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Forord 

UDVIKLINGEN STILLER KRAV

Anklagemyndighedens væsentligste opgave er sammen med 
politiet at skabe tryghed ved at bekæmpe kriminalitet. Krimi-

naliteten udvikler sig løbende, og skal vi kunne løse vores opgave, 
er vi nødt til tilsvarende at udvikle vores organisation, kompeten-
cer og arbejdsmetoder. 
 
Det fortsatte bandeopgør har i de senere år trukket betydelige 
ressourcer, når vi gennemfører efterforskning og retssager mod 
medlemmer af kriminelle grupperinger, der sætter andre men-
neskers sikkerhed og tryghed på spil. Vi bruger meget tid og 
mange kræfter både i retten og på at bistå ved efterforskningen. 
Men det er et nødvendigt ressourceforbrug, og det er meget til-
fredsstillende, når vi kan gennemføre sager på området.

Jeg er derfor glad for, at vi for 2010 kan fremvise betydelige resul-
tater, når det drejer sig om indsatsen mod f.eks. bande- og rock-
erkriminalitet. Det gælder bl.a. den særlige indsats i Taskforce Øst 
og i politikredsene, og det gælder de mange tilfælde, hvor ger-
ningsmændenes indtægter er blevet konfiskeret, så pengene ikke 
kan blive brugt til at finansiere nye lovovertrædelser. Også på 
området for den generelle økonomiske kriminalitet har vi haft 
succes med at beslaglægge gevinster.

En anden udvikling i de senere år har været, at kriminelle grup-
peringer har udvist stadig større opfindsomhed og kynisme ved 
store røverier. For os som anklagere ligger der en stor faglig udfor-
dring i f.eks. at skulle sammenkæde telefonoplysninger og andre 
tekniske beviser for at få fastlagt de enkelte tiltaltes medvirken 
- og vel at mærke gøre det på en måde, så retten får et objektivt, 
dækkende og forståeligt grundlag for at vurdere sagens beviser. 

Derfor har vi også oprustet bl.a. gennem interne kurser, så ankla-
gerne bliver bedre i stand til at fremlægge politiets efterforsk-
ningsmateriale i store og komplicerede sager. Vi har også set et 
stigende antal sager, hvor vi fra anklagemyndigheden stiller med 
et egentligt anklagerteam. 

Det betydelige antal komplicerede sager, som vi løbende står over 
for, nødvendiggør, at vi hele tiden styrker vores kompetenceud-
vikling af den enkelte, således at vi som samlet organisation kan 
mønstre meget stærke strafferetlige og straffeprocesuelle kom-
petencer. Vi fortsætter vores målrettede satsning på kompeten-

ceudvikling, og i 2010 tog vi et nyt vigtigt skridt, da vi iværksatte 
Anklagemyndighedens Kvalitetsprogram, som over de kommen-
de år skal føre til en løbende yderligere højnelse af kvaliteten af 
vores arbejde.

På de særligt politisk prioriterede sagsområder – f.eks. vold, vold-
tægt og ulovlige våben – blev 2010 året, hvor anklagemyndighe-
den efter flere års målrettet indsats nåede op på et meget tilfreds-
stillende niveau. Vi har i dag en meget effektiv retshåndhævelse 
på disse områder, hvor retsfølelsen i særlig grad kan kræve hurtig 
og konsekvent afregning. 

Den gode udvikling gælder også på indbrudsområdet, hvor vi i 
2010 rejste langt flere tiltaler for indbrud end i de foregående år. 
Det er meget tilfredsstillende, for indbrudskriminaliteten har væ-
ret i vækst og skal bekæmpes effektivt og kontant. I tæt samar-
bejde med politiet satte vi også hårdere ind overfor hælerne. I det 
hele taget har vi i de alvorligste sager – straffelovssagerne – nu 
nået et niveau, hvor vi rejser flere tiltaler end før politireformen. 

Også udenfor de prioriterede områder går det godt. Vores sam-
lede produktion kom – når man tager højde for et markant øget 
retsarbejde – op på niveauet fra før reformen.

