvrigt rejser spørgsmål af væsent-
lig samfundsmæssig rækkevidde. i kølvandet på 
den to år gamle nævningereform er den kerneydel-
se, set fra anklagemyndighedens synsvinkel, i høj 
grad blevet det centrale omdrejningspunkt i Høje-
sterets arbejde.

»Før nævningereformen behandlede Højesteret 
normalt 60 straffesager om året. Cirka 40 af disse 
var anke af nævningedomme, som alene drejede 
sig om den konkrete strafudmåling. De sager er nu 
faldet bort,« siger Eva Rønne, vicestatsadvokat hos 
Rigsadvokaten.

Det skyldes, at alle nævningesager siden 2008 er 
begyndt i byretten og altså allerede er blevet be-
dømt ved to retsinstanser, hvis dommene er blevet 
anket til Højesteret. Tidligere begyndte nævninge-
sagerne i landsretten, og de tiltalte kunne alene 
anke straffens længde til Højesteret. 

»Det gamle system blev ofte kritiseret, fordi tiltalte 
i nævningesager kun havde et skud i bøssen. Nu 
har de to, og derfor kan Højesteret koncentrere sig 
om principielle sager eller afgørelser, hvor Proces-
bevillingsnævnet har anerkendt, at der foreligger 
’særlige grunde’,« fortæller Eva Rønne.

knivsager For HØJesteret
Det betyder samtidig, at anklagemyndigheden i 
Højesteret kan holde fokus på sager, hvor man for 
eksempel gerne vil have afprøvet strafudmålingen 
på et bestemt område. i 2009 var det således til-
fældet med ’hjemmerøverier’ og ’ægtefælledrab’, 
hvor Højesteret bedømte to prøvesager.

»Vi prøver også at finde de sager, hvor der er tvivl 
om, hvordan ny lovgivning skal bedømmes,« siger 
Eva Rønne.

Her nævner hun som eksempel de knivsager, der i 
2009 medførte stor debat herhjemme og endte i 
Højesteret. Det skete 15. december, da landets øver-
ste dømmende myndighed afgjorde to næsten iden-
tiske sager, der begge handlede om fortolkningen 
af den ændring af strafbestemmelsen i våbenloven, 
der blev gennemført i 2008.

i det ene tilfælde havde en yngre mand i byretten 
fået en bøde på 3.000 kroner, fordi han havde haft 
et multiværktøj med et integreret knivblad på 7,3 
centimeter liggende i handskerummet i sin bil. i 
landsretten blev den dom ændret til fængsel i syv 
dage.

i det andet tilfælde var en ung mand blevet tiltalt, 
fordi han i sin bil havde to hobbyknive, som han 
anvendte på sit arbejde. Ligesom i det første til-
fælde blev hans byretsdom på 3.000 kroner i bøde 
forvandlet til syv dages fængsel i landsretten.

nu kender vi Fortolkningen
Anklagemyndigheden havde ført sagerne med af-
sæt i forarbejderne til lovændringen fra 2008, hvor 
det er anført, at straffen for at gå med ulovlig kniv 
som altovervejende hovedregel skal være syv dages 
fængsel. Højesteret slog da også fast, at de to unge 
mænd begge havde overtrådt forbuddet mod at 
bære kniv med et blad på mere end syv centimeter. 
Men samtidig understregede Højesteret, at ’der fore-
ligger særligt formildende omstændigheder, således 
at forarbejdernes udgangspunkt om frihedsstraf må 
fraviges’. På det grundlag stadfæstede man i begge 
tilfælde bødestraffene fra byretten.

HØJESTERET TiLBAgE  
TiL KERNEyDELSEN

nævningereformen har betydet, at Højesteret på straffesagsområdet  
nu kan koncentrere sig om det, der er kerneopgaven for landets øverste 
domstol – nemlig de sager, der rejser principielle spørgsmål.
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Knivsagerne ville formentligt også være kommet 
for Højesteret før reformen, men sagerne illustrerer, 
hvilke spørgsmål retten især beskæftiger sig med 
i dag. Med Højesterets afgørelse er det slået fast, at 
der skal tages hensyn til formildende omstændig-
heder. Loven skal ikke nødvendigvis resultere i fri-
hedsstraf, hvis man bliver taget med en kniv med 
et blad på mere end syv centimeter. 

En lignende problematik indgår i den del af ændrin-
gerne i våbenloven, der handler om minimum et års 
fængsel for at bære våben. Et principielt spørgsmål, 
som Højesteret skal behandle i juni 2010.

»Her står det heller ikke umiddelbart lysende klart, 
om lovændringen indebærer, at der nu i alle tilfælde 
skal udmåles en straf på et års fængsel, når man 
er i besiddelse af et ulovligt skydevåben, eller om 
straffene fortsat skal gradueres, afhængigt af de 
konkrete omstændigheder,« siger Eva Rønne.

Som konsekvens af at Højesteret i dag hovedsagelig 
beskæftiger sig med sager af generel betydning for 
retsanvendelsen og retsudviklingen, har Rigsadvo-
katen bedt de regionale statsadvokater holde godt 
øje med principielle sager, der muligvis egner sig til 
Højesteret.

FAKTA oM  
nævningesager
 
•  En sag skal behandles af nævninge, når der 

er påstand om straf på fire år eller derover. 
Det kan f.eks. være sager om drab og røve-
ri. 

•  I byretten bliver en nævningesag behandlet 
af tre dommere og seks nævninge. 

•  I landsretten bliver en nævningesag behand-
let af tre dommere og ni nævninge. 

•  En nævningesag kan kun ankes til Højeste-
ret med Procesbevillingsnævnets tilladelse. 
Højesteret kan ikke tage stilling til skylds-
spørgsmålet. 

FAKTA oM  
nævningereFormen 

•  Alle nævningesager starter i byretten. 
•  Skyldsspørgsmålet kan – modsat tidligere 

– blive prøvet to gange, i henholdsvis byret-
ten og landsretten. 

•  Afgørelsen om skyldsspørgsmålet skal be-
grundes. 

•  Både skyldsspørgsmålet og strafudmålin-
gen i nævningedomme kan ankes. 

•  Fællesvotering mellem nævninge og dom-
mere om skyldsspørgsmålet.

•  Nævninge og dommere har hver en stem-
me. 

•  Det kræver mindst to stemmer fra de juridi-
ske dommere og mindst fire stemmer fra 
nævningene at finde en tiltalt skyldig i byret-
ten. i landsretten kræves mindst to stem-
mer fra de juridiske dommere og seks stem-
mer fra nævningene. 
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Der skal være fælles kvalitets- og legalitetskultur hos 
politi og anklagemyndighed med gensidig respekt 

for de forskellige roller, som politiet og anklagemyndig-
heden varetager under strafforfølgningen.

Kvalitet og legalitet i sagsbehandlingen indebærer, at alle 
afgørelser og beslutninger skal være fagligt korrekte og 
truffet på et objektivt og sagligt grundlag under iagtta-
gelse af gældende regler. Samtidig skal sagsbehandlin-
gen være effektiv.«

Sådan blev nogle af de overordnede principper for politi-
ets og anklagemyndighedens arbejde med at sikre kva-
liteten og legaliteten af myndighedernes arbejde beskre-
vet i den meddelelse, Rigsadvokaten udsendte i begyn-
delsen af 2009.

Meddelelsen markerede den kursændring i arbejdet med 
kvalitet og legalitet, der blev varslet i 2008 og indført i 
2009. Kursændringen har først og fremmest gjort det 
interne kontrolarbejde mere enkelt og mindre bureaukra-
tisk, idet de lokale politikredse nu blot afrapporterer til 
de regionale statsadvokater to gange om året mod hidtil 
fire, ligesom statsadvokaterne har halveret deres afrap-
portering til Rigsadvokaten fra to gange årligt til en. 

Bevidst omBytning
Tilsvarende er omfanget af stikprøver reduceret væsent-
ligt, idet resultatet sjældent stod mål med indsatsen, og 
i 2009 bestod alle kredsene det årlige tjek fra statsadvo-
katerne med bedømmelsen ’tilfredsstillende’.

Den mest afgørende detalje i kursændringen ligger dog 
i, at hvor man tidligere talte om ’legalitets- og kvalitets-
sikring’ handler det nu om ’kvalitets- og legalitetssik-
ring’.

»og det er ikke tilfældigt, at vi har byttet rundt på ræk-
kefølgen af de to ord. Vi fokuserer nu endnu mere på kva-
litet,« siger statsadvokat Jesper Hjortenberg, Rigsadvo-
katen, der er formand for fagudvalget for legalitetssikring, 

hvor regionale statsadvokater og politikredsenes advo-
katurer for særlige sager jævnligt samles.

»Vi ligger godt, når det drejer sig om legalitet, selv om 
der selvfølgelig kan opstå smuttere. Tilsvarende er kva-
liteten generelt også, hvor den skal være, men der er uden 
tvivl grundlag for forbedringer, ligesom det kan have 
store omkostninger, når kvaliteten ikke er i orden,« siger 
Jesper Hjortenberg og nævner et eksempel på en sag fra 
2009, der kunne være forberedt bedre.

dårlig kvalitet er dyr
Den handlede om menneskesmugling og var blevet be-
dømt fuldstændig efter anklageskriftet, indtil den nåede 
Højesteret. Her skete der frifindelse.

»Jeg førte selv sagen i Højesteret og opdagede i sidste 
øjeblik, at der var en teknisk fejl i anklageskriftet. Sagen 
var gået glat igennem i både byretten og landsretten, og 
fejlen var ikke engang blevet bemærket af forsvareren i 
sagen, men i Højesteret blev det klart, at der ikke var 
formel overensstemmelse mellem anklageskriftet og det, 
som den tiltalte havde gjort,« fortæller Jesper Hjorten-
berg.

Ud over at man aldrig fik afklaret den principielle problem-
stilling i sagen, peger Jesper Hjortenberg på en anden 
omkostning ved forløbet.

»ingen laver sådan en teknisk fejl med vilje. Den opstår 
typisk, fordi det nogle gange går lidt stærkt i kredsene, 
men sagen er et eksempel på, at dårlig kvalitet er dyr. 
Her kostede det mange penge at gennemføre en sag, der 
endte med en formelt præget frifindelse. i andre tilfælde 
betyder en fejl, at man skal gøre arbejdet to gange. Det 
kan ikke svare sig, og det er også derfor, vi hele tiden skal 
arbejde på, at hver enkelt medarbejder i politi og ankla-
gemyndighed ser det som en naturlig del af arbejdet at 
spørge sig selv, om den pågældende sag nu også er helt 
korrekt behandlet,« siger Jesper Hjortenberg.

To VæRDiER ByTTEDE PLADS

tidligere hed det legalitets- og kvalitetssikring. Men nu har de to ord  
byttet plads, fordi der er sat endnu mere fokus på kvaliteten af politiets og  
anklagemyndighedens arbejde. 

»
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HoLDER ØJE MED 
LANgVARigE SigTELSER
rigsadvokatens indberetningsordning om langvarige sigtelser skærper 
opmærksomheden på og kontrollen med de sager, der trækker ud.

Hensynet til den sigtede. Hensynet til den forurettede. 
og endelig hensynet til sagens samfundsmæssige 

betydning – som i første omgang måles ud fra den kon-
krete sags karakter og grovhed.«

Det er ifølge vicestatsadvokat Kirstine Troldborg, Rigsadvo-
katen, de tre vigtigste begrundelser for de seneste års ar-
bejde med at nedbringe tiden fra sigtelse til en eventuel 
tiltale. 

Rigsadvokaten indførte allerede i 2006 en indberetnings-
ordning, som pålagde politikredsene og statsadvokaterne 
at indberette langvarige sigtelser og underrette sigtede om 
sigtelser med en varighed på mere end to år.

Men området har haft særlig prioritet, siden Folketinget i 
2008 besluttede, at der skulle indføres en udtrykkelig regel 
i retsplejeloven om, at anklagemyndigheden inden rimelig 
tid skal træffe afgørelse om tiltalespørgsmålet. Reglen blev 

»

i meget høj grad

i høj grad

i nogen grad

i ringe grad

Slet ikke

ikke relevant / ved ikke

18 %

41 %

31 %

7 % 1 %  3 %

del aF arBeJdet

26 %

ForBedring

4 %

46 %

17 %

3 %
3 %

vigtigHed

25 %

53 %

18 %
1 % 3 %

– I hvilken grad er 
kvalitets- og legali-
tetssikring indarbej-
det som en fast del af 
dit arbejde?

– I hvilken grad ople-
ver du, at de lokale 
retningslinjer og arbej-
det hermed har med-
ført en forbedring af 
arbejdet med at sikre 
kvalitet og legalitet i 
opgaveløsningen?

– Jeg anser arbejdet 
med at sikre kvalitet 
og legalitet som en 
vigtig del af mit ar-
bejde.

indført for at begrænse antallet af langvarige sigtelser og 
sikre en hurtigere behandling af straffesager.

Folketinget vedtog samtidig, at anklagemyndigheden skal 
underrette sigtede, hvis der ikke er truffet afgørelse om 
tiltalespørgsmålet inden et år og seks måneder, efter at der 
er rejst sigtelse, og gav den sigtede mulighed for at ind-
bringe spørgsmålet om anklagemyndighedens manglende 
afgørelse af tiltalespørgsmålet for retten.

HårFin BalanCegang 
»Reglerne har medført en betydelig styrkelse af den sigte-
des stilling. Den sigtede kan kræve at få sin sag indbragt 
for retten, hvis tiltalespørgsmålet ikke er afgjort, når der er 
gået halvandet år, efter at politiet har rejst sigtelsen. Retten 
foretager en samlet vurdering af hensynet til den sigtede, 
den forurettede og sagens samfundsmæssige betydning. 
Hvis retten finder, at der er særlig grund til det, kan den 
pålægge anklagemyndigheden at afgøre tiltalespørgsmålet 

FoRANKRiNg
Hvert år måler anklagemyndigheden, hvor stort fokus medarbejderne har på 
kvalitets- og legalitetssikring i det daglige.
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inden for en frist, og i sidste ende kan retten ved 
kendelse træffe afgørelse om at påtaleopgive sa-
gen,« forklarer Kirstine Troldborg.

De nye regler førte til en ændring og forenkling af 
Rigsadvokatens indberetningsordning om langva-
rige sigtelser og en skærpet opmærksomhed på 
kontrollen med de langvarige sigtelser.

»Det er en hårfin balancegang. For bestræbelserne 
på at sikre en hurtig behandling af straffesager må 
selvfølgelig ikke gå ud over hensynet til en effektiv 
efterforskning og kriminalitetsbekæmpelse. Det må 
ikke gå ud over retssikkerheden i strafferetsplejen. 
Kort sagt handler det om at sikre fremdrift og und-
gå døde perioder i en sag,« siger Kirstine Troldborg 
om Rigsadvokatens indsatsplan.

orienteres eFter 18 måneder
Hvis en sigtelse bliver mere end halvandet år gam-
mel, skal den sigtede orienteres om, at sagen stadig 
efterforskes. Ved samme lejlighed skal den pågæl-
dende have begrundet, hvorfor sagen stadig kører, 
ligesom det videre forløb – og det forventede tids-
punkt for en eventuel tiltale – skal beskrives.

indberetningsordningen pålægger politikredsene 
at orientere de regionale statsadvokater, når en sig-
telse runder 18 måneder, hvis der endnu ikke er 
taget stilling til tiltalespørgsmålet. 

Efterfølgende skal politikredsene hver sjette måned 
orientere statsadvokaterne om sagen og om det 
endelige udfald af sagen. 

Statsadvokaterne skal hvert år sende en redegø-
relse til Rigsadvokaten om baggrunden for antallet 
af langvarige sigtelser og for de initiativer, statsad-
vokaten har taget, for at begrænse antallet af lang-
varige sigtelser.

Resultatet fra det første år med den nye indberet-
ningsordning er endnu ikke færdiganalyseret. Fore-
løbige tal tyder på, at antallet af langvarige sigtelser 
er steget fra 2008 til 2009, mens den samlede sags-
behandlingstid fra sigtelse til tiltale er faldet fra 
110,2 dage til 103,6 dage. 