Selv om vores resultater i 2010 således var virkelig gode, vil vi i 
de kommende år bestræbe os på at gøre det endnu bedre. Vi har 
formuleret en ambition om at blive 2 procent mere effektive om 
året, og vi ser navnlig et betydeligt potentiale ved at blive bedre 
til at udnytte mulighederne for digitalisering af straffesagsbe-
handlingen. Det gælder om at få gjort op med alle unødige hin-
dringer for, at vi kan koncentrere os om vores kerneopgave – den 
juridiske behandling af straffesager.

På de kommende sider giver vi en samlet fremstilling af anklage-
myndighedens resultater i 2010. Jeg håber, at den kan være af 
interesse.

Med venlig hilsen

Jørgen Steen Sørensen
Rigsadvokat
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Med indgangen til 2010 iværksatte anklagemyn-
digheden den strategi, som frem mod 2015 

definerer de fire overordnede hovedområder, vi 
navnlig vil fokusere på.

Under overskriften ‘En stærk anklagemyndighed’ er 
de fire hovedområder ‘ledelse’, ‘it’, ‘arbejdsmetoder’ 
og ‘kommunikation’. Inden for hvert af disse fire 
områder er der defineret en række mål og opgaver, 
som alle skal iværksættes i løbet af de fem år.

Ud over nye initiativer fastholder strategiplanen 
også en lang række af processerne fra den udvik-
lingsplan, der definerede målene for anklagemyn-
digheden i de første tre år efter reformen.

»I den tidligere udviklingsplan så vi mest på os selv, 
hvordan vi gennemførte MUS-samtaler, udviklede 
medarbejdernes kompetencer og styrede ressour-
cer. I den nye strategi har vi mere fokus på bundlin-
jen og især omverdenens behov. Derfor ser vi mere 
på os selv udefra og forsøger at kigge på vores ker-
neopgaver, og hvad omgivelserne forventer af os,« 
siger Ida Sørensen, udviklings- og uddannelseschef 
hos Rigsadvokaten.

Strategiplanens overordnede pejlemærker i forhold 
til ledelse handler om at udvikle bedre ledelses-
værktøjer og styrke ledere inden for strategisk le-
delse, driftsledelse og personaleledelse.

Inden for it-området skal der i løbet af de fem år 
udvikles tværgående it-systemer, som understøtter 
et effektivt samarbejde med politiet, domstolene 
og kriminalforsorgen. Samtidig vil anklagemyndig-
heden arbejde på at udstyre alle anklagere med 
tidssvarende personlige it-redskaber og udvide ad-
gangen til opdateret faglig viden.

Under det tredje hovedområde vil anklagemyndig-
heden i samarbejde med politiet og domstolene 
bruge Lean til fortsatte forbedringer af arbejdsme-
toderne – blandt andet gennem udbredelse af ‘bed-
ste praksis’. Desuden skal der fastlægges kvalitets-
standarder, som sikrer, at både små og store sager 
bliver behandlet med den rigtige kvalitet.

I forhold til kommunikation handler pejlemærkerne 
om at give letforståelig information om straffesags-
processen og klar besked om anklagemyndighe-
dens afgørelser. Desuden vil anklagemyndigheden 
styrke kommunikationen over for offentligheden.

Inden for disse overordnede målsætninger har især 
tre indsatsområder været specificeret som ‘særligt 
vigtige’ for 2010. Det gælder samarbejdet i straffe-
sagskæden, kommunikation i forhold til forurettede 
og vidner samt styrkelse af medarbejdernes ar-
bejdsredskaber – herunder forbedret oplæring af 
unge anklagere.

Hvert år udpeger anklagemyndigheden en række 
konkrete indsatser. Skemaet på side fem er en over-
sigt over status for de vigtigste indsatser.

ANKLAGEMYNDIGHEDENS STRATEGI

TRE STRATEGISKE PEJLEMÆRKER

Rigsadvokatens strategiplan for 2010-2015 er udarbejdet efter input fra i alt 170 med-
arbejdere og ledere fra anklagemyndigheden og politiet, som deltog i et seminar, hvor 
en lang række temaer og ideer blev diskuteret. Planen indeholder tre overordnede 
målsætninger, som sætter retningen frem mod 2015.

•		FORBEDRET	KVALITET	OG	EFFEKTIVITET:	Vi	vil	arbejde	på	at	styrke	kvaliteten	og	ef-
fektiviteten, 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 anklagemyndighed.

•		ATTRAKTIV	ARBEJDSPLADS	MED	KOMPETENTE	MEDARBEJDERE:	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 arbejdspladser.
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LEDELSE

KONKRETE INDSATSER FÆRDIG SENEST STATUS

Lederevaluering Systematisk	lederevaluering. December	2010 Ledelsesevaluering	gennemført	i	oktober	2010.

Lederudvikling Målrettet	og	systematisk	udvikling	af	professionel	
ledelse af kommende og nuværende ledere.

December	2011 Som	koncept	er	lederudviklingsprojektet	godkendt	af	koncernledel-
sen	i	oktober	2010.	Kursus	i	driftsledelse	udbudt	i	oktober	2010.

Systemunderstøttet  
driftsledelse – 1

Udvikling af et nyt ledelsesinformationssystem, der 
bl.a.	muliggør	måling	på	advokaturniveau	–	QlikView.

December	2010 Der	er	udarbejdet	en	applikation	med	vægtede	tiltaler	i	QlikView,	
som kan anvendes i de enkelte advokaturer i kredsene.

Systemunderstøttet  
driftsledelse – 2

Ledelsesinformation	tværgående	–	Udvikling	af	Polis	i	
samarbejde med Rigspolitiet.

Der	skal	udarbejdes	en	række	applikationer	i	QlikView	til	brug	for	
driftsledelsen i kredsene. 

Systemunderstøttet  
driftsledelse – 3

Udvikling	af	en	elektronisk	sagsstyringsreol	til	POLSAG. Juni	2011 Leverandøren	har	leveret	en	prototype,	og	undervisning	er	under	
forberedelse.

IT

Elektronisk dagbog Elektronisk	dagbog	implementeres,	og	der	etableres	
en supportenhed i Rigsadvokaten.

December	2010 Udviklet og implementeret i fire pilotkredse.

Elektronisk særakt Undersøgelse af muligheden for en elektronisk særakt. Juli	2011 Projektet	er	endnu	ikke	igangsat.	Det	søges	iværksat	i	2011.

Elektroniske bødesager Fuld	digitalisering	af	bødesager. Juni	2012 Afventer	2.	bølge	i	implementeringen	af	POLSAG-projektet.

Forbedret adgang til internet Forbering	af	internetadgang	fra	den	enkeltes	arbejds-
plads.

December	2010 Projektet er forsinket, men det forventes implementeret i løbet af 
2011.

IT-redskaber til alle anklagere It-redskaber	til	personlig	effektivitet	hos	anklagerne,	
herunder onlinekalender, bærbar computer og opkob-
ling til internettet.

December	2010 Projektet	videreføres	i	anklagemyndighedens	mål	for	2011.	Imple-
mentering forudsætter, at de tekniske løsninger som muliggør 
trådløs opkobling til interne systemer er til stede.

ARBEJDSMETODER

Elektronisk bibliotekssystem Etablering	af	et	fælles	elektronisk	bibliotekssystem	 
for hele anklagemyndigheden.

December	2010 Der	er	etableret	et	fælles	bibliotekssystem.	Endelig	implementering	
afventer dog løsningen med den forbedrede adgang til internettet.

Implementering af Lean Implementering	af	Lean	i	embederne	i	anklage- 
myndigheden gennem udbredelse af erfaringer om 
bedste praksis.

Løbende Der	er	gennemført	Lean-projekter	i	anklagemyndigheden	i	alle	
embeder, ligesom uddannelsen af  proceskonsulenter er fortsat.

Karriereveje Etablering	af	en	karrierevej	for	særligt	fagligt	dygtige	
medarbejdere med mulighed for at avancere til 
specialiststillinger.

I	løbet	af	2011 Oplæg	vedrørende	kompetence	og	karriereudvikling,	herunder	
oprettelse af specialanklagerstillinger godkendt af koncernledel-
sen i oktober 2010.