»Hvis de foreløbige tal holder, glæder jeg mig over, 
at det samlet set er lykkedes at nedbringe den gen-
nemsnitlige sagsbehandlingstid, selv om det endnu 
ikke er lykkedes os at nedbringe det samlede antal 
langvarige sigtelser. Det er en positiv udvikling for 
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FAKTA oM regionale  
statsadvokaters opgaver

Seks regionale statsadvokater varetager nævnin-
gesager ved by- og landsretter. De tager endvidere 
stilling til, om anklagemyndigheden skal anke by-
retsafgørelser og fører i givet fald ankesagerne i 
landsretten, ligesom de fører tilsyn med politidirek-
tørernes behandling af straffesager. Statsadvoka-
terne behandler også klager over politiet og tager 
stilling til afgørelser vedrørende strafforfølgning, 
der er truffet af politidirektørerne.
Hver statsadvokatur ledes af en statsadvokat med 
to-tre vicestatsadvokater under sig.
•  Statsadvokaten for København og Bornholm (SA1): 

statsadvokat Lise-Lotte Nilas.
•  Statsadvokaten for Nordsjælland og Københavns 

Vestegn (SA2): statsadvokat Kim Christiansen.
•  Statsadvokaten for Midt-, Vest- og Sydsjælland og 

Lolland og Falster (SA3): statsadvokat Bitte Dyr-
berg.

•  Statsadvokaten for Nord- og Østjylland (SA4): 
statsadvokat Kirsten Dyrman Nielsen.

•  Statsadvokaten for Midt-, Vest- og Sydøstjylland 
(SA5): statsadvokat Peter Brøndt Jørgensen.

•  Statsadvokaten for Fyn, Syd- og Sønderjylland 
(SA6): statsadvokat Jan Reckendorff.

den enkelte sigtede og tegn på større effektivitet i 
de enkelte sager,« siger Kirstine Troldborg.

gennemgik alle sØk-sager
Det var især sagsbehandlingstiden i sager om øko-
nomisk kriminalitet, der dannede baggrund for 
Rigsadvokatens indberetningsordning om langva-
rige sigtelser.

Derfor har Rigsadvokaten haft særligt fokus på ind-
beretningerne om sagsbehandlingstiden hos Stats-
advokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK). 
Som et led i indsatsplanen gennemgik man i foråret 
2009 i detaljer samtlige de 14 sager i SØKs regi, der 
havde passeret grænsen på halvandet år. 

»Vi ville undersøge, om der skjulte sig et mønster 
bag sagsbehandlingstiden i disse sager, der alle 
handler om grov økonomisk kriminalitet og i øvrigt 
har det tilfælles, at de af hensyn til sigtede og af 
hensyn til deres samfundsmæssige betydning ikke 
må tage for lang tid. Det viste sig, at der i alle 14 
sager var gode grunde til, at efterforskningen havde 
taget lang tid. Det skyldtes især kompliceret efter-
forskning, tidskrævende efterforskning på tværs 
af landegrænser og revisorgennemgang af meget 
omfattende regnskabsmateriale,« forklarer Kirstine 
Troldborg.

»Samtidig fortalte medarbejderne i SØK os, at der er 
et meget stort fokus på at forsøge at nedbringe sags-
behandlingstiden i disse meget komplicerede sager, 
og at man konstant arbejder på at forbedre meto-
derne til at nå dette mål,« siger Kirstine Troldborg.

FAKTA oM  
langvarige sigtelser

En sigtelse i en straffesag er en stor belastning for 
den pågældende, og det skal være undtagelsen, at 
mennesker er sigtet i årevis uden at få en afklaring 
af sagen i retten. Anklagemyndigheden har i de se-
nere år arbejdet på at nedbringe antallet af gamle 
sigtelser, men der er fortsat for mange uafsluttede 
sager med langvarige sigtelser. Derfor kunne ankla-
gemyndigheden ikke opfylde sit mål for 2009 om at 
nedbringe antallet af sigtelser, der er mere end to år 
gamle.

•  I løbet af 2009 steg antallet af sigtelser, der har 
verseret mere end to år, fra 11.226 til 14.417. 
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Der blev flere af dem, men til gengæld faldt den 
gennemsnitlige varighed. Sådan lyder overskrif-

ten for isolations- og varetægtsfængslinger, der er 
to af de områder, som Rigsadvokaten holder særskilt 
godt øje med.

De senest tilgængelige tal viser, at der i 2008 blev 
foretaget 327 isolationsfængslinger. Det er 20 pro-
cent mere end i 2007, men trods det et fald på 41 
procent i forhold til 2001, hvor Rigsadvokaten ind-
førte den indberetningsordning, der siden har do-
kumenteret udviklingen nøje. 

Samtidig fortæller de nyeste tal, at de sigtede sidder 
isolationsfængslet i stadig færre dage. Hvor en iso-
lationsfængsling i 2007 i gennemsnit varede 27 
dage, som var det hidtil korteste siden 2001, faldt 
tallet til kun 21 dage i 2008. Den tendens har i øvrigt 
været gældende lige siden 2003, hvor varigheden i 
gennemsnit lå på 37 dage.

Dette mønster ses også ved de langvarige vare-
tægtsfængslinger, altså varetægtsfængslinger med 
en varighed på over tre måneder. Her var der en 
stigning i antallet på 5 procent fra 2007 til 2008, 
mens den gennemsnitlige varighed faldt fra 216 
dage til 201. Nøjagtig som i tilfældet med isolations-
fængslingerne.

»Det er i begge tilfælde glædeligt, at den gennem-
snitlige varighed er bragt så langt ned. Det betyder, 
at politiets efterforskning i de enkelte sager er ble-
vet mere effektiv, og at den enkelte sigtede vare-
tægtsfængsles eller isolationsfængsles i kortere 
tid. Det er kedeligt, at der er en stigning i det sam-
lede antal isolationsfængslinger. Men vi er efterhån-
den kommet ned på så lavt et niveau, at selv ganske 
få ekstra sager vil medføre en procentmæssigt 
mærkbar stigning. og heldigvis tyder foreløbige tal 

SiDDER FæRRE DAgE i iSoLATioN 

den gennemsnitlige varighed af isolationsfængslinger er på et år  
reduceret fra 27 dage til 21 dage. Det er det laveste i flere år. Samme  
mønster gælder for langvarige varetægtsfængslinger, som i gennemsnit 
er blevet reduceret med 15 dage.

på, at antallet af isolationsfængslinger på ny er fal-
det med omkring 30 procent fra 2008 til 2009,« 
siger Kirstine Troldborg, der er vicestatsadvokat hos 
Rigsadvokaten.

Forlænget i Fem tilFælde
ifølge en analyse fra Justitsministeriets Forsknings-
enhed er langt de fleste isolationsfængslinger i 
2008 sket i forbindelse med meget grove forbry-
delser, der kan resultere i mere end seks års fæng-
sel. Det var helt præcist tilfældet i 299 af de 327 
varetægtsfængslinger, hvilket svarer til 91 procent 
af sagerne. 

i disse sager kan man isolationsfængsle i op til otte 
uger, og hvis det af hensyn til efterforskningen er 
nødvendigt at forlænge ud over den grænse, skal 
Rigsadvokatens godkendelse foreligge, før retten 
kan behandle anklagemyndighedens begæring. i 
2008 blev den begæring imødekommet i syv til-
fælde. i fem af disse sager, der handlede om røveri, 
narkokriminalitet og terrorisme, blev der forlænget 
med op til fire uger. i de to sidste sager, der begge 
drejede sig om terrorisme, sad de anholdte isolati-
onsfængslet i henholdsvis 157 og 164 dage.

De sidste 28 af de 327 isolationsfængslinger i 2008 
vedrørte lovovertrædelser, der normalt ikke kan 
medføre fængsel i mere end fire år, og hvor grænsen 
for varetægt i isolation er 14 dage.

»Det er min fornemmelse, at politiet og anklagemyn-
digheden er endog særdeles opmærksomme på, at 
isolationsfængslinger ikke må strækkes ud over det 
strengt nødvendige. Forlængelser ud over otte uger 
hører virkelig til sjældenhederne. Det er kun i de helt 
ekstraordinært grove og komplicerede sager, at det 
kommer på tale,« siger Kirstine Troldborg. 
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det går den rigtige veJ
Derudover fortæller analysen fra Justitsministeri-
ets Forskningsenhed, at fire af de isolationsfængs-
lede var unge under 18 år – fordelt på en 15-årig, to 
16-årige og en 17-årig. Det niveau har været stabilt 
siden 2001, men til gengæld er den gennemsnitlige 
varighed også her reduceret. De fire unge var iso-
lationsfængslet imellem seks og 10 dage i sager, 
der vedrørte manddrab, forsøg på manddrab og 
narkotikakriminalitet.

Hvor man i 2007 varetægtsfængslede 55 unge un-
der 18 år i mere end tre måneder, faldt det tal til 35 
i 2008. 

Tallene viser i øvrigt, at 98 procent af de personer, 
der var varetægtsfængslet i mere end tre måneder, 
blev dømt for et strafbart forhold. 
 
»Tallene viser, at det også i forhold til varetægts-
fængsling og isolationsfængsling af unge under 18 
år går den rigtige vej,« siger Kirstine Troldborg.

Forenkler med nyt lean-proJekt
Rigsadvokaten er opmærksom på, at indberetnings-

ordningen om langvarige varetægtsfængslinger er 
ressourcekrævende for politikredsene og statsad-
vokaterne. Det skyldes især, at indberetningsord-
ningens skemaer skal udfyldes manuelt, og at de 
nødvendige oplysninger ofte kun kan findes ved en 
konkret gennemgang af de enkelte sager. 

Rigsadvokaten har derfor i samarbejde med Justits-
ministeriets Forskningsenhed iværksat et Lean-
projekt med henblik på at forenkle indberetnings-
ordningen.

»Det er vores ambition, at Lean-projektet skal føre 
til en arbejdsmæssig besparelse i politikredsene og 
hos statsadvokaterne, samtidig med at vi styrker 
statsadvokaternes og Rigsadvokatens tilsyn med 
den løbende udvikling i anvendelsen af langvarige 
varetægtsfængslinger,« forklarer Kirstine Trold-
borg.

Fængslinger i isolation

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

i alt 453 501 576 580 532 457 273 328

gennemsnit, antal dage 28 30 37 36 33 29 27 21

Samlet antal dage 15.516 14.939 17.613 20.740 17.497 13.838 7.189 6.910

Kilde: Justitsministeriets Forskningsenhed

langvarige varetægtsFængslinger

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

i alt 446 516 571 572 717 657 620 650

gennemsnit, antal dage 229 230 219 222 228 206 216 201

Samlet antal dage 101.944 118.637 125.255 126.726 163.511 135.561 133.772 130.781

Kilde: Justitsministeriets Forskningsenhed
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Anklagemyndigheden fortsatte i 2009 med at 
markant at forbedre sagsbehandlingstiderne, 

når vi behandlede klager over politifolk. Derfor kom 
endnu færre borgere til at vente i mere end fire må-
neder på at få behandlet deres klager. 

De nye tal viser, at de regionale statsadvokater har 
fået godt styr på politiklagerne, inden en ny lov æn-
drer klagesystemet. Således afgjorde statsadvoka-
terne i 2009 samlet 68 procent af klagerne inden 
for fristen, mens tallet i 2008 og 2007 var henholds-
vis 61 procent og 46 procent.

Fastere greB om klagesager
Arbejdet mod en mere effektiv sagsbehandling be-
gyndte i 2007 med et Lean-projekt. Det viste, at de 
regionale statsadvokater behandlede sagerne ret 
forskelligt, og så resulterede projektet i en række 
nye, bedre sagsgange. Anklagemyndigheden fik et 
fastere greb om klagebehandlingen ved at ansætte 
seks nye anklagere og ved at indføre et nyt system, 
som gjorde det muligt at overvåge alderen på ver-
serende klagesager, sagsbehandlingstider og andre 
indikatorer. 

Desuden begyndte Rigsadvokaten at sætte årlige 
mål for, hvor stor en andel af sager hver af de seks 
regionale statsadvokater skulle afgøre inden 120 
dage. Målet for hele landet, som også er nedfældet 
i Rigsadvokatens direktørkontrakt, var i 2009 65 
procent, og det opfyldte statsadvokaterne samlet 
set med et gennemsnit på 68 procent.

midtJyder BeHandler klager  
mest eFFektivt  
For de fleste regionale statsadvokater var målet 
generelt 80 procent – et mål, som var hævet kraftigt 
fra 65 procent i 2008, hvor næsten alle regionale 
statsadvokater overholdt dette mål.

i 2009 overholdt tre ud af fem regionale statsadvo-
kater de nye mål på 80 procent, anført af Statsad-
vokaten for Midt-, Vest- og Sydøstjylland, der af-
gjorde 90 procent af politiklagenævnssagerne inden 
fire måneder. 

i København opstår klagerne over politifolk ofte i 
klumper, for eksempel i forbindelse med store de-
monstrationer eller begivenheder som klimatopmø-
det. Desuden er sagerne ofte mere komplicerede, 
og målet for 2009 blev derfor sat til 60 procent. 
Statsadvokaten forbedrede sagsbehandlingen be-
tydeligt, men nåede dog ikke målet med 50 procent 
af sagerne afgjort inden 120 dage.

ny, uaFHængig klagemyndigHed
Fremover skal en ny, uafhængig politiklagemyndig-
hed tage sig af klagerne over politifolks adfærd. Det 
samme gælder efterforskningen i sager, hvor poli-
tifolk anmeldes for at have begået strafbare forhold 
i tjenesten, samt sager om personer, der dør eller 
kommer alvorligt til skade under politiets indgriben, 
eller mens de sidder varetægtsfængslet. 

i april 2010 vedtog Folketinget loven om den nye 
politiklageordning, der flytter politiklagenævnssa-
gerne ud af statsadvokaternes regi. Hidtil har stats-
advokaterne styret efterforskningen i de tre typer 
sager og derefter forelagt sagerne for politiklage-
nævnene. 

Det bliver dog fortsat anklagemyndigheden – stats-
advokaterne og Rigsadvokaten – der efter den nye 
lov tager stilling til, om der skal rejses tiltale mod 
politifolkene og i givet fald møder i retten som an-
klager.

Den nye ordning lovfæster også, at bagatelagtige 
sager om adfærdsklager kan afsluttes ved, at en 

STyR PÅ PoLiTiKLAgER 
iNDEN Ny oRDNiNg

i 2009 afgjorde de regionale statsadvokater endnu flere sager om  
klager over politiet inden for den fastsatte frist på 120 dage.  En ny lov  
ændrer snart behandlingen af politiklagerne.
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overordnet politimand tager en samtale med klage-
ren. Dermed forenkler ordningen processen, og i 
praksis kan klageren hurtigt få en undskyldning fra 
den pågældende politimands chef, hvis chefen vur-
derer, at der er behov for det. Det kan typisk ske i 
sager, hvor politifolk har talt grimt eller uhøfligt til 
borgere.

En anden kategori af sager er også undtaget fra den 
uafhængige politiklagemyndigheds arbejde. Det 
gælder mindre alvorlige sager, hvor politifolk erken-
der at have kørt for stærkt. Hvis forseelsen kun 
medfører bøde eller betinget frakendelse af køre-
kortet, og hvis der ikke er indblandet borgere i ha-
stighedsovertrædelsen, kan politiet selv behandle 
sagerne.
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Resultat: 68 procent

FAKTA oM klagesager

De regionale statsadvokater behandler som led i politiklagenævns-
ordningen klager over politifolk. Anklagemyndigheden ønsker, at 
disse sager bliver afgjort hurtigt. For hverken offentligheden, kla-
gerne eller de involverede betjente er tjent med en sagsbehand-
ling, der trækker unødigt ud. Tilliden til klagesystemet afhænger 
i høj grad af, at afgørelserne træffes hurtigt. 

i de seneste år har anklagemyndigheden derfor effektiviseret 
sagsbehandlingen ved hjælp af eksterne konsulenter, og de re-
gionale statsadvokater har med en ny organisering styrket ram-
merne for behandlingen af denne type sager. Der er oprettet 
særlige afdelinger hos statsadvokaterne, der tager sig af politi-
klagesagerne, og der er etableret målesystemer, som gør det 

lettere at følge med i udviklingen på området. Desuden blev der 
ansat ekstra assessorer til at tage sig af sagerne. Tiltagene har 
reduceret sagsbehandlingstiden markant.