Kvalitetsudvikling Forberedelse	af	et	samlet	projekt	om	kvalitetsudvik-
ling i anklagemyndigheden.

December	2010 Anklagemyndighedens	Kvalitetsprogram	færdigggjort	maj	2011.	
Pilotprojekter igangsat.

Lean i elektroniske bødesager Digitalisering	af	bødesager	baseret	på	hensigtsmæs-
sige sagsgange.

Juni	2010 Der	er	udarbejdet	en	rapport	med	en	række	konkrete	tiltag	 
til effektiviseringer.

Lean-enhed Etablering	af	en	Lean-enhed,	der	følger	op	på,	facilite-
rer	og	udfører	Lean-projekter	ved	embederne.

April	2010 Der	er	etableret	en	Lean-enhed	i	april	2010.

Modernisering af grunduddannel-
sen for nye anklagere

Modernisering	af	grunduddannelsen	for	nye	ankla-
gere.

I	løbet	af	2011 Ny	grunduddannelse	for	anklagere	trådt	i	kraft	1.	januar	2011.

Søgemaskine Etablering	af	søgemaskine	på	AnklagerNet	med	
søgning i både interne og eksterne vidensbaser.

December	2010 Der	er	etableret	en	løsning.	Endelig	implementering	afventer	dog	
den forbedrede adgang til internettet.

Tværgående Lean-projekter Iværksættelse	af	tværgående	Lean-projekter	med	
nærmeste samarbejdsparter.

Indtil	videre Der	er	etableret	en	tværgående	projektgruppe	under	ledelse	af	
Rigsadvokaten.	Der	er	endvidere	gennemført	et	konkret	Lean-
projekt	med	Københavns	Vestegns	Politi	og	Retten	i	Glostrup.	

Anklagemyndighedens  
Vidensbase udbygges

Vidensbasen	udbygges	med	fem	nye	retsområder. Januar	2011 Vidensbasen	er	udbygget	med	fem	nye	retsområder	i	2010.

KOMMUNIKATION

Anklagemyndigheden i medierne Der	udarbejdes	en	ny	mediepolitik	for	hele	anklage-
myndigheden.

December	2010 Arbejdsgruppe	har	afholdt	en	række	møder.	Forventes	færdiggjort	 
i 2011.

Anklagemyndighedens samlede 
indsats over for forurettede og 
vidner

Overveje	anklagemyndighedens	samlede	indsats	over	
for forurettede og vidner i lyset af anbefalinger fra 
Justitsministeriets	arbejdsgruppe	om	en	styrket	
indsats over for forurettede.

December	2010 Justitsministeriets	arbejdsgruppe	afgav	rapport	i	januar	2011,	 
hvorfor anklagemyndigheden først har påbegyndt arbejdet i 2011.

Anklagemyndighedens skriftlige 
kommunikation med forurettede  
og vidner

Modernisere	anklagemyndighedens	brevskabeloner,	
brochurer mv. til vidner og forurettede, så de bliver 
klare og letforståelige.

December	2010 Der	er	færdiggjort	brevskabeloner,	brochurer	m.m.	Der	er	udarbej-
det en skrivevejledning for alle anklagere i anklagemyndigheden, 
og der er iværksat kursusforløb.

Modul på anklagemyndighedens 
hjemmeside med vejledning og 
information til vidner og forurettede

Udarbejde et modul på anklagemyndighedens  
hjemmeside med klar og letforståelig vejledning og 
information til vidner og forurettede om forløbet i en 
straffesag mv.

December	2011 Projektet afventer opdatering af hjemmeside.
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Rigsadvokaten administrerer bevillin-
gen til an klagemyndigheden, som det 

i 2010 kostede 730 millioner kroner at 
drive.

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

Sammenholdes anklagemyndighedens 
udgifter med resultaterne, kan der opstil-
les et samlet mål for anklagemyndighe-
dens 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 anklagemyn-
digheden behandler, til et fælles mål. Som 
standardsag er valgt voldssager, og når 
sagsproduktionen fra anklagemyndighe-
den i poli tikredsene skal sammenlignes, 
vil alle sager – lige fra små færdselssager 
til drab – blive omregnet til standardsager.

ANKLAGEMYNDIGHEDENS 
ØKONOMI OG 
SAGSPRODUKTION 2010

Opgjort på denne måde rejste anklagemyn-
digheden i politikredsene i 2010 tiltale i 
72.751 standardsa ger, hvilket er en stigning 
på 3.842 i forhold til året før. Da udgifterne 
til sagsproduktionen i politikred sene ud-
gjorde cirka 457 millioner kroner, kostede 
det i 2010 anklagemyndigheden i politi-
kredsene i gennemsnit 6.275 kroner at 
behandle en sag. Dette er en forbedring i 
forhold til 2009 på cirka 185 kroner.

En anden måde at opgøre anklagemyndig-
hedens effektivitet på er, hvor mange stan-
dardsager vi kan behandle for hver million 
kroner, vi bruger på løn til anklagere. Målt 
på denne måde steg vores effekti vitet fra 
faktor 254 i 2009 til faktor 268 i 2010. 
Dette tal ligger dog fortsat under det øn-
skede pej lemærke – årsproduktionen for 
2006 – hvor effek tivitetsfaktoren var 277.

Opgjort i 2010-lønniveau.

  ANTAL VÆGTEDE TILTALER 

PR. MIO. KR. BEVILGET TIL ANKLAGERENS LØN
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Opgjort i 2010-lønniveau.
Der er ikke data for 2006.

  ANKLAGEMYNDIGHEDENS EFFEKTIVITET
  
KR. PR. VÆGTET TILTALE
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ANTAL REJSTE TILTALER I POLITIKREDSENES  
ANKLAGEMYNDIGHED   
Tiltaler  2010
Drab	mv.	 	 829	
Vold	og	røveri	 								12.650	
Sædelighed	 										1.341	
Indbrud	og	tyveri	 								42.842	
Økonomisk	kriminalitet	 								11.856	
Narkotika	og	smugling	 								19.532	
Øvrig	straffelov,	herunder	brugstyveri	 								17.371	
Øvrig	særlov	 								37.259	
I	alt	 					 	143.680	
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Anklagemyndigheden	er	en	løntung	virk-
somhed. 71 øre af hver brugt krone går til 
medarbejdernes løn. 7 øre bliver betalt i 
husleje.	Endelig	bliver	22	øre	brugt	til	alt	fra	
it og kontorhold til møbler og ekstern bi-
stand.

FORDELING AF FORBRUG PÅ LØN OG ØVRIG DRIFT 
I DEN CENTRALE ANKLAGEMYNDIGHED 

 Løn

 Husleje

 Øvrig drift

71 %

7 %

22 %

 
FORDELING AF DRIFTSUDGIFTER 

 Bygninger inklusive drift

 It

 Transport og rejser

 Uddannelse og personaleudvikling

 Viden og bibliotek

 Øvrige driftsudgifter

29	%

12 %

29	%

14	%

7 %

9	%

UDGIFTER I ANKLAGEMYNDIGHEDEN 2010   
  Løn Øvrig drift I alt
Den	Centrale	Anklagemyndighed	 	194,4		 	78,6		 	273,0	
Politikredse	 	391,0		 	65,5		 	456,5	
Samlet	 	585,4		 	144,1		 	729,5

LØNNINGER FOR UDVALGTE PERSONALEGRUPPER
  Løn Pension Samlet
Nyansat	anklager	*	 	329.607		 	53.898		 	383.505	
Anklager	**	 	502.703		 	78.774		 	581.477	
Erfaren	anklager	 	615.681		 	74.628		 	690.309

* Startløn jf. overenskomst.
** Gennemsnitsløn for en fuldmægtig i den centralen anklagemyndighed. Disse vil typisk have nogen erfaring.Opgjort på basis af 
faktiske udbetalinger inkl. tillæg for bl. a. deltagelse i vagtordning.
*** Assessorniveau. En assessor er ansat som tjenestemand, hvorfor pensionsindbetalingen i nogen grad undervudererer vær-
dien af den faktiske tjenestemandspension.Opgjort på basis af faktiske udbetalinger inkl. tillæg for bl. a. deltagelse i vagtordning.
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Sagsproduktionen i anklagemyndighe-
den udviklede sig særdeles tilfredsstil-

lende i 2010. Ved udgangen af 2010 var 
der således tale om et meget begrænset 
fald i antallet af standardsager i forhold til 
2006 og stort set status quo, når tallet 
opgøres uvægtet. 