• I 68 procent af klagesagerne traf statsadvokaterne i 2009 afgø-
relse inden fire måneder. Dermed overholdt de målet, som var på 
mindst 65 procent inden fire måneder. 

Folketinget vedtog i april 2010 et lovforslag, der blandt andet 
etablerer en uafhængig politiklagemyndighed, som fremover skal 
behandle klager over politifolks adfærd og anmeldelser om poli-
tifolks strafbare forhold. Statsadvokaterne og Rigsadvokaten skal 
fortsat tage stilling til, om der skal rejses tiltale.
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Nogle af de yngre deltagere kunne ikke lade være med at sam-
menligne begivenheden med den årlige musikfestival i Roskilde. 

Her er der tradition for at sammensætte et program med navne fra 
både den danske scene og den store verden – og det var præcis 
samme opskrift, som Rigsadvokaten benyttede i begyndelsen af 
marts 2009, da samtlige cirka 1.100 medarbejdere for første gang 
nogen sinde blev inviteret til Anklager Forum 09 i København. 

og bortset fra de anklagere, der måtte blive hjemme i kredsene 
for at passe grundlovsvagterne, deltog næsten alle i den to dage 
lange konference, hvor programmet rummede alt fra bakkesan-
gerinden Karen Marie Lillelund til FBi-agenten Joseph D. Pistone.

imellem hendes muntre opsang om humor som ledsager på ar-
bejdspladsen og hans hårrejsende beretning om sine seks år som 
undercoveragenten Donnie Brasco i mafiafamilierne Bonanno og 
Colombo var der workshops om for eksempel ’Hvad husker vid-
net?’, ’Hvad skaber en terrorist?’, ’Kriminalteknikernes nye værk-
sted’ og ’Anklagemyndigheden i medierne’. og alle fik mulighed 
for at lytte til både hjerneforskeren Peter Lund Madsen, Blekinge-
gadeforfatteren Peter Øvig Knudsen og daværende justitsminister 
Brian Mikkelsen. 

inspiration Fra udlandet
Joseph D. Pistone var ikke den eneste udenlandske gæst. i næsten 
alle workshops var den faglige ekspertise fra egne rækker krydret 
med det internationale perspektiv – ikke mindst fra vores nabo-
lande Norge og Sverige. Det perspektiv satte blandt andre gyrithe 
Ulrich pris på. Hun er chefanklager ved Midt- og Vestsjællands 
Politi og sad selv i panelet i temaet om vidneafhøringerne.

»Med hensyn til vidneafhøringer er svenskerne langt foran os. 
Hvor det i Danmark meget er learning by doing, baserer sven-
skerne deres arbejde på forskning. De arbejder mere målrettet 
med for eksempel vidnepsykologi og har en mere analytisk tilgang 
til afhøring af vidner. Det svenske input var med til at give inspi-
ration og sætte tanker i gang,« siger gyrithe Ulrich.

På hendes arbejdsplads i Roskilde er der bred enighed om, at 
Anklager Forum 09 var en enestående begivenhed. Det mener for 
eksempel overassistent Henriette Hansen, politifuldmægtig Astrid 
Scheibel og politiassessor Hanne Sønderbæk. 

ANKLAgERNES EgEN KoNFERENCE

alle medarbejdere var inviteret med, da Rigsadvokaten kaldte til Anklager Forum 09 i  
København. Programmet var spækket med faglige workshops, og de to dage var med til at 
forstærke sammenholdet, mener fire medarbejdere fra anklagemyndigheden i Roskilde.
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et usædvanligt HØJt niveau
»Fagligt var der måske ikke så meget at hente for mig og andre 
administrative medarbejdere. indholdet var meget juridisk, men 
det var alligevel en fornøjelse at være med, og jeg var glad for, at 
jeg blandt andet havde tilmeldt mig mødet med bakkesangerin-
den. Hun var god til at gribe fat i alle de hverdagsting, der sker på 
en arbejdsplads, og fortælle om, hvordan man kan vende negativt 
til positivt. Det var rigtig sjovt,« fremhæver Henriette Hansen.

Astrid Scheibel overværede blandt andet indslaget om kriminal-
teknikernes nyeste arbejdsmetoder, og som nyansat anklager var 
det en øjenåbner at opleve eksempler på optimal efterforskning 
fra nye danske kriminalsager. Det var meget konkret og inspire-
rende for Astrid Scheibel, der også fremhæver forventningens 
glæde og værdien i at møde kolleger fra andre embeder. 

»Anklager Forum havde et usædvanligt højt fagligt niveau, og så 
er sådan en begivenhed med til at ryste os sammen,« siger Astrid 
Scheibel.

HåBer på gentagelse
Den opfattelse suppleres af Hanne Sønderbæk, der har mere end 
25 års erfaring i anklagemyndigheden og aldrig tidligere har været 
med til noget, der tilnærmelsesvis mindede om Anklager Forum 
09.

»De to dage havde stor værdi. De var med til at give os en fælles 
identitet, og det var godt at høre rigsadvokaten forsikre os om, at 
vi alle er vigtige led i fødekæden. Vi udgør ikke hver vores lille 
anklagemyndighed. Vi er en fælles anklagemyndighed,« siger 
Hanne Sønderbæk, der næsten blev sendt til tælling af special-
agenten Joseph D. Pistones beretning fra den amerikanske un-
derverden.

»Det er jo ikke sådan, vi arbejder i Roskilde, men selv om vi ikke 
kan bruge hans erfaringer i vores arbejde, var det utroligt spæn-
dende at høre ham fortælle. Hans historie er jo helt vild,« siger 
Hanne Sønderbæk, der i lighed med sin chefanklager og kolle-
gerne i Roskilde håber, at Rigsadvokaten vil gentage fagfestiva-
len.
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En uerfaren anklager skal skrive anklageskrift i 
en sag om salg af 10 kilo hash. Hvad gør hun?

Tidligere skulle hun igennem et større manuelt sø-
gearbejde for at finde forskrifter, redegørelser og 
domme. Måske ind på nabokontorer og rode i map-
per. i dag klarer anklageren søgearbejdet med 
nogle få klik i Anklagemyndighedens Vidensbase. 

Chefkonsulent Charlotte Lauritsen fra Rigsadvoka-
ten forklarer, at visionen er at skabe ét sted for alle 
anklagere, hvor de kan finde de fleste redskaber til 
at forberede straffesager. Formålet er blandt andet 
at sikre, at straffesager behandles med den nød-
vendige hastighed, og at produktet er af høj kvali-
tet.

»Med vidensbasen er interne forskrifter, praksis-
samlinger, redegørelser og domspraksis samlet ét 
sted, og anklagerne har direkte adgang til opdateret 
viden,« siger Charlotte Lauritsen og demonstrerer 
med få museklik, hvor nemt man får overblik over 
et sagsområde, for eksempel ved en narkotikasag 
om hash.

Fem samlinger i Basen i 2009
Ud over narkotika kom fire andre områder i 2009 i 
vidensbasen.

•  Kendelser om indgreb i meddelelseshemmelighe-
den. 

•  Afgørelser om erstatning efter retsplejelovens ka-
pitel 93 a – typisk efter anholdelser og varetægts-
fængslinger, der ikke har ført til, at personen er 
blevet dømt.

•  Dyreværnssager – straffastsættelse og rettig-
hedsfrakendelse.

•  Vold og trusler mod tjenestemænd i funktion. 

Dermed har den enkelte anklager let adgang til ken-
delser, hvor man for eksempel kan se, hvordan man 
begærer en mistænkts mobiltelefon aflyttet, eller 
hvilke oplysninger man skal præsentere i retten, når 
man ønsker ”aflytning” af e-mail. i det sidste til-
fælde anmoder anklageren retten om at pålægge 
den mistænktes teleudbyder at sikre og udlevere 
indgående mails. 

På dyreværnsområdet kan man ud fra cirka 100 
domme se, hvilket strafniveau man som anklager 
skal gå efter i en konkret sag, og om man skal ned-
lægge påstand om, at retten frakender den tiltalte 
retten til at holde dyr. 

BASE AF ViDEN KLæDER  
ANKLAgERE PÅ

på anklagernet kan anklagerne nu hente nøje udvalgte domme,  
redegørelser og forskrifter og dermed forberede sig effektivt til en 
retssag. Rigsadvokaten udvikler den nye vidensbase, som blandt  
andet byder på en kvalitetssikret samling af narkotikadomme.
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Erstatningssagerne er i basen repræsenteret med 
cirka 210 afgørelser, og de dækker både administra-
tive afgørelser, som statsadvokaterne eller Rigsad-
vokaten har truffet, og domme fra de tre retsinstan-
ser.

»Det er et stort og kompliceret område, så vi har 
samlet mange domme, der dækker alt fra erstatning 
for uberettiget varetægtsfængsling til erstatning 
for kortvarige resultatløse visitationer, uberettigede 
ransagninger, telefonaflytninger og andre straffe-
processuelle indgreb,« siger Charlotte Lauritsen.

redaktØrer udvælger domme
Afgørelserne i vidensbasen er udvalgt og godkendt 
af arbejdsgrupper, nedsat under de respektive fag-
udvalg. 

For hvert sagsområde er der udpeget et antal redak-
tører, der godkender eller afviser de afgørelser, som 
politikredsene, statsadvokaterne og Rigsadvokaten 
sender ind med henblik på optagelse i vidensba-
sen. 

Fagudvalgene har desuden det overordnede ansvar 
for, at baserne vedligeholdes og udvikles. Dommene 
skal være endelige, og de skal afspejle den nor-
male praksis for hvert sagsområde. Det vurderer 
anklagemyndigheden ud fra de givne retningslinjer 
i blandt andet lovforarbejder.

BASE AF ViDEN KLæDER  
ANKLAgERE PÅ

FAKTA oM 
anklagemyndigHedens vidensBase

•   På anklagemyndighedens intranet AnklagerNet kan anklagerne finde en 
række redskaber til at forberede straffesager. 

•  Formålet er blandt andet at sikre, at straffesager behandles med den 
nødvendige hastighed, og at produktet er af høj kvalitet.

•  I en særlig vidensbase kan anklagere trække udvalgte domme, redegørel-
ser og forskrifter og derved forberede sig effektivt til en retssag.

•  I 2009 var fem områder indlagt i basen:
-  Narkotika.
-  Kendelser om indgreb i meddelelseshemmeligheden. 
-   Afgørelser om erstatning efter retsplejelovens kapitel 93 a – typisk efter 

anholdelser og varetægtsfængslinger, der ikke har ført til, at personen 
er blevet dømt.

-  Dyreværnssager – straffastsættelse og rettighedsfrakendelse.
-  Vold og trusler mod tjenestemænd i funktion. 

»Vi er meget bevidste om, at vidensbasen skal af-
spejle den variation, der er i strafniveauet på de 
enkelte områder, og at der således også skal ligge 
domme i basen, hvor strafniveauet er i den lavere 
ende af skalaen. Men generelt handler det mere om 
kvalitet end kvantitet. En anklager skal ikke med-
bringe 10 domme i retten, hvis de fem af afgørel-
serne reelt er ubrugelige i den konkrete sag.«

Basens brugere kan i 2011 spare endnu mere tid. 
Målet er at etablere en direkte adgang via vidensba-
sen til Thomson Reuters produkter – Karnov Lov-
samlinger, Ugeskrift for Retsvæsen og Tidsskrift for 
Kriminalret – og udbygge basen med yderligere fem 
doms- og kendelsessamlinger. 
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For politiadvokat ole Weikop er det rutine at slå 
op i Anklagemyndighedens Vidensbases sam-

ling af narkotikadomme og orientere sig om straf-
niveauet, når han sidder med en sag om heroin, 
hash eller amfetamin.

»Det smarte er, at dommene er hægtet op på antal 
gram, så jeg slår op og ser, hvad det normalt giver 
af straf at besidde for eksempel 117,5 gram heroin. 
Nu har vi den lette adgang til den viden, der før lå 
gemt i mapper i skuffer. Før kunne det være svært 
at finde domme på sager, der var lige ud ad lande-
vejen – som for eksempel besiddelse af 25 gram 
hash,« siger ole Weikop, der er politiadvokat i Kø-
benhavns Vestegns Politis advokatur for organiseret 
kriminalitet.

Anklager Stig Fleischer brugte også samlingen af 
narkodomme flittigt, da han arbejdede med narko-
sager i Nordsjællands Politi.

»Den er rigtig god, når man vil finde strafniveauet, 
og man undgår at forstyrre en masse mennesker, 
som man før skulle spørge til råds,« siger Stig Flei-
scher, der i 2010 tiltrådte en stilling i Københavns 
Politis enhed for bandekriminalitet, Task Force 
Øst.

masteCeller og moBilteleFoner
Fleischer er tilknyttet vidensbasen som redaktør for 
et af basens nyeste sagsområder med afgørelser: 
indgreb i meddelelseshemmeligheden. Han har selv 
leveret en af sagerne, og den illustrerer efter hans 
mening, hvordan basen kan være nyttig for unge 
anklagere.

»i sagen var der begået røveri af nogle våben, og 
politifolkene kunne ud fra overvågningskameraerne 
se, at røverne talte i mobiltelefoner. Derfor anmo-
dede anklageren om en kendelse, der gjorde det 
muligt at se, hvilke telefoner der var aktive på en 

ANKLAgERE FÅR gENVEJ TiL ViDEN

politiadvokat ole Weikop og anklager Stig Fleischer har gode erfaringer 
med at bruge Anklagemyndighedens Vidensbase i narkosager. De regner 
med, at deres kolleger også vil bruge basen flittigt til at finde afgørelser 
om indgreb i meddelelseshemmeligheden.

bestemt mobilmast. Det gav et begrænset antal 
telefoner, og det var muligt at se, hvem der havde 
kommunikeret med hinanden,« siger Stig Flei-
scher.

Han forklarer, at reglerne er enkle nok. Men det kan 
være en udfordring med den tekniske indsigt hos 
anklageren. Han illustrerer med røveriet.

»Man er nødt til at vide noget om, hvordan mobilte-
lefoner og master fungerer. En mast har tre celler, 
der hver dækker 120 grader af området. og man er 
nødt til at vide, hvilken celle der dækker den adres-
se, hvor gerningsstedet ligger, for at få en kendelse 
om de historiske masteoplysninger. Man skal vide 
præcis, hvad man beder om.«

Stig Fleischer mener, at basens samling af afgørel-
ser kan være nyttig, når en anklager går i retten for 
at få en kendelse.

»Der skal formentlig mere til, før en dommer siger 
nej til et indgreb, hvis anklageren kan påvise, at det 
samme kunne lade sig gøre i en anden rets-
kreds.«

eFterForskningen Bliver lettere
For ole Weikops folk bliver samlingen af afgørelser 
om indgreb i meddelelseshemmeligheden også et 
redskab, de vil bruge i hverdagen. Politiet har ofte 
brug for at aflytte mistænkte, installere gps i deres 
biler eller få adgang til deres e-mails i sager om nar-
kotika og organiseret kriminalitet.

»Der kommer en del finurlige problemstillinger op, 
når man vil have en kendelse, og især de yngre folk 
kan stå lidt famlende, fordi de ikke ved, hvilke op-
lysninger og momenter man skal lægge vægt på,« 
siger ole Weikop. Her vil Anklagemyndighedens Vi-
densbase være et yderst nyttigt redskab frem-
over.
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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 anklagemyndigheden 
i den retning, vi ønsker. 

Konkurrencen om gode medarbejdere er hård. Vi vil arbejde for at blive en endnu bedre arbejds-
plads, således at vi til stadighed kan rekruttere blandt de dygtigste jurister. og vi har en klar for-
ventning 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.”

Uddrag af ’Anklagemyndighedens Mål og Strategi 2010-15’

Note: Tallene stammer fra en 
særkørsel af Rigspolitiets årlige 
tilfredshedsundersøgelse i 
landets politikredse. Anklage-
myndigheden ved Bornholms 
Politi er ikke medtaget som følge 
af det relativt begrænsede antal 
medarbejdere.

Note: Skalaen er 1 til 4, hvor 4 er 
udtryk for den højeste tilfredshed 
hos medarbejderen.

2007

2008

2009

medarBeJdertilFredsHed i anklagemyndigHeden

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

Gennemsnit – kreds 1-11

Nordjyllands Politi

Østjyllands Politi

Midt- og Vestjyllands Politi

Sydøstjyllands Politi

Syd- og Sønderjyllands Politi

Fyns Politi

Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Midt- og Vestsjællands Politi

Nordsjællands Politi

Københavns Vestegns Politi

Københavns Politi
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Anklagemyndigheden forberedte i 2009 en gen-
nemgribende ændring af den obligatoriske 

grunduddannelse for nye anklagere.

Fremover vil hovedvægten i endnu højere grad end 
tidligere blive lagt på selve håndværket i anklager-
faget.

»Vores vigtigste opgave er at gå i retten. Det under-
vises man ikke i på universitetet, og derfor er det 
som regel ’learning by doing’, når de unge fuldmæg-
tige får job som anklagere. i den nye grunduddan-
nelse kommer der endnu mere fokus på den del af 
arbejdet,« siger Mette Lühdorf, der som fuldmægtig 
hos Rigsadvokaten har været med til at designe det 
nye uddannelsesforløb.

Det betyder, at juridiske temaer som udlændingeret, 
psykisk syge og særlovssager forsvinder fra det 
obligatoriske skema. De områder må de unge an-
klagere søge særlig viden om på anklagemyndighe-
dens specialkurser. Til gengæld vil undervisningen 
på den nye grunduddannelse koncentrere sig end-
nu mere om temaer som vidneafhøring, procedure 
og bedømmelse af beviser, ligesom der vil blive fo-
kuseret mere på feedback til hver enkelt deltager.

Hidtil har den treårige grunduddannelse været delt 
op i seks teoretiske moduler, og al undervisning er 
foregået i kursuslokaler. Det ændres der også på. i 
fremtiden bliver forløbet afviklet over ni moduler, 
og en del af undervisningen vil foregå i kredsene for 
på den måde at få endnu flere praktiske elementer 
med. 

»Der bliver tale om flere, men kortere moduler, og 
de fleste af dem afvikles i løbet af det første halv-
andet til to år. Det betyder, at de unge fuldmægtige 
hurtigere end tidligere får den grunduddannelse, de 
har brug for, når de skal arbejde i retten,« siger 
Mette Lühdorf.

Ny gRUNDUDDANNELSE  
FoKUSERER PÅ HÅNDVæRKET

RigSADVoKATENS KURSUSUDBUD 2009
 
   deltagere 
kursus antal kurser pr. kursus  deltagerantal
grunduddannelsen 16 20 320

Anklagerens argumentation 2 13 26

Bevidst brug af beviser 1 35 35

Medietræning 2 10 20

Hvad må jeg sige? 2 20 40

Menneskerettigheder 1 5 5

Straffesagen skridt for skridt 2 25 50

Køre- eller hviletid?  2 20 40

Udvisning af udlændinge 2 20 40

iT-anklageren 2 12 24

Praktisk forvaltningsret 1 20 20

Straffesager mod psykisk syge 2 25 50

Afsoning og straffuldbyrdelse 1 20 20

Administration og styring 1 15 15

Professionel projektledelse 1 18 18

Seminar for undervisere 1 28 28

Proceskonsulentuddannelse 1 24 24

Learning by doing 3 10 30

Ekstern lederuddannelse   28

Politiskolens kurser   27

Domstolsstyrelsens kurser   3

Advokatuddannelsen   15

Anklagerforum 1 1.120 1.120

i alt  1.460 1.998
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FULDMægTig – FoR FØRSTE gANg

anklagemyndigheden har aldrig tidligere haft så mange unge  
anklagere på skolebænken som nu. Knap halvdelen af fuldmægtigene  
er ansat efter politireformen, og det unge blod er en gevinst, mener  
chefanklageren i Sydsjælland.

Det er lige på og hårdt.«

»Det er learning by doing.«

»Det er en brat overgang fra universitetet.«

De tre næsten identiske udsagn stammer fra Søs 
Nedergaard, Peder Karmark og Malene Lynggaard, 
og de beskriver, hvordan de tre unge anklagere 
umiddelbart oplevede deres møde med anklage-
myndigheden som arbejdsplads.

Alle tre forlod universitetet i 2009 og blev umid-
delbart efter ansat i anklagemyndigheden ved Syd-
sjællands og Lolland-Falsters Politi. Søs Nedergaard 
i februar som fuldmægtig i særlovsadvokaturen, 
Peder Karmark og Malene Lynggaard i august i hen-
holdsvis advokaturen for personfarlig kriminalitet 
og advokaturen for organiseret kriminalitet – og 
allerede efter 10 dage i jobbet havde Malene Lyng-
gaard sit første grundlovsforhør. 

unge er en gevinst
De tre unge anklagere – 27, 27 og 28 år – er ikke ene 
om at repræsentere nyt blod i anklagemyndighe-
dens personalestab. Ved årsskiftet var 206 af an-
klagemyndighedens i alt 434 politifuldmægtige i 
gang med den interne treårige grunduddannelse. 
Det vil sige, at næsten halvdelen af alle fuldmæg-
tige er ansat, efter at den nye politireform trådte i 
kraft 1. januar 2007. 

Som elever på grunduddannelsen er de på kursus 
to uger om året, og det kan naturligvis mærkes i 

kredsene. Alene på Sydsjælland er 10 ud af 18 an-
klagere i gang med grundforløbet, og i forhold til 
normeringen betyder det, at chefanklager Anne Er-
landsen er i personalemæssigt underskud 20 uger 
om året. På den baggrund kan det være svært for 
kredsene at rejse den mængde vægtede tiltaler, 
som de skal ifølge produktionsmålene, men det er 
ikke den vinkel, Anne Erlandsen anlægger i sin vur-
dering af de unge medarbejdere. Hun betragter dem 
som ”en gevinst” og indregner deres uddannelses-
forløb som planlagt fravær.

»Det er fint for os, at de udvikler sig. og derudover 
ser jeg dem som et dejligt, friskt pust. Det er altid 
sundt, at der kommer unge mennesker til – blandt 
andet fordi de sætter spørgsmålstegn ved den måde, 
vi plejer at gøre tingene på,« siger den sydsjælland-
ske chefanklager, som alene i sidste halvår af 2009 
sagde goddag til seks nyuddannede anklagere, og i 
kraft af stabens sammensætning har det medført, 
at nyansatte Søs Nedergaard nu er tillidsrepræsen-
tant for de overenskomstansatte anklagere.

vender sager i Bilen
i sagens natur får de mange unge kolleger et særligt 
forhold til hinanden. Søs Nedergaard bor i Kalund-
borg, men de øvrige kommer fra København, og 
Peder Karmark og Malene Lynggaard tager hver dag 
turen til Næstved i bil sammen med to andre unge 
kolleger. 

»Vi bruger i høj grad timerne i bilen på at diskutere 
vores sager. Vi kan for eksempel være i tvivl om en 
strafpåstand, og så er det godt at vende tvivlen med 

»
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de andre,« fortæller Peder Karmark og Malene Lyng-
gaard.

Samtidig er de også afhængige af de mere erfarne 
kolleger, og alle tre er enige om, at de ”gamle” i kred-
sen virkelig gør sig umage for at tage godt imod de 
unge.

»De er vant til, at der er stor udskiftning, og er me-
get bevidste om, at vi er en uddannelseskreds. og 
jeg har i hvert fald ikke oplevet en mæthedsgrænse, 
som betyder, at de ikke orker at involvere sig. De vil 
gerne hjælpe, når vi er usikre på en sag,« siger Søs 
Nedergaard.

Den fornemmelse deler de to andre, og alle tre har 
masser af eksempler på de tvivlsspørgsmål, der 
tårner sig op, når man kommer fra auditoriets teo-
retiske rammer til den praktiske virkelighed. Det 
gælder ikke mindst mødet med retten, hvor sagerne 
ikke altid forløber, som man har regnet med. Vid-
nerne kan eksempelvis ændre forklaring, eller for-
svareren kan fokusere på en detalje, man ikke selv 
var opmærksom på. 

pausetriCket
»Det er bare så kikset at falde igennem i retten. Men 
det er også her, vi virkelig har mulighed for at lære 
faget på den hårde måde. Heldigvis ved dommerne, 
at vi er nye, og de er flinke til at hjælpe og sige ’det, 
anklageren mener er’. Det er helt fint,« siger Søs 
Nedergaard, som selv har oplevet at blive fanget på 
det uforberedte ben i en sag mod en mand, der 
havde overtrådt vilkårene i en betinget dom. 

»Det var en ret enkel sag, indtil dommeren gjorde 
mig opmærksom på, at anmodningen om retsmø-
det var indleveret for sent. Jeg anede ikke, hvad jeg 
skulle svare, og bad om en pause, så jeg kunne 
ringe hjem og få hjælp. Alle kollegerne var optaget, 
men til sidst fik jeg heldigvis fat i min chefankla-
ger.«

Det lille pausetrick bifalder både Malene Lynggaard 
og Peder Karmark.

»Ti minutters time out er bedre end at begynde at 
skyde fra hoften. Man skal være rimelig robust i 
retten, hvor forsvarsadvokaterne selvfølgelig fælder 
os på juraen, hvis de kan. Det skal man også være 
forberedt på, men somme tider tænker jeg på, om 
jeg overforbereder mig. Man kan være så fokuseret 
på sit næste spørgsmål, at man glemmer at høre 
svarene,« siger Malene Lynggaard. 

»Ja, man kan altid bede om en pause. Sagen bliver 
aldrig bedre, end den er, og hvis man falder ned, må 
man bare op på hesten igen,« siger Peder Karmark, 
som selv er blevet irettesat af en retsformand for 
at sige ”du” til et vidne.

»Han bad mig sige ’De’, og det rettede jeg mig efter. 
Men det næste vidne forstod mig ikke, da jeg spurg-
te noget i retning af ’hvor stod De, da slaget faldt?’. 
Han hørte det som flertalsformen ’de’ og så helt 
forkert ud i ansigtet, så nu siger jeg ’du’ igen.«
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Vi kender alle fornemmelsen af den dag, det hele 
lykkes. Fornemmelsen af den dag, hvor alt går 

op i en højere enhed, og man knytter næven og tæn-
ker yes.

Sådan en dag har de tre unge politifuldmægtige ved 
Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Søs Neder-
gaard, Peder Karmark og Malene Lynggaard, alle 
oplevet. Her fortæller de om dagen, der overskyg-
gede ordsproget ’al begyndelse er svær’ og overbe-
viste dem om, hvorfor de hver især er blevet ankla-
gere.

sØs nedergaard 
»Det var en sædelighedssag mod en bedstefar, der 
var tiltalt for at have taget billeder af sit niårige bar-
nebarn. Jeg havde ikke skrevet min procedure ned, 
men havde forberedt sagen grundigere end nogen 
anden og kunne den udenad. Jeg havde planlagt 
hvert et ord og indlagt retoriske spørgsmål til doms-
mændene, og hjemmefra havde jeg sagt til mig selv, 
at jeg ikke måtte blive sur. Det var vigtigt for mig at 
bevare facaden og fremstå som anklager, selv om 
forbrydelsen var så led og offeret kun ni år. Den 
tiltalte blev dømt efter praksis, men jeg procede-
rede for, at pigens erstatning skulle være større end 
praksis, og den påstand fulgte retten. Bagefter var 
jeg så lykkelig, at jeg ikke var til at skyde igennem, 
og pigens mor kom og takkede mig.«

DE UNgE ANKLAgERES gENNEMBRUD

al begyndelse er svær, men når det lykkes, er al begyndelse også minderig.  
Sådan en dag har politifuldmægtigene Søs Nedergaard, Peder Karmark og Malene 
Lynggaard alle oplevet i deres korte karriere i anklagemyndigheden.

peder karmark
»Det var en våbensag, men samtidig var manden 
også tiltalt for flere mindre forhold, som blandt an-
det drejede sig om færdselsloven. Han var blevet 
tiltalt, efter at straffelovens § 192a om besiddelse 
af våben var blevet ændret, og jeg kunne ikke rigtig 
finde en praksis at støtte mig til. Så jeg tog alle for-
seelserne og lagde dem sammen og trak lidt fra og 
landede på en påstand om to et halvt års fængsel, 
som jeg argumenterede og redegjorde for. Forsva-
reren var aldeles ikke enig. Han mente, at der mak-
simalt kunne blive tale om en straf på tre-fem må-
neder, men retten fulgte min påstand, og bagefter 
var jeg ret glad for min redegørelse. Det var en god 
fornemmelse.«

malene lynggaard 
»Det var en voldssag, hvor jeg følte mig ret udsat 
og alene. Der var nemlig tre tiltalte, som havde hver 
sin forsvarer, og jeg sad med fornemmelsen af, at 
de var seks mod en. Forsvarerne skød på mig og 
brugte vendinger som ’vi er enige om’, men heldigvis 
stod jeg fast og kørte replik på alle tre forsvarere. 
De tre tiltalte blev dømt efter anklageskriftet, og 
bagefter kom den forurettedes mor og takkede mig. 
Det var rart med den tilkendegivelse, og når man 
får sådan en dom, er det lige pludselig værd at 
springe frokosten over, bruge tiden på sin proce-
dure og turde holde fast.«

kØnsFordeling Blandt Jurister 
i politi og anklagemyndigHed
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interessen for at snuse til advokaterhvervet har 
været stor, siden Rigsadvokaten i 2008 åbnede 

for, at landets anklagere kunne få advokatuddan-
nelsen betalt. over halvdelen af de cirka 40 ankla-
gere, som er begyndt på uddannelsen, kunne ved 
udgangen af 2009 kalde sig advokat. 

Anklagere kan med bestået advokateksamen få en 
bestalling og dermed udvide deres karrieremulig-
heder i det private erhvervsliv.

»Det har ikke overrasket mig, at så mange ankla-
gere hvert år har søgt ind på uddannelsen. i gamle 
dage fik politifuldmægtige automatisk bestalling 
efter tre år, hvis de søgte om det, men det blev op-
hævet i midten af 1990’erne. Derfor har uddannel-
sen været efterspurgt i flere år,« siger uddannelses- 
og udviklingschef ida Sørensen fra Rigsadvoka-
ten. 

Uddannelsen løber over otte internatkurser a to-tre 
dages varighed – i alt 20 dage. indholdet på kur-
serne veksler fra etik og god advokatskik, forholdet 
til klienten og rådgivning til forhandling, retorik og 
argumentation samt advokatbogholderi. Nogle em-
ner indgår også i anklagerens grunduddannelse, 
som skal være gennemført, før man kan søge om 
at få betalt advokatuddannelsen.
 
»Anklagerens arbejde ligner advokatens. Vi fører 
retssager, procederer og afhører vidner, men advo-
kater har også en række andre opgaver med civile 
sager, som vil være nyt stof,« siger ida Sørensen.  

kursus som karrierepleJe
Flere anklagere ønsker uddannelsen af hensyn til 
deres karriere. En af dem er Daniel Rosenkilde Lar-
sen, der både arbejder hos Rigsadvokaten og i poli-
tiets nye bandeenhed, Task Force Øst. Han har dog 
ingen konkrete planer om at skifte til et advokat-
firma.