Ses der alene på behandlingen af de sæd-
vanligvis mere alvorlige sager efter straf-
feloven, har der været tale om en stigning 
i forhold til 2006. Fra 2009 til 2010 blev 
der rejst tiltale efter straffeloven i cirka 
5.300 flere sager. Opgjort i forhold til antal-
let af tiltaler på straffelovsområdet i 2006 
er der tale om en uvægtet stigning på 
cirka 3,3 procent. På voldsområdet er der 

STIGENDE ANTAL 
STRAFFELOVSSAGER

– i tråd med faldet i anmeldelsestallet på 
dette område – rejst færre tiltaler end i 
2006, men til gengæld er sagsbehand-
lingstiden reduceret markant.

Hvis man udvider synsvinklen til at om-
fatte alle straffesager, hvor kun færdsels-
sagerne ikke tæller med, blev der i 2010 
rejst cirka 8.500 flere tiltaler i forhold til 
2009.

De særdeles tilfredsstillende resultater er 
konsekvensen af et langt sejt træk, hvor 
der er arbejdet systematisk med blandt 
andet at effektivisere sagsgange, etablere 
styringsmekanismer og uddanne ankla-
gemyndighedens ledere i driftsledelse. 
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STIGENDE ANTAL 
STRAFFELOVSSAGER
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Også i 2010 havde anklagemyndigheden travlt 
med at gå i retten. Tal fra Domstolsstyrelsen 

viser nemlig, at antallet af gennemførte sager ved 
landets byretter fortsat følger en stigende kurve, 
der har været gældende, siden reformen trådte i 
kraft i 2007. Samlet set blev der i 2010 gennemført 
ti procent flere retssager end i 2006.

I 2007 blev der gennemført 122.066 straffesager ved 
domstolene, hvilket var et fald på cirka 17.000 sager 
sammenlignet med 2006. Men siden er antallet kun 
vokset. I 2009 gennemførte domstolene 140.247 
straffesager, hvilket lige nøjagtig passerede niveauet 
for 2006, og i 2010 kunne Domstolsstyrelsen opgøre 
153.999 gennemførte straffesager.

FLERE RETSSAGER END 
FØR REFORMEN

For første gang siden indførelsen af politireformen blev der i 2010  
gennemført flere straffesager ved byretterne end i 2006. Samlet er der 
tale om en stigning på ti procent.

Tallene viser, at retsvæsnets produktion af straf-
fesager nu – for første gang siden reformen – ligger 
over niveauet for 2006 inden for alle de typer af 
strafferetlige retssager, der især præger statistik-
ken. 

Det gælder blandt andet antallet af sager uden 
domsmænd, der er øget fra 84.772 i 2006 til 91.735 
i 2010, hvilket svarer til en stigning på otte procent. 
Sager med domsmænd er steget med 11 procent 
– fra 15.067 i 2006 til 16.786 i 2010. I begge disse 
typer af sager er det første gang, anklagemyndig-
heden ligger over niveauet for 2006.

SAGER VED LANDETS BYRETTER

 2006 2007 2008 2009 2010

Beskikkelsessager	mv.	i	alt 	8.116	 8.542	 8.773	 8.686	 9.470	

Diverse	i	alt 1.649	 1.195	 1.154	 1.126	 1.208	

Grundlovssager	mv.	i	alt 14.870	 15.368	 17.369	 19.012	 20.244	

Nævningesager	i	alt  –    –   	94	 172 130	

Sager	med	domsmænd	i	alt 15.067	 13.094	 13.137	 13.910	 16.786	

Sager	uden	domsmænd	i	alt 84.772	 72.442	 79.526	 84.172	 91.735	

Tilståelsessager	i	alt 13.363	 10.109	 10.027 11.760	 12.634	

Øvrige sagstyper 213	 	41	 17 10 101 

Øvrige straffesager i alt 1.613	 1.275 1.377	 1.399	 1.691	

Sager	i	alt 139.663	 122.066	 131.474	 140.247	 153.999	

Kilde: Domstolsstyrelsen.
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ANTAL TIMER PÅ ARBEJDSFORM PR. VÆGTET TILTALE