»Jeg har fået et delvist indblik i de rammer, som 
advokater arbejder inden for, og det er godt at kun-
ne kontrollere, om man har valgt rigtigt eller forkert. 
Samtidig har jeg fået muligheden for at skifte til det 
private, og jeg vil ikke udelukke, at jeg prøver det af 
i en periode,« siger Daniel Rosenkilde Larsen.

Ulrich Thomsen, tidligere politifuldmægtig i PET, 
medgiver, at det kan være lidt farligt for anklage-
myndigheden at betale advokatuddannelsen for 
medarbejderne. Han har taget orlov i et år og be-
gyndte den 1. marts 2010 i en stilling som advokat-
fuldmægtig hos forsikringsselskabet Tryg. Han 
valgte et forsikringsselskab for at få rimelige ar-
bejdstider.

»Jeg har to børn og skal ikke arbejde 50-55 timer 
om ugen i et advokatfirma. i Tryg får jeg arbejdstider, 
der ligner mine nuværende i PET,« siger Ulrich Thom-
sen.

anklagere til eksamen i straFFesager
Deltagerne afslutter uddannelsen med en teoretisk 
og en praktisk eksamen, hvor de skal føre en rets-
sag, og de bliver bedømt af en dommer eller en 

ET Kig HoS ADVoKATERNE

mange anklagere vil uddanne sig til advokat, og Rigsadvokaten støtter 
udviklingen. For det giver unge anklagere indblik i advokaternes metoder 
og gør anklagemyndigheden til en attraktiv arbejdsplads. 
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medarbejder fra Advokatsamfundet. Ved eksamen 
har anklagerne en lille fordel. De kan nemlig vælge 
en straffesag af en vis størrelse fra deres daglige 
arbejde, og de vil typisk have mange flere sager at 
vælge imellem i forhold til en ung jurist fra et advo-
katfirma eller en privat virksomhed. Det oplevede 
både Ulrich Thomsen og Daniel Rosenkilde Larsen.

»På kurset sad en advokatfuldmægtig, der kun vil 
nå i retten tre gange i løbet af sin tid som advokat-
fuldmægtig. Da jeg for 10 år siden begyndte i ankla-
gemyndigheden, var det på en tirsdag, og om fre-
dagen stod jeg i mit første grundlovsforhør,« siger 
Ulrich Thomsen, der blev færdig med advokatuddan-
nelsen i juni 2009.

Daniel Rosenkilde Larsen udbygger indtrykket af, 
at unge anklagere hurtigere får ansvar.

»Vi har mere erfaring fra retten end advokatfuld-
mægtigene, for vi sidder i langt højere grad med et 
personligt ansvar for straffesager. De er også mere 
interessante end de civile sager. Nogle af vores med-
kursister havde problemer med at finde en sag til 
deres retssagsprøve. Jeg fik min første retssag efter 
14 dage i anklagemyndigheden,« siger Daniel Ro-
senkilde Larsen.

Han var især glad for kursets teori og øvelser i reto-
rik og kommunikation. Her lærte deltagerne at ana-
lysere tekster ud fra retoriske vinkler, som de 
kunne bruge i procedurer.

ET Kig HoS ADVoKATERNE

»Vi havde blandt andet en øvelse, hvor vi skulle 
forelægge synspunkter, og to hold skulle så oppo-
nere mod hinanden. Det kan jeg bruge konkret i mit 
arbejde som anklager,« siger Daniel Rosenkilde 
Larsen.

Men hvorfor overhovedet sende anklagere på kur-
sus i at blive advokater? ida Sørensen kalder det et 
medarbejdergode, som kan markedsføre anklage-
myndigheden over for nye kandidater fra jurastu-
diet.

»Vi giver dem forskellige udviklingsmuligheder. og 
så tror vi, at anklagerne bliver dygtigere, når de får 
indsigt i advokatens etik og arbejde. De får udsyn 
til et beslægtet erhverv, og de får kendskab til kra-
vene, der stilles til en advokat,« siger ida Søren-
sen.

Samtidig er tilbuddet om en advokatbestalling et 
led i en målrettet indsats for at rekruttere de aller-
dygtigste jurister til anklagemyndigheden. 

»Vi tror på, at vi kan rekruttere endnu bedre, når vi 
giver unge anklagere et samlet uddannelsestilbud, 
som faktisk er bedre end de kan få noget andet sted, 
og så tager vi gerne med, at nogle af dem eventuelt 
vælger at fortsætte deres karriere uden for ankla-
gemyndigheden,« siger ida Sørensen.
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Underviserne kommer fra konsulentfirmaer og 
fra ledelsesfaglige miljøer på Copenhagen Busi-

ness School, Københavns Universitet og Syddansk 
Universitet. Kursisterne arbejder som ledere i alle 
mulige slags offentlige organisationer, for eksempel 
plejecentre, skoler, styrelser, kommuner – og ankla-
gemyndigheden. 

Statsadvokat Jan Reckendorff fra Sønderborg er i 
gang med en fleksibel masteruddannelse i offentlig 
ledelse. Han føler sig inspireret – både af undervi-
serne, der medbringer den nyeste viden om ledelse, 
og af sine medkursister, der leder vidt forskellige 
organisationer.

»Jeg læser sammen med ledere på plejecentre, 
rektorer fra skoler, en leder fra Sikringsstyrelsen i 
Esbjerg og kommunale chefer. Man lærer utrolig 

meget af ledere fra andre institutioner. For ledelse 
er universel,« siger Jan Reckendorff.

Han ser en stor forskel i forhold til Justitsministeri-
ets overordnede Lederuddannelse, der blev nedlagt 
for nogle år siden. Den blev udbudt til ledere inden 
for ministeriets område, og kursisterne var typisk 
vicestatsadvokater og vicepolitimestre. 

»Det var en meget lukket verden, hvor man i vidt 
omfang bekræftede hinandens fordomme. Men her 
kan vi skabe netværk med folk inden for alle mulige 
offentlige virksomheder,« siger Jan Reckendorff.

mØde med psykolog
Den fleksible masteruddannelse udbydes af to kon-
sortier, der vægter uddannelsen lidt forskelligt, selv 
om grundindholdet er ens. Vestkonsortiet består af 

ANKLAgERE SoM 
PRoFESSioNELLE LEDERE

en række ledende anklagere, heriblandt en statsadvokat og en  
chefanklager, er i gang med eksterne masteruddannelser i offentlig  
ledelse. De kortlægger og styrker deres egne lederevner og indgår  
samtidig i netværk med andre offentlige ledere. 



65RESULTATER 09

Syddansk Universitet og Aarhus Universitet. Det 
sætter kursisten i gang med en såkaldt ”360 gra-
ders lederevaluering”. 

Kursisten beder sideordnede kolleger og medarbej-
dere udfylde et spørgeskema på nettet, og derefter 
behandler kursisten sammen med en erhvervspsy-
kolog de input, som han eller hun får om sine leder-
evner.

»Jeg sad i tre timer med psykologen, der kører kur-
set, og han var virkelig skarp og faglig. På mødet 
fandt vi punkter, som jeg skal bruge i min person-
lige udviklingsplan – altså kompetencer, hvor jeg 
kan blive stærkere. Jeg fik nogle ahaoplevelser,« 
siger Jan Reckendorff.

Han nævner blandt andet, at han indimellem ople-
ves som utålmodig og for hurtig til at komme med 
løsninger, når han skal sparre.

Deltidsuddannelsen er fleksibel, og det betyder, at 
kursisten selv vælger rækkefølgen af moduler. Man 
kan tage uddannelsen på to år, men må bruge op til 
seks år. 

ledelse er andet end  
maveFornemmelser
Claus Henrik Larsen er nyansat chefanklager i Syd-
østjyllands Politi. Han er i gang med en toårig Master 
of Public Management på Syddansk Universitet og 
har blandt andet fået meget ud af et fag som orga-
nisationspsykologi.

»Jeg har eksempelvis lært om psykologiske meka-
nismer, der virker mellem medarbejdere, og som 
kan skabe konflikter på arbejdspladsen, og om, 
hvilke ting der er i spil i en organisation, når medar-
bejderne skal finde en balance mellem deres ar-
bejds- og fritidsliv,« siger Claus Henrik Larsen, der 
frem for alt har fået konkrete ledelsesværktøjer.

»Jeg har fået et blik for, at ledelse handler om meget 
andet end god mavefornemmelse og erfaring. Jeg 
har fået nogle værktøjer og teorier, som jeg kan gøre 
brug af  i arbejdslivet. i mit nye job som chefanklager 
kan jeg bruge dem til at tænke mere strategisk i 
forhold til omverdenen, for eksempel domstolene,« 

siger Claus Henrik Larsen, der også er glad for, at 
medkursisterne kommer fra andre offentlige orga-
nisationer som sygehuse, regioner og kommuner.

»Vi har fælles udfordringer og erfaringer i forhold til 
at levere en god offentlig service, og det er spæn-
dende at se, hvilke værdier der gælder i andre orga-
nisationer. Man får noget at spejle sig i.«

når proFit og retFærdigHed  
spiller sammen
Det mest spændende var dog et studieophold i New 
Zealand. i tre uger fulgte og interviewede Claus Hen-
rik Larsen ledere, anklagere, dommere og advokater. 
På New Zealand bruger anklagemyndigheden, Po-
lice Prosecution Service, i vidt omfang private ad-
vokater i de alvorligste straffesager.

»Det gav nogle spændende input om, hvordan ret-
færdighed, kvalitet, effektivitet og profit kan kom-
bineres,« siger Claus Henrik Larsen.

Han afslutter uddannelsen i sommeren 2010 med 
en masterafhandling, der behandler ændringer i den 
overordnede anklagemyndighed. 

FleksiBilitet passer til travle  
anklagere
Eksterne undervisere fra det private erhvervsliv og 
medkursister fra andre offentlige organisationer er 
en god kombination for ledende anklagere, mener 
rigsadvokatassessor Pauline Popp-Madsen. Hun 
står for lederudvikling i anklagemyndigheden og 
peger på, at anklagere med den nye fleksible ma-
steruddannelse, som Jan Reckendorff er i gang med, 
lettere kan få studie og arbejde til at hænge sam-
men.

»Du kan tilpasse studiet til din tid og dine behov, og 
du behøver ikke at tage hele uddannelsen, men kan 
skifte mellem fag, der svarer til niveauet på den 
Master of Public Management, som Claus Henrik 
Larsen tager. Vi lægger vægt på, at man får ekstern 
inspiration og den nyeste viden om moderne le-
delse,« siger Pauline Popp-Madsen. 
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Processen med at ansætte nye ledere i anklage-
myndigheden er blevet lidt mere omstændelig. 

Men også mere professionel og kvalificeret. Som en 
forsøgsordning tog Rigsadvokaten i 2009 et nyt 
redskab i brug: personlighedstest.

»Vi vil gerne fokusere endnu mere på de ledelses-
mæssige kompetencer og samtidig have et mere 
nuanceret beslutningsgrundlag, hvor ansøgerne 
bliver set med ’uvildige’ øjne,« siger personalechef 
Diana Søe Sandell.

Et konsulentfirma kortlægger nu de personlige og 
ledelsesmæssige kompetencer hos ansøgere, der 
søger job som chefanklager eller statsadvokat. Det 
foregår i samarbejde med ansøgeren. 

Samarbejdet med konsulenterne giver anklagemyn-
digheden nye øjne på ansøgerne, og man får sam-
tidig sat ord på, hvilke egenskaber der er brug for 
hos den kommende leder, forklarer personaleche-
fen.

»inden stillingen slås op, har vi i samarbejde med 
embedet udarbejdet en stillingsprofil, som beskri-
ver de personlige og ledelsesmæssige kompeten-
cer, vi søger. På den måde kan ansøgeren også gøre 
sig klart, hvilke forventninger vi har til den kom-
mende leder,« siger Diana Søe Sandell.

åBent ForlØB
Drejer det sig om en chefanklagerstilling, udvælger 
politikredsens ledelse de ansøgere, man ønsker at 
gå videre med.

Derefter sender konsulentfirmaet et link til et spør-
geskema med flere hundrede spørgsmål, som an-
søgeren skal besvare via nettet. Når konsulentfir-
maet har analyseret svarene, indkaldes ansøgeren 
til en samtale af et par timers varighed. Her får an-

søgeren feedback på testen og kan uddybe sine 
svar. Resultatet beskrives i en rapport på et par 
sider, som ansøgeren får mulighed for at kommen-
tere. Rapporten og eventuelle bemærkninger fra 
ansøgeren sendes derefter til embedet, som indkal-
der til en egentlig ansættelsessamtale, hvor konsu-
lenten også kan medvirke. 

»Det foregår meget åbent, og vi vil have, at medar-
bejderne oplever forløbet professionelt og sagligt. 
Konsulentfirmaet anbefaler ingen kandidat, men 
peger på udfordringer og styrker hos den enkelte 
ansøger,« siger Diana Søe Sandell.

»Når embedet indstiller den ønskede kandidat til 
Rigsadvokaten, sker det således ud fra det samlede 
indtryk af ansøgerens faglige, personlige og ledel-
sesmæssige kompetencer, man har fået gennem 
ansøgningen, udtalelser, ansættelsessamtalen – og 
nu også personlighedstesten,« understreger hun. 

test åBner vinduer Hos ansØgeren
Kirsten Dyrman blev ansat som statsadvokat for 
Nord- og Østjylland i sommeren 2009, og hun og de 
tre andre ansøgere til stillingen gennemførte testen 
som de første. Hun kalder processen for behagelig 
og sund, selv om hun også blev lidt utålmodig, da 
testen forlængede ansættelsesforløbet.

»Testen åbner nogle vinduer hos den, der besvarer. 
Man tænker over, hvem man er som leder, og hvor-
dan ens medarbejdere ser en. Samtalen virkede 
også godt. Jeg havde behov for at vide, hvad testen 
mundede ud i, og jeg fik svar på mine spørgsmål. 
Konsulenten virkede utrolig kvalificeret og behage-
lig,« siger Kirsten Dyrman.

Hun fik blandt andet at vide, at hun leder via sin 
faglighed og sit eget eksempel. Men også at hun er 
en rummelig leder, der overlader initiativ til sine 
medarbejdere.

ANKLAgEMyNDigHEDEN 
TESTER NyE LEDERE

personlighedstest skal hjælpe anklagemyndigheden med at  
vælge de bedste ledere.
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»Sådan ser jeg også mig selv. Men jeg fik også at 
vide, at der er en lille frygt for, om jeg overlader nok 
til mine medarbejdere, og det vil jeg lige præcis ar-
bejde med. Egentlig ærgrer det mig, at jeg først fik 
mulighed for den slags på den anden side af midt-
fyrrerne. Sådan en test kunne jeg have lært af tidli-
gere,« siger Kirsten Dyrman.

viste Både stærke og mindre stærke 
sider
Steen Silberg Thomsen gennemgik testen, da han 
fik jobbet som chefanklager i Syd- og Sønderjyllands 
Politi. Han er godt tilfreds med processen og frem-
hæver, at der var mulighed for at drøfte testen, så 
konsulenten kunne forklare, hvad testresultaterne 
beroede på.

»Testen gav ikke noget skønmaleri, men viste både 
stærke og mindre stærke sider. Det bliver selvføl-
gelig med den brede pensel, og nogle vurderinger 
kræver nok, at der knyttes flere ord på, men som 
helhed kunne jeg genkende mig selv,« siger Steen 
Silberg Thomsen, der kommer fra et job som politi-
mester i grønland gennem syv år. Han opfattede 
ikke testforløbet som en kontrol, men som en mu-
lighed for at kunne videreudvikle sine ledelsesmæs-
sige kompetencer.

»Det får en til at reflektere over, hvordan man gør 
ting som leder. Det er rart at blive bekræftet, men 
det er også godt at få at vide, at man kan overveje 
at gribe ledelse an på en anden måde,« siger Steen 
Silberg Thomsen.

rigsadvokaten FØlger op på test
Diana Søe Sandell understreger, at forløbet ikke kun 
sigter mod at udvælge den bedste leder. Det skal 
også sætte en udvikling i gang hos den nye leder.

»Vi vil tilbyde dem, der fik jobbene, en slags coa-
chingforløb for at afklare, om vi kan styrke deres 
udvikling som ledere. De skal klædes bedst muligt 
på til den nye ledelsesopgave, de nu har fået,« siger 
Diana Søe Sandell.

Samtidig håber hun, at de øvrige ansøgere vil kunne 
bruge forløbet til at målrette deres videre kompe-
tenceudvikling. Hun forklarer, at forsøget vil blive 
evalueret efter en periode for at beslutte, om testen 
skal være obligatorisk ved fremtidige ansættelser 
af ledere.

ANKLAgEMyNDigHEDEN 
TESTER NyE LEDERE

FAKTA oM ledertest

•  Konsulentfirmaet Right Management hjælper i en forsøgsordning anklagemyndig-
heden med at vurdere ansøgere til stillinger som statsadvokater og chefanklagere.

•  I vurderingen indgår resultaterne af en såkaldt Hogan-personlighedstest, hvor 
ansøgeren svarer på 574 personlige spørgsmål. 

•  Der er ingen tidsfrist, men ansøgeren vil typisk have et par dage til at svare på 
spørgsmålene via nettet.

•  Testen er standardiseret og international, men konsulenten vægter svarene i forhold 
til danske normer, organisationen og den stilling, som det drejer sig om.

•  Efter testen indbyder en konsulent ansøgeren til en indgående samtale om re-
sultaterne. Dermed validerer konsulenten resultaterne af testen.

•  Konsulenten skriver derefter en rapport på et par sider til embedet.
•  Til slut indkalder embedet de egnede ansøgere til en egentlig jobsamtale. Her kan 

konsulenten medvirke efter behov.
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Da Folketinget kort før sommeren 2009 vedtog 
bandepakken, var det startskuddet til en endnu 

mere massiv indsats imod den optrappede konflikt 
mellem forskellige grupperinger af rockere og ban-
der.

Et af de særdeles synlige resultater var den særlige 
enhed Task Force Øst, som med hjemsted i Karls-
lunde syd for København er blevet politiets og an-
klagemyndighedens nye fælles bastion mod orga-
niserede bander. 

Enheden opererer over hele Sjælland – på kryds og 
tværs af politikredse, og politistyrken på cirka 80 
efterforskere og operative politifolk suppleres af 
administrative medarbejdere, nogle medarbejdere 
fra SKAT og en særlig anklagerenhed.

vi går eFter pengene
Det er politiadvokat Jens Rasmussen, der har an-
svaret for de i første omgang fire anklagere, der er 
ansat i Task Force Øst. Dem står han i kontakt med, 
samtidig med at han bestyrer advokaturen for or-
ganiseret kriminalitet i Københavns Politi, hvor han 
sammen med 12 jurister og cirka 100 efterforskere 
i forvejen er dybt involveret i at kortlægge, over-
våge og bekæmpe bandekriminaliteten i hovedsta-
den.

i Task Force Øst har strategien fra begyndelsen 
handlet om at gå målrettet efter de bandemedlem-
mer, der i det interne hierarki rangerer ’lige under de 
øverste’, som Jens Rasmussen formulerer det.

»Hvis vi fjerner dem, fjerner vi også en vigtig del af 
fundamentet,« siger Jens Rasmussen.

Et vigtigt element i den strategi har været at ramme 
banderne på deres indtjening, og i løbet af de første 
fire måneder beslaglagde Task Force Øst således 
tæt på 200 kilo hash. Det mærker banderne på de-
res bundlinje.

to Fluer med et smæk
»De har måske brugt 1 million kroner på at erhver-
ve 30 kilo hash, der bliver smuglet ind i en bil, som 
det har kostet 3.000 euro at bygge om til formålet. 
De penge mister de, ligesom de må vinke farvel til 
den forventede indtjening på videresalget,« siger 
Jens Rasmussen og henviser til enhedens foreløbig 
største enkeltbeslaglæggelse på 15 kilo amfeta-
min.

»På gadeplan sælges amfetamin for op mod 200 
kroner pr. gram. Lad os være flinke og sige, at den-
ne beslaglæggelse som minimum kostede den 
pågældende bande 2 millioner kroner.«

Jagten på bandernes penge er også årsagen til, at 
SKAT har to medarbejdere med i enheden, og de har 
beslaglagt alt fra en Ferrari til 231.000 kroner i kon-
tanter. i et enkelt tilfælde kunne politi, anklagemyn-
dighed og SKAT slå to fluer med et smæk, da et le-
dende bandemedlem blev afsløret i at have indre-
gistreret sin Mercedes i en anden mands navn. Både 
bandemedlemmet og stråmanden blev afsløret ved 
den lejlighed – og Mercedesen blev kørt i SKATs ga-
rage.

BANDERNE BEKæMPES 
FRA KARLSLUNDE

kampen mod kriminelle bander blev optrappet med Folketingets  
bandepakke. Som led i indsatsen mod bander er der oprettet en særlig 
sjællandsk efterforskningsenhed med tilknyttede anklagere, og dom- 
stolene har fået mulighed for at give bandemedlemmer dobbeltstraf.
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doBBelt straF til Banderne
Et væsentligt element i bandepakken var domsto-
lenes mulighed for at fordoble straffen i forbrydelser 
om personfarlig kriminalitet med direkte relation til 
bandekonflikten. Den bestemmelse er foreløbig ta-
get i brug i to sager, som begge begyndte i 2009 og 
blev bedømt i 2010.

i det ene tilfælde blev tre rockerrelaterede mænd, 
der optrådte som livvagter for en ledende rocker, 
idømt fængselsstraffe på otte, 12 og 15 måneder 
for at have overfaldet fire unge mennesker på Tuborg 
Havn, tæt på rockerens hjem.

Den anden sag fandt sted på Nørrebro, hvor en ta-
tovør, der arbejder for en rockerbande, blev passet 
op og stukket i ryggen af to yngre mænd. De blev 
også idømt dobbeltstraf i byretten, men ankede, og 
den sag er endnu ikke endeligt afsluttet.

Hos Rigsadvokaten er man meget opmærksom på, 
hvordan dobbeltstraffen bliver anvendt rundt om i 
landet. Statsadvokat Jens Røn, Rigsadvokaten, si-
ger:

»Den nye lovbestemmelse er i høj grad en marke-
ring af, at samfundet ser med stor alvor på bande-
konflikten. Hos Rigsadvokaten følger vi nøje med i 
de sager, hvor bestemmelsen tages i brug, og har 
bedt alle politikredse sende os en kopi af anklage-
skriftet og dommene i alle de sager, hvor vi nedlæg-
ger påstand om dobbelt straf.« 

FAKTA oM task ForCe Øst

Antal medarbejdere:
• 80 efterforskere og operative politifolk.
• Syv administrative medarbejdere.
• Fire anklagere (øges senere til otte).
• To ansatte fra SKAT.

Sigtede, dømte og tvangsindgreb
• 120 sigtede (primært narko).
•  43 personer er dømt (højeste straf hidtil er fem 

års fængsel).
•  24 personer i varetægtsfængsel (heriblandt 

seks ledende bandemedlemmer fra to ban-
der).

•  407 kendelser med tilladelse til strafproces-
suelle tvangsindgreb (eksempelvis telefonaf-
lytning).

Beslaglæggelser
• Knap 200 kilo hash.
• 19 kilo amfetamin.
• Ni pistoler.
• To automatvåben.
•  Seks biler (blandt andet en Ferrari, en Merce-

des og en BMW).
•  Aktieindeståender med en kursværdi på cirka 

32.000 kroner.
• Cirka 460.000 kroner i kontanter.
• 17.000 USD i kontanter.
• Designermøbler.
• En båd.
• Fire guldkæder og to guldringe.

* Alle tal pr. 1. april 2010
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Vejen fra sigtelse til endelig dom har været kort 
i en del af de sager fra bandekonflikten, som 

Task Force Øst har rejst ved domstolene. Her er 
flere involverede blevet sendt direkte fra grundlovs-
forhør til afsoning, og den tendens har umiddelbart 
en stor fordel for politi og anklagemyndighed.

»Straksdomme betyder, at vi ikke skal bruge kræf-
ter på varetægtsfængslinger og fristforlængelser, 
som kræver meget tid,« forklarer politiassessor 
Kathrine Krejbjerg, der med reference til politiadvo-
kat Jens Rasmussen er daglig leder af anklagemyn-
digheden i specialenheden Task Force Øst.

kræver særligt overBlik
Samtidig udgør den hurtige praksis også en ganske 
særlig udfordring for politiet og anklagemyndighe-
den.

»En straksdom kræver først og fremmest, at den 
anholdte erkender sin forbrydelse i grundlovsfor-
høret. Hvis han gør det, er det vanskeligt for os 
bagefter at fortryde og sige, at vi for resten gerne 
vil have udvidet sagen – og i mange af tilfældene 
kan den pågældende sagtens have mere på samvit-
tigheden. Det kræver derfor, at vi virkelig kan over-
skue, hvad vi fravælger rent efterforskningsmæs-
sigt, hvis vi går efter straksdommen,« siger Ka-
thrine Krejbjerg om det juridiske dilemma.

Den hidtil hårdeste straksdom lød på to år og tre 
måneders fængsel og faldt i en narkosag, hvor den 
pågældende blev anholdt med bilen fuld af stoffer. 
Det kunne han ikke løbe fra – og han var i øvrigt ikke 
belastet af andre alvorlige mistanker og sigtelser.

»Vi søger straksdommen, hvis vi vurderer, at dom-
men ikke bliver markant anderledes af at fortsætte 
efterforskningen. i de tilfælde er det bedst at af-
slutte sagen hurtigst muligt, og mange af de invol-
verede ved jo godt, at de på den måde slipper for en 
ofte ubehagelig varetægtsfængsling. Hvis vi deri-
mod mener, at der er en del mere at komme efter, 
fortsætter vi naturligvis sagen,« understreger Ka-
thrine Krejbjerg.

STRAFFEN FALDER PRoMPTE

anklagemyndigheden går efter straksdomme i banderelaterede  
sager. Hurtig afsoning  betyder, at de involverede kommer væk fra  
gaderne, og hverken efterforskere eller anklagere skal bruge kostbar  
tid på at forberede fristforlængelser.

organiseret kriminalitet
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STRAFFEN FALDER PRoMPTE

FleksiBel og dedikeret enHed
Hun karakteriserer den nye enhed som både flek-
sibel og meget dedikeret. Det tætte sammenhold 
mellem anklagere, efterforskere og administrative 
medarbejdere betyder, at alle altid er opdaterede på 
de sager, der ruller.

Task Force Øst er organiseret i fire efterforsknings-
grupper og en økonomisk efterforskningsgruppe, 
som hver især har sin egen faste anklager tilknyttet. 
Dertil kommer en operativ gruppe, der udfører et 
stort præventivt arbejde og understøtter efterforsk-
ningsgrupperne operativt.

»Alle grupper har deres egne hyppige briefinger, og 
to gange om ugen mødes hele enheden for blandt 
andet at høre, hvad kollegerne i den københavnske 
bandeenhed arbejder med. Som anklager handler 
det daglige arbejde især om at gå i grundlovsforhør, 
gå i retten for at bede om tilladelse til for eksempel 
aflytning, få fristforlænget løbende tvangsindgreb, 
vurdere tiltalespørgsmål, deltage i hovedforhand-
linger og vurdere spørgsmål om besøgskontrol og 
udgangstilladelser. Endelig taler vi også en del med 
efterforskerne om de enkelte sager,« siger Kathrine 
Krejbjerg. 
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Et stort juridisk apparat var linet op til klimatop-
mødet i december 2009.

Men strømmen af arrestanter i dommervagten blev 
kun en stille bæk. Det store beredskab, der omfat-
tede 42 anklagere i 12 timers-skift, blev ikke fuldt 
aktiveret, selv om politiet tilbageholdt cirka 1.900 
personer i klimafængslet i Valby. 

Beredskabet kunne klare mere end 100 grundlovs-
forhør i døgnet, men kun 26 anholdte så Køben-
havns Dommervagt indefra under det otte dage 
lange topmøde. Til gengæld høstede anklagemyn-
digheden værdifulde erfaringer.

»Vi har nu en masterplan, som vi kan rulle ud frem-
over, hvis byen brænder. Vi skal bruge 42 mand, men 
vi kan naturligvis justere efter begivenhedernes 
omfang. Den vigtigste erfaring er, at vi i sådanne 
situationer skal have anklagerne ind over sagerne 
på et tidligt tidspunkt,« siger chefanklager Carsten 
Egeberg.

Jura-apparatet på plads i Byretten
Egeberg indkaldte et dusin medarbejdere fra alle 
niveauer til et evalueringsmøde, kort efter at stats-
ledere, embedsmænd, ngo’er og aktivister var rejst 
hjem fra CoP15. og alle bidrog med personlige erfa-
ringer fra de hektiske dage, hvad enten de havde 
arbejdet i containerkontorer ved klimafængslet eller 
sad parat i dommervagten i Københavns Byret.

Administrativ medarbejder Birthe Petterson lavede 
statistikker over de anholdte og løsladte demon-
stranter.

»Jeg fulgte sagerne til dørs ved at notere, om de 
anholdte blev varetægtsfængslet eller løsladt. Vi fik 
mange spørgsmål fra Rigsadvokaten, Folketinget 
og journalister. og vi kunne give data på de anhold-
tes nationalitet, alder og køn,« siger Birthe Petter-
son, som gjorde brug af det datakabel, som tekni-
kere havde trukket fra Politigården til Københavns 
Byret.

De fremskudte administrative medarbejdere var 
uundværlige, mener anklager Kia Reumert. Som 
koordinator disponerede hun og en kollega over hver 
10 anklagere, der kunne møde i grundlovsforhør. 
Hun havde tæt kontakt med de anklagere, der visi-
terede de anholdte i klimafængslet, og hun kunne 
få byretten til at oprette ekstra dommervagter, hvis 
det væltede ind med arrestanter, som anklagerne 
ønskede varetægtsfængslet.

»Vi havde et stort hold under os, og vi kunne få åb-
net fem retssale med to anklagere i hver, men vi fik 
ikke aktiveret hele apparatet. Vi kaldte for eksempel 
ikke anklagere på arbejde om natten,« siger Kia 
Reumert.

anklagere med i Forreste række
Syv kilometer mod vest fungerede politiadvokat 
Finn Chr. Christiansen som visitator i klimafængslet 
i Valby – en helt ny funktion.

»Visitationsenheden er ren nytænkning. Vi får et 
anklagermæssigt led længere frem i systemet, og 
dermed bringer vi os på forkant,« siger Finn Chr. 
Christiansen. Han havde regnet med at vurdere 
masser af sager om varetægtsfængsling, men 
mange andre opgaver trængte sig på. 

ANKLAgERNES PLAN FoR 
KLiMAToPMØDET ViRKEDE 

den københavnske anklagemyndighed gennemførte klimatopmødet 
med en detaljeret forberedelse og stort  beredskab. Erfaringerne fra 
CoP15 indgår nu i anklagemyndighedens beredskabsplan for store  
begivenheder, hvor politiet forventer at skulle anholde mange aktivister. 
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De spændte fra helt almindelig jura om, hvordan 
politifolk fratager tilbageholdte personer genstande 
som benskinner og klatreudstyr, mobiltelefoner og 
spraydåser til forvaltningsretslige problemstillinger. 
For eksempel, om politiet må videregive oplysninger 
til FN eller ambassader, der vil vide, om medarbej-
dere eller borgere er frihedsberøvet. Hans kollega, 
politiadvokat Jens Rasmussen, ser andre fordele i 
at være med helt fremme.

»Normalt ser vi først sagerne, når politifolkene har 
skrevet dem færdige. Men her er vi med, når de skri-
ver. Vi kan sige til politifolkene ’Det er præcis de 
oplysninger, vi skal bruge, og det der behøver du 
ikke beskæftige dig med’. Dermed skærer vi meget 
overflødigt arbejde fra, og den erfaring kan vi også 
bruge til de små sager i hverdagen,« siger Jens Ras-
mussen.