 Sagsbehandling 
og bistand under 
efterforskninger

Retsmøder 
under efter-

forskning

Sagsbehandling 
vedrørende 

tiltale

Domsforhand-
ling inklusive 

tilståelsessager

Efterfølgende 
sagsbehandling

Tidsforbrug i alt

Nordjylland 0,51 0,24 3,62 1,69 0,14 6,19

Østjylland 0,72 0,39 3,99 1,87 0,27 7,24

Midt-	og	Vestjylland 0,87 0,28 3,94 1,95 0,33 7,37

Sydøstjylland 0,42 0,28 3,88 1,56 0,20 6,34

Syd-	og	Sønderjylland 0,78 0,28 3,08 1,19 0,24 5,57

Fyn 0,50 0,22 3,15 1,50 0,16 5,53

Sydsjælland	og	Lolland-Falster 0,59 0,38 4,21 1,99 0,26 7,43

Midt-	og	Vestsjælland 0,90 0,57 3,55 2,06 0,23 7,32

Nordsjælland 0,65 0,60 3,26 2,58 0,48 7,58

Københavns	Vestegn 1,07 0,35 4,60 1,80 0,26 8,07

København 0,96 0,62 4,59 2,06 0,32 8,55

Bornholm 0,35 0,30 1,96 0,86 0,10 3,56

Samlet	resultat 0,75 0,40 3,86 1,83 0,26 7,10

Kilde: Tidsforbrugsanalyse.

TIDSFORBRUG PÅ STANDARDSAGER

Der	er	store	forskelle	på,	hvor	meget	tid	medarbejderne	ved	anklagemyndigheden	i	de	enkelte	
politikredse	anvender	på	at	behandle	en	standardsag.	Forskellene	afspejler	til	dels	det	lokale	
kriminalitetsmønster, ligesom medarbejdersammensætningen har betydning for tidsforbruget. 
Statistikkens	udsving	kan	også	henføres	til	forskelle	i	registreringspraksis.

Forskellene	har	imidlertid	også	i	et	vist	omfang	også	sammenhæng	med	den	måde,	som	politi-
kredsene	har	organiseret	straffesagsbehandlingen.	Anklagemyndigheden	i	alle	politikredse	
bruger	Lean	til	at	effektivisere	sagsbehandlingen.



12 SAGSPRODUKTION

Selv om antallet af anmeldelser om vold 
er faldende, brugte anklagerne i lan-

dets politikredse i 2010 tilsammen 83.583 
arbejdstimer på at behandle voldssager. 
Dermed er vold den sagskategori, der fyl-
der mest i anklagernes dagligdag. Det 
svarer til, at 21 procent af arbejdstiden, 
der anvendes på straffesagsbehandling, 
bruges til straffesager om vold – eller 68 
minutter i gennemsnit pr. medarbejder pr. 
arbejdsdag.

VI BRUGER MEST TID PÅ VOLD

Det viser en opgørelse af de tidsregistre-
ringer, som alle medarbejdere laver.

Omkring 73 procent af anklagerens tid går 
med den egentlige straffesagsbehandling. 
Det er blandt an det juridisk bistand under 
efterforskningen, grund lovsforhør, forbe-
redelse af anklageskrifter og rets sager.

Omkring 27 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. Denne ka tegori 
omfatter også den tid, som lederne bruger 
på le delse.

STRAFFESAGSBEHANDLING  
DELT OP EFTER SAGSTYPE
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VI BRUGER MEST TID PÅ VOLD
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* Opgjort på baggrund af Rigsadvokatens indberetningsordning.

** Rigsadvokaten havde stillet en række sager om ulovlige 
knive i bero.
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Nu er vi på plads. Vi rejser lige så mange sager 
som forventet. Og i 2011 kan vi fortsætte med 

at høste af de gevinster, som vi inden politireformen 
stillede i udsigt tre år efter reformen.«

Statsadvokat Svend Larsen, Rigsadvokaten, er rigtig 
godt tilfreds med de centrale tal for anklagemyn-
dighedens arbejde i 2010. De viser, at landets an-
klagere i 2010 rejste tre procent færre såkaldte 
vægtede tiltaler i forhold til 2006, året, før reformen 
af politi og anklagemyndighed trådte i kraft. 

I vægtede tiltaler sættes mængden af arbejde i de 
forskellige typer af sager i forhold til en standard-
voldssag. Således kan anklagemyndigheden bedre 
sammenligne sin produktion. Alligevel er der en vis 
statistisk usikkerhed ved tallene, og der vil altid 
forekomme udsving i antallet af tiltaler fra år til år, 
blandt andet fordi antallet af anmeldelser også æn-
drer sig. Målt på uvægtede tiltaler er anklagemyn-
digheden – med kun minus en procent – endnu 
tættere på niveauet fra 2006. Samtidig mødte an-
klagemyndigheden i 2010 væsentligt mere i retten 
end i 2006, så samlet set er resultatet fuldt tilfreds-
stillende.

»Vi ser det sådan, at et tal mellem minus en procent 
og plus tre procent reelt betyder, at vi er på niveau 
med antallet af tiltaler i 2006. Hvis vi kun ser på den 
alvorligere kriminalitet i form af straffelovsovertræ-
delser, er vi faktisk over niveauet for 2006, og en 
håndfuld politikredse har præsteret over niveauet, 
uanset hvordan man ser på det,« siger Svend  
Larsen.

2010 AFSLUTTEDE SVÆR PERIODE
Reformen ændrede fundamentalt på politiets og 
anklagemyndighedens organisation, og det betød 
som forventet, at anklagemyndigheden i den første 
tid efter reformen rejste færre tiltaler. De tre år fra 
2007 til 2009 var en svær tid, hvor medarbejderne 
og organisationen skulle omstille sig, mener Svend 
Larsen.

»2010 markerede afslutningen på en ubehagelig 
periode. Det var ikke sjovt at være bagud. Medierne 
kritiserede politiet og til dels også anklagemyndig-
heden, og vi skulle forklare, hvorfor det tog så lang 
tid at genoprette produktionen. Derfor er jeg godt 
tilfreds med, at vi nu er på niveau. Det har været en 
kraftanstrengelse for medarbejderne at nå hertil,« 
siger Svend Larsen.

ANKLAGEMYNDIGHEDEN ER 
TILBAGE PÅ SPORET

I 2010 rejste landets anklagere stort set lige så mange tiltaler som i 
2006, året før politireformen. Og de behandlede sagerne lige så hurtigt. 
Tallene viser, at reformen var rigtig, mener statsadvokat. 

»
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Han mener, at reformen, og de nye styringsmulig-
heder, som den gav, har gjort politi og anklagemyn-
dighed bedre til at løfte de sager, som politikerne 
ønsker prioriteret. Det gælder for eksempel volds-
sager, hvor den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 
faldt fra 69 dage i 2008 til 52 dage i 2010.

»På de udvalgte områder, hvor vi sætter særligt ind, 
er vi blevet meget bedre. Her oplever vi en markant 
forbedring,« siger Svend Larsen og peger på, at 
anklagemyndigheden som helhed også rejser til-
tale hurtigere. 

Således gik der i 59 procent af alle straffelovssager 
i 2010 under to måneder, fra politiet sigtede en bor-
ger, til anklagemyndigheden rejste tiltale. Det er en 
lille forbedring i forhold til 2006, hvor andelen var 
58 procent.

»Det er et andet udtryk for, at vi har fået styr på 
sagerne og sagsbehandlingen. Men vi kan også se, 
at anklagerne går mere i retten. Aktivitetsniveauet 
er simpelthen højere,« siger Svend Larsen.

  VÆGTEDE STRAFFESAGER 
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268 vægtede tiltaler for en million kroner. 

På den måde målte anklagemyndigheden sin ef-
fektivitet i 2010, og tallet viser, at anklagerne