Booking i Byretten sparer tid
Politianklager Rolf Clausen høstede en anden nyttig 
erfaring. i klimafængslet ledede han politiankla-
gerne. De er politiuddannede og behandler små 
sager, der typisk resulterer i bøder. Hans hold sik-
rede, at de mindre sager blev effektivt fulgt til 
dørs. 

over 80 sager blev det til. De fleste drejede sig om 
overtrædelser af ordensbekendtgørelsen, euforise-
rende stoffer eller knive og slagvåben. Mange ud-
lændinge slap med advarsler, fordi de ikke kendte 
dansk lov om for eksempel knive, mens 10 sager 

med bødeforlæg endte i retten, fordi de anholdte 
enten ikke havde penge eller ikke ville betale. 

Her havde Rolf Clausen booket masser af tider – 450 
småsager i Københavns Byret og 270 sager i Fre-
deriksberg Ret var der afsat tid til. Selv om der ikke 
blev brug for nær så mange tider, vil advokaturerne 
bruge metoden fremover.
 
»Hver advokatur har fra januar 2010 fået afsat en 
time i byretten til småsager, og vi regner med flere 
timer senere. Vi sparer tid på den måde, for vi bruger 
mange ressourcer på at lede efter folk, når de først 
er sat på fri fod. Så er det bedre at klare det hele i 
en omgang,« siger Jens Rasmussen.

klaret på Halvanden time
Et tæt samarbejde med Rigspolitiets Udlændinge-
afdeling og Udlændingestyrelsen udgjorde en tred-
je vigtig erfaring. Under hele topmødet delte Rigspo-
litiets Udlændingeafdeling et containerkontor ved 
klimafængslet med Udlændingeservice. Det viste 
sig nyttigt, for flertallet af de tilbageholdte var ud-
lændinge. De blev typisk tilbageholdt med hjemmel 
i politiloven, men selv blandt straffesagerne var 
udenlandske borgere i overtal.

»Forløbet er, at politiet efterforsker, anklagemyn-
digheden vurderer, og derefter vurderer udlændin-
geafdelingen. Normalt tager den slags en uge, men 
her klarede vi det hele på lidt over en time, og efter 
lidt skrivearbejde var de tilbageholdte typisk sendt 
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ud af landet halvandet døgn efter,« siger politias-
sessor Britt Rønne.

syngende Franskmænd og  
HardCoreaktivister
Britt Rønne oplevede ret usædvanlige situationer. 
Som da 18 syngende franskmænd blev bragt ind 
efter en sit down-aktion ved et ngo-møde i Dgi-by-
en.

»De forstyrrede et offentligt møde ved at synge 
højt, og de fik en advarsel for overtrædelse af or-
densbekendtgørelsen. Vi forelagde sagen for Udlæn-
dingeservice, og så blev de frihedsberøvet ud fra 
Udlændingeloven og flyttet til Vestre Fængsel, så vi 
kunne sende dem hjem til Frankrig dagen efter,« 
siger Britt Rønne. 

Politiadvokat Anders Dorph fik også aktiveret sine 
sanser, da politiet en lørdag aften bragte 80 højtrå-
bende aktivister til klimafængslet.

»De sad i rækker og råbte meget taktfast og kraft-
fuldt ’hu-hu-hu’. De så ud til at være hardcoreakti-
vister, som ville smadre det hele, hvis vi slap dem 
løs. og man skulle ikke gå tættere på end fem meter, 
for de spyttede på alle, der kom nærmere.« Alligevel 
synes han, at han oplevede en historisk begiven-
hed. 

»Hvor ofte oplever man 1.000 anholdte i en ølbyg-
ning i Valby?«

mange Blev tilBageHoldt, men Få Fængslet

•  Anklagemyndigheden fremstillede under klimatopmødet 26 personer i grundlovs-
forhør for at få dem varetægtsfængslet.

•  Dommerne efterkom anklagernes ønske i 24 tilfælde, to blev løsladt.
•   44 udlændinge blev afvist, det vil sige sendt ud af landet uden længerevarende 

forbud mod indrejse.
•  En udlænding blev udvist.
•  Politianklagerne oprettede cirka 80 politisager. De resulterede enten i advarsler 

eller bødekrav, typisk fordi personerne havde overtrådt ordensbekendtgørelsen, 
haft euforiserende stoffer eller knive på sig.

•  I 10 sager ville eller kunne de anholdte ikke betale bøderne, og sagerne blev derfor 
indbragt for retten.

•  I alt tilbageholdt politiet cirka 1.900 personer i klimafængslet på Retortvej i Val-
by.

mange Faggrupper samarBeJdede i BeredskaB

•  Anklagemyndigheden havde oprettet et døgnberedskab, der kunne fremstille over 
100 sigtede i dommervagten pr. døgn. 

•  Beredskabet omfattede 42 anklagere.
•  Seks visitatorer visiterede sager i klimafængslet, mens seks dommervagtskoor-

dinatorer koordinerede sager og anklagere i dommervagten.
•  30 anklagere var i beredskab til at behandle sager i dommervagten. 
•  Desuden skulle fem dommervagtsassistenter – politifolk – sikre orden og assi-

stere som forbindelsesled til efterforskerne.
•  To politikoordinatorer ledede politifolkene, og to administrative medarbejdere 

sørgede for statistikker og andre administrative opgaver.
•  Københavns Byret havde oprettet fem ekstra dommervagter, som i tilfælde af 

mange arrestanter skulle være bemandet med to anklagere og to forsvarere ad 
gangen. 

•  Med den øgede kapacitet kunne en anklager forberede en ny sag sammen med 
en forsvarer, mens retten behandlede en anden sag.
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Successfull prosecution, achieving just 
outcomes ...«

Sådan lød det overordnede tema, da iAP – 
den internationale sammenslutning af an-
klagere – i september 2009 kaldte til kon-
ference i Kiev i Ukraine for at diskutere, 
hvordan man opnår retfærdige afgørelser.

Verden over eksisterer der vidt forskellige 
definitioner af begrebet retfærdighed, men 
det til trods rejste en af de danske delta-
gere – politiadvokat Birgitte Bundgaard fra 
Nordsjællands Politi – hjem med en over-
raskende oplevelse i bagagen. 

»Jeg havde forestillet mig at møde kolleger, 
der repræsenterede mange forskellige til-
gange til faget. Men jeg opdagede, at når man 
skræller alle forskelligheder væk og kommer 
ind til selve kernen af anklagerfaget, er det 
nøjagtig de samme problemer, vi bokser med. 
Hertil kommer, at vi har de samme ønsker 
om at opnå en hurtig og rigtig afgørelse af høj 
kvalitet. Det var virkelig en øjenåbner,« siger 
Birgitte Bundgaard, der til daglig arbejder i 
advokaturen for særlige sager.

nyt tilBud til kredsene
Statsadvokatassessor Charles Conrad, 
Statsadvokaten for Midt-, Vest- og Sydøstjyl-
land, bruger også udtrykket ’øjenåbner’ om 
sin deltagelse i iAP-kongressen i Haag om 
krigsforbrydelser. Hans begrundelse er nøj-
agtig den samme.

»Ja, det var meget spændende og inspire-
rende at møde anklagere fra andre lande. 
For selv om vi ikke beskæftiger os meget 
med war crime her på kontoret, oplevede 
jeg, hvordan vi deler problemstillinger og 

betragter vores tilgang til strafferet. Hånd-
værksmæssigt er bedømmelse af beviser 
og afhøring af vidner det samme, uanset 
om man er amerikaner, englænder eller dan-
sker,« siger Charles Conrad.

Mens Birgitte Bundgaard har været 38 år i 
anklagemyndigheden, har Charles Conrad 
’blot’ været anklager siden 1999. i begge 
tilfælde var det deres første internationale 
konference, for indtil for ganske få år siden 
bestod de danske iAP-delegationer nemlig 
typisk af regionale statsadvokater og repræ-
sentanter fra Rigsadvokaten. Men på det 
seneste er politikredsene også blevet invi-
teret til at udpege anklagere, der har inte-
resse i det internationale samarbejde. 

»og jeg kan kun anbefale andre at tage af 
sted, hvis de får muligheden,« siger Charles 
Conrad.

masser aF inspiration
På konferencen i Kiev fik Birgitte Bundgaard 
indsigt i, hvordan anklagere i alle lande ar-
bejder med kriminalitet, der bevæger sig 
rundt på kryds og tværs af grænser. 

»i en globaliseret verden er vi oppe imod de 
samme mægtige udfordringer, som vi ikke 
kan løse alene. Her er iAP et rigtig godt sted 
at mødes og udveksle løsningsmodeller, 
hvilket er nødvendigt for at bekæmpe den 
stigende internationalisering af kriminalite-
ten. Alene på den konto var konferencen en 
saltvandsindsprøjtning, som gav masser af 
inspiration og stof til eftertanke,« siger Bir-
gitte Bundgaard.

Derudover oplevede hun også, hvordan vil-
kårene for at være en uafhængig anklage-

myndighed er forskellige i forskellige dele 
af verden. Hun vil aldrig glemme mødet med 
rigsadvokaten fra Fiji, Ronald Talasasa, som 
på begæring af sin regering blev fængslet, 
fordi han førte en sag imod regeringens øn-
ske. og hun vil heller aldrig glemme samta-
len med de tre anklagere fra Saudi-Arabien, 
som hun og kollegaen Bente Theilade fra 
Københavns Vestegns Politi tilbragte en 
halv time sammen med.

»Deres delegationsleder forsikrede os 
blandt andet om, at sharialovgivningen er 
guds gave til menneskeheden, og han gled 
fuldstændig af, da vi spurgte, hvordan man 
kan leve i et samfund, der bruger stening. 
Vi stillede ham alle de frække spørgsmål, 
og mens han mente, at vi slet ikke ønskede 
at forstå deres system, gjorde vi rede for, 
hvorledes oplysningstiden har bidraget til 
vores tilgang til skyld og straf. Selv om vi på 
ingen måde blev enige, var det fantastisk 
spændende og også positivt overhovedet 
at føre diskussionen,« fortæller Birgitte 
Bundgaard.

indsigt i nye dataBaser
i Haag fik Charles Conrad konkret indsigt i 
nogle af de databaser, iAP er ved at opbygge. 
Databaser, som anklagere over hele verden 
kan gøre brug af. Uanset om de har brug for 
viden eller personlig kontakt til specialister 
i andre lande.

»Det er et værktøj, jeg ikke for alvor kendte 
til, og det var godt at lære, hvor man rent 
faktisk kan søge oplysninger. Det kan godt 
være, jeg kun kommer til at bruge dem en 
eller to gange om året, men sådan er det jo 
med mange af de redskaber, vi råder over,« 
siger Charles Conrad.

EN iNTERNATioNAL ØJENÅBNER

i dag bliver anklagere fra politikredsene også inviteret med, når Rigsadvokaten deltager  
i konferencer i den internationale sammenslutning af anklagere. For politiadvokat Birgitte 
Bundgaard og statsadvokatassessor Charles Conrad blev mødet med den globale  
anklagerverden ’en rigtig øjenåbner’.

»
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SAiS har til opgave at efterforske og retsforfølge særlige interna-
tionale straffesager, herunder folkedrab, forbrydelser mod men-
neskeheden, krigsforbrydelser, terrorhandlinger og andre alvor-
lige forbrydelser, begået i udlandet. Målet er at sikre, at Danmark 
ikke bliver fristed for personer, der kan mistænkes for at have 
begået forbrydelserne. Embedet blev oprettet 1. juni 2002 og 
ledes af statsadvokat Birgitte Vestberg.

•  SAIS’ efterforskning involverer internationale samarbejdspart-
nere. Sagerne er ofte komplicerede, og de kræver et udstrakt 
samarbejde med internationale myndigheder og organisationer. 
SAiS samarbejder med FN’s tribunaler, særdomstole, udenland-
ske søsterafdelinger og centrale politi- og anklagemyndigheder. 
SAiS arbejder også sammen med ngo’er, både i Danmark og i 
andre lande.

•  SAIS’ vigtigste danske samarbejdspartnere er Udenrigsministe-
riet og danske repræsentationer i udlandet, Udlændingeservice, 
Rigspolitiets specialafdelinger og politikredsene, Forsvaret og 
retsmedicinske institutter.

•  SAIS’ mål for sagsbehandlingstiden er maksimalt 12 måneder. 
Den blev fulgt i 16 ud af 22 afgjorte sager i 2009.

•  SAIS indledte efterforskning i 22 nye sager i 2009. Syv af sa-
gerne vedrører gerningssteder i Eksjugoslavien, otte vedrører 
Afrika, en vedrører Mellemøsten, fem vedrører det øvrige Asien, 
mens en sag vedrører et gerningssted i Europa ud over Eks- 
jugoslavien. 

12 sager blev rejst på statsadvokatens eget initiativ, syv blev an-
meldt af private, en sag af Udlændingeservice og to sager af andre 
myndigheder.
•  SAIS havde ved årets udgang 16 ansatte. Personalet omfattede 

fire anklagere (en på orlov), en analytiker (historiker), ni politi-
medarbejdere og to kontorfunktionærer. Desuden var der i 2009 
tilknyttet tre reservepolititjenestemænd.

FAKTA oM statsadvokaten For særlige internationale straFFesager (sais)

internationalt
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Når nøden er størst, er nettet nærmest ...  

Denne lettere omskrivning af det klassiske ordsprog 
kan overføres til de arbejdsredskaber, som iAP – den 
internationale sammenslutning af anklagere – stil-
ler til rådighed.

iAP, der repræsenterer op mod en halv million an-
klagere i 130 lande, er nemlig i fuld gang med at 
opbygge en række databaser, som via organisatio-
nens hjemmeside letter adgangen til faktuelle op-
lysninger og muligheden for personlig hjælp i sager 
om grænseoverskridende kriminalitet som for ek-
sempel cybercrime.

»Man kan for eksempel forestille sig, at en dansk 
anklager arbejder med en sag om børneporno, der 
har forgreninger til Vancouver i Canada. Her vil den 
danske anklager på få øjeblikke, via iAP’s netværk, 
kunne finde frem til den person i Vancouvers ankla-
gemyndighed, der ved mest om børneporno, og 
trække på den pågældendes kompetencer og lo-
kale netværk. Foruden den konstante udvikling af 
iAP’s kommunikationsplatforme er vi også i fuld 
gang med at udbygge vidensdatabaser og faktasider 
om de enkelte medlemslande og jurisdiktioner, som 
anklagere over hele verden kan trække på,« fortæl-
ler Janne Holst Hübner, som ud over at være afde-
lingsleder hos Rigsadvokaten også fungerer som 
kommunikationschef i iAP.

Af særlig interesse for globaliserede anklagere frem-
hæver hun iAP’s nyetablerede udvekslingsprogram 
PEP (Prosecutors Exchange Programme), som of-
ficielt trådte i kraft i 2010 med Danmark som delta-
ger. Programmet giver anklagere mulighed for at 
tage på studieophold i andre lande, og i løbet af ef-
teråret 2010 sendes den første medarbejder på et 
udvekslingsophold i Australien.

stor dansk indFlydelse
iAP blev grundlagt i 1995. Året efter blev daværende 
rigsadvokat Henning Fode indvalgt i eksekutivko-
miteen, og han blev valgt som præsident i 2005. 
Henning Fode nåede at iværksætte flere store pro-
jekter – blandt andet en grundlæggende opdatering 
af iAP’s hjemmeside og administrationssystem, 
som i dag betragtes som det måske væsentligste 
udviklingstrin i sammenslutningens historie. Den 
nuværende rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen blev 
indvalgt i eksekutivkomiteen i 2008, hvor han støt-
ter og bidrager til iAP’s fortsatte udvikling. 

Danmarks fremtrædende placering i iAP er ikke til-
fældig ifølge vicestatsadvokat Alessandra giraldi. 
Som chef for Rigsadvokatens internationale afdeling 
er hun ikke alene med i iAP-arbejdet, men deltager 
også i møder og konferencer i både EU, Europarådet 
og FN, ligesom hun er involveret i konkrete danske 
bistandsprojekter med anklagemyndighederne i 
blandt andet Jordan og Vietnam.

»Verden over møder Danmark anerkendelse for et 
ekstremt velfungerende retsvæsen. Der står re-
spekt om vores retspleje, om vores høje faglige 
standard i anklagemyndigheden og om et system, 
der er fri for korruption. Mange lande – især udvik-
lingslande – stræber mod systemer, der ligner vo-
res,« siger Alessandra giraldi og fortsætter:

»Modsat henter vi også inspiration i vores møde 
med andre systemer. For selv om vores system 
betragtes som ’ekstremt velfungerende’, kan vi sag-
tens lære af andre lande. og gennem det internatio-
nale samarbejde får vi også indsigt i, hvordan kri-
minalitetsbilledet udvikler sig. Det er nyttigt, for de 
tendenser når som regel Danmark på et tids-
punkt.«  

DEN gLoBALE ANKLAgEMyNDigHED

det internationale netværk rykker endnu tættere sammen. Nye databaser  
øger adgangen til faktuelle oplysninger og personlige kontakter
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En skriveopgave af de mere komplicerede. Sådan 
betegner rigsadvokatassessor Alessandra giraldi 

den vejledning mod tortur, som hun i 2009 hjalp den 
jordanske anklagemyndighed med at forfatte. 

Vejledningen på 24 sider udgives i foråret 2010, og 
når den færdige meddelelse lander hos alle jordan-
ske anklagere, udgør den det første konkrete skridt 
i en lang og besværlig forandringsproces. 

En proces, der skal ændre Jordans retssystem, hvor 
politiet i et vist omfang bruger tortur til at frem-
tvinge tilståelser, og hvor fængselsforholdene kan 
være så dårlige, at de fører til fysiske overgreb mod 
de indsatte. opgaven var ikke nem.

»Det var vanskeligt at samarbejde på tværs af 
store kulturelle forskelle, og det ømtålelige emne 
gjorde ikke opgaven lettere. i begyndelsen tænkte 
jeg: ’Kommer vi nogen vegne?’, men de personlige 
relationer hjalp. Der er en høj grad af forståelse over 
for hinandens systemer,« siger Alessandra giraldi, 
der samarbejdede tæt med chefanklageren i Am-
man.

konkrete råd til anklagere
Vejledningen blev udfærdiget med inspiration fra 
Rigsadvokatens meddelelser, og Alessandra giraldis 
mål var at gøre den så konkret, at den bliver et brug-
bart redskab for anklagere, der skal undersøge tor-
tursager. 

»Der ligger nu retningslinjer for, hvordan anklagere 
skal afhøre personer, der er udsat for tortur. Hvilke 
oplysninger skal de have frem, hvad skal de spørge 
om, og hvordan sikrer de, at læger undersøger de 
skader, som torturen har medført?« siger Alessan-
dra giraldi. Hun forklarer, at mange anklagere har 
fået øjnene op for, at de kan være med til at be-
kæmpe tortur. 

»i begyndelsen manglede anklagerne forståelse 
for, at de også havde en rolle. Politiet udfører tortu-
ren, og det ligger uden for anklagemyndighedens 
opgaver at forholde sig til den. Men nu involverer 
anklagerne sig,« siger rigsadvokatassessoren.

kongen vil torturen til livs
Hun understreger, at den jordanske konge ønsker 
at bekæmpe torturen, men det kan tage tid at få den 
holdning udbredt ned gennem et system, hvor po-
litifolk ifølge FN ofte bruger tortur, når de afhører 
arrestanter.

HJæLPER MED AT  
BEKæMPE ToRTUR 

Jordanske anklagere skal fremover tage mere ansvar i sager, hvor  
politifolk eller fængselsbetjente udøver tortur. Rigsadvokaten har i et  
projekt finansieret af Udenrigsministeriet hjulpet den jordanske anklage-
myndighed med at skrive de ømtålelige retningslinjer.
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Hun anbefaler også, at Jordan ændrer sit klagesy-
stem, så en uafhængig instans kan tage sig af klager 
over politi og fængselsvæsen. i øjeblikket behandles 
klager af en politidomstol i et lukket system med 
særlige politianklagere og dommere, og derfor tviv-
ler torturofre på, at de får en fair behandling, hvis 
de klager. Men også her ser Alessandra giraldi små 
ændringer til det bedre.

»Den officielle holdning er nu, at man ikke må bru-
ge tilståelser, der er opnået under tortur, og de se-
neste år er et par sager faldet på grund af tortur 
under afhøringer. Så anklagerne er ved at blive be-
vidste om, hvad de skal gøre med afhøringer, hvor 
politiet har tortureret de mistænkte.«

sais Fik stærkt redskaB

•  i 2009 fik Statsadvokaten for Særlige internationale 
Straffesager (SAiS) bedre muligheder for at finde per-
soner, der mistænkes for at have begået alvorlige for-
brydelser i udlandet såsom folkedrab, forbrydelser mod 
menneskeheden, krigsforbrydelser eller terrorhandlin-
ger. 

•  1. marts 2009 trådte en ændring af Udlændingeloven 
i kraft, som gav SAiS mulighed for at gennemføre mere 
målrettede søgninger i Udlændingeservices sager efter 
personer, der er kommet til Danmark fra konfliktområ-
der, og som kan være mistænkte, ofre eller vidner i 
sager om alvorlig kriminalitet.

•  Siden loven trådte i kraft, har SAiS anmodet Udlændin-
geservice om aktindsigt i en del sager relateret til Eks-
Jugoslavien, irak og Afghanistan.

•  ingen af de sager, som SAiS hidtil har modtaget, har ført 
til sigtelse mod nogen person.

•  i et særligt søgeprojekt vedrørende Rwanda har SAiS 
hos Udlændingeservice undersøgt sagsakter vedrø-
rende et større antal personer og har udtaget 22 af dem 
til nærmere undersøgelse, som ikke er afsluttet. 

Bredt samarBeJde mod tortur

•  Projekt Karama (”værdighed” på arabisk) skal bekæm-
pe tortur i Jordan.

•  Fra dansk side deltager Rigsadvokaten, Politiskolen og 
Kriminalforsorgen. Rehabiliteringscenter for Torturofre 
(RCT) er projektholder. 

•  Fra jordansk side deltager politi, fængselsvæsen, an-
klagemyndighed og justitsministerium samt det natio-
nale institut for menneskerettigheder og ngo'en Mizan, 
der yder retshjælp.

•  Det danske udenrigsministerium finansierer projektet 
på 5,9 millioner kroner under Det Arabiske initiativ, som 
vil fremme dialogen mellem Danmark og arabiske 
lande.

•  RCT begyndte projektet i 2005 med en fact finding mis-
sion i Jordan, og de første år gik med at fastlægge pro-
jektet og indgå aftaler mellem parterne.

•  I projektet indgår fælles aktiviteter og seminarer, men 
de enkelte parter – for eksempel Rigsadvokaten og den 
jordanske anklagemyndighed – samarbejder også di-
rekte.

•  Jordan er valgt, fordi landet er kendt som et foregangs-
land, og fordi den jordanske konge ønsker at bekæmpe 
tortur.

•  Formelt gik projektet i gang 1. april 2008. Det bliver 
evalueret i foråret 2010 og afsluttes i oktober 2010.
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170 deltagere forbundet via computere i et 
stort netværk. Det udgjorde fundamen-

tet, da ledere og medarbejdere fra anklagemyndig-
heden og politikredsene i oktober 2009 indkred-
sede, hvilke pejlemærker og fokusområder landets 
anklagere skal ledes efter de næste fem år.

Den systematiske brainstorming fandt sted over to 
dage på et konferencecenter i Kolding, og de 170 
ledere og medarbejdere arbejdede i grupper på 
seks-syv deltagere foran computere, der var forbun-
det, så alle kunne se hinandens input. Styret af 
konsulentfirmaet core-team, der rubricerede grup-
pernes svar på spørgsmål som ”Hvilke muligheder 
har vi?”, ”Hvilke udfordringer har vi?” og ”Hvad skal 
være vores pejlemærker og fokusområder?”.

»Alle skulle kunne se, hvad de andre skrev, så man 
kunne kommentere hinandens svar. Der tegnede 
sig hurtigt tendenser som for eksempel, at vi skulle 
være åbne og kommunikere mere, og så kommen-
terede folk på det,« siger Rigsadvokatens uddan-
nelses- og udviklingschef ida Sørensen, der var 
ansvarlig for hele forløbet. 

Strategiforløbet inkluderede to spørgerunder op til 
seminaret, hvor deltagerne skriftligt skulle svare 
på en lang række spørgsmål. 

»Vi ville gerne forberede deltagerne på seminaret, 
og samtidig var det vigtigt at følge op på den hidti-
dige udviklingsplan 2007-2009 for at se, hvad vi 
skulle videreføre fra den,« siger ida Sørensen. 

Svarene samlede Rigsadvokaten i notater, som del-
tagerne fik før seminaret. Her kunne de blandt andet 
læse om den gamle plan, der især fokuserede på 
reformen af politi og anklagemyndighed, at kom-
munikationen omkring reformen havde fungeret 

FRA BRAiNSToRM TiL FEMÅRSPLAN 

170 ledere og medarbejdere fra anklagemyndigheden og politiet brainstormede  
og diskuterede i to dage, hvorefter en skrivegruppe samlede de mange input til  
anklagemyndighedens strategiplan frem mod 2015. Ejerskabet til planen er  
altafgørende, fortæller et medlem af skrivegruppen.

tre strategiske peJlemærker

Anklagemyndighedens strategiplan for 2010-2015 in-
deholder tre overordnede målsætninger, som sætter 
retningen:
•  FORBEDRET KVALITET OG EFFEKTIVITET: Vi vil arbejde 

på at styrke kvaliteten og effektiviteten, både af vores 
eget arbejde og af den ydelse, som den samlede straf-
fesagskæde – politi, anklagemyndighed, domstole og 
kriminalforsorg – leverer.

•  ÅBEN OG SERVICEMINDED MYNDIGHED: Målet er, at 
forurettede og vidner oplever en bedre service, og at 
omverdenen oplever en mere åben anklagemyndig-
hed.

•  ATTRAKTIV ARBEJDSPLADS MED KOMPETENTE MEDAR-
BEJDERE: Vi vil arbejde for at blive en endnu bedre 
arbejdsplads, og vi forventer, at vores medarbejdere 
løbende udvikler sig og bliver endnu dygtigere. Målet 
er at blive en af de allermest attraktive juridiske ar-
bejdspladser.
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godt, at medarbejdere og ledere var involveret dybt 
i reformarbejdet, ligesom Rigsadvokaten havde støt-
tet embederne fint. 

Til gengæld havde nogle projekter i udviklingsplanen 
ikke slået ordentligt igennem på antallet af tiltaler, 
som anklagemyndigheden rejste, ligesom medar-
bejderne ikke følte, at de var ordentligt it-understøt-
tet i det daglige arbejde. 

»i den tidligere plan så vi mest på os selv, på hvor-
dan vi gennemførte MUS-samtaler, udviklede med-
arbejdernes kompetencer og styrede ressourcer. i 
den nye plan ville vi have mere fokus på bundlinjen 
og især kundernes behov. Derfor ser vi mere på os 
selv udefra og forsøger at se på vores kerneopgaver, 
og hvad omgivelserne forventer af os,« siger ida 
Sørensen.

Fire Fokusområder For at nå målene

For at nå strategiplanens pejlemærker vil anklagemyndigheden koncentrere sin indsats 
på fire særligt vigtige områder, hvor der allerede er iværksat en række initiativer. Dem 
vil vi videreføre og gøre færdige, men vi vil også øge indsatsen gennem nye initiativer. 
Fokusområderne er:
•  LEDELSE: Vi vil udvikle bedre ledelsesværktøjer og styrke vores ledere inden for 

strategisk ledelse, driftsledelse og personaleledelse.
•  IT: Vi vil udvikle tværgående it-systemer, som understøtter et effektivt samarbejde 

med politiet, domstolene og kriminalforsorgen. Samtidig vil vi arbejde på at udstyre 
alle anklagere med tidssvarende personlige it-redskaber og udvide adgangen til 
opdateret faglig viden.

•  ARBEJDSMETODER: Vi vil i samarbejde med politiet og domstolene bruge Lean til 
fortsatte forbedringer af vores arbejdsmetoder, lære af hinanden gennem udbre-
delse af ”bedste praksis”, fastlægge kvalitetsstandarder og organisere os sådan, at 
både store og små sager bliver behandlet med den rigtige kvalitet.

•  KOMMUNIKATION: Vi vil give letforståelig information om straffesagsprocessen og 
klar besked om vores afgørelser. Vi vil styrke vores kommunikation over for offent-
ligheden og understøtte dette med en samlet pressepolitik.
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Derfor svarede deltagerne i den anden spørgerunde 
op til seminaret på spørgsmål som ”Hvad tror du, 
at omgivelserne forventer af os?”. Det blev også et 
gennemgående tema på seminaret, og den færdige 
plan lægger blandt andet vægt på, at anklagemyn-
digheden skal forbedre kommunikationen med 
borgere og medier, tage sig bedre af forurettede og 
vidner i straffesager og samarbejde med domsto-
lene om Lean-projekter.

medarBeJderne skal involveres 
i strategiarBeJdet
Strategiplanen skrev ikke sig selv under seminaret 
i Kolding. Rigsadvokaten nedsatte en skrivegruppe 
på ni personer, der sorterede og prioriterede de 
mange udsagn fra deltagerne yderligere. gruppen 
mødtes flere gange for at skære udsagnene til, så 
de kunne kommunikeres og implementeres på en 
måde, så Rigsadvokaten kan følge op på, om man 
når målene.

Chefanklager Jan Stick fra Fyns Politi sad i skrive-
gruppen og var med til at træffe en række valg: »Vi 
måtte sortere udsagnene, så de passede ind i grup-
per, og her hjalp det, at vi kunne se bemærknin-
gerne til de forskellige udsagn. Så var det klart, hvad 
folk i salen havde ment,« siger Jan Stick og forklarer, 
hvordan gruppen også præciserede begreber.

»ordene branding og profilering fyldte en del, og 
dem blev vi ret trætte af. i stedet kom det til at 
hedde kommunikation i planen. Det handler om, at 
vi skal være spillere på mediebanen og give et sam-
let billede af straffesagsbehandlingen. Medierne er 
hurtige, men følger ikke altid op på sagerne. Det gør 
vi så,« siger Jan Stick.

de vigtigste indsatser i 2010

Strategiplanen specificerer tre indsatser som særligt 
vigtige for 2010:
•  Vi vil fokusere på vores arbejdsprocesser og på samar-

bejdet i straffesagskæden ved målrettet brug af Lean-
metoder, udvikling af sammenhængende it-systemer 
og styrket vidensdeling.

•  Vi vil fokusere på vores kontakt med borgere og medier, 
vores sprogpolitik og vores tilgang til forurettede og 
vidner.

•  Vi vil give vores medarbejdere moderne arbejdsredska-
ber, styrke ledelsen og fokusere på oplæringen af nye 
anklagere.

Han understreger, at processen omkring en strate-
giplan afgør, om medarbejderne tager den til sig.

»Det vigtigste er ejerskabet. Rigsadvokaten kunne 
sætte et par af os til at skrive en plan, der ville ligne 
den nuværende, men folk ville sidde og glo på den 
ude i kredsene. Her har de i stedet været involveret 
i at udtænke det strategiske grundlag, og det gør 
en meget stor forskel,« siger Jan Stick. 
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09Mål

Afrapporteringen i 'Resultater 09' 
afspejler de pejlemærker, som 
anklagemyndigheden opstillede i 
'Mål 09'. Publikationen kan læses 
på www.rigsadvokaten.dk.

Mål og strategi
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Anklagemyndighedens retning og overordnede mål i de kommende 
år er beskrevet i ’Anklagemyndighedens Mål og Strategi 2010-15’. 
Publikationen kan læses på www.rigsadvokaten.dk.
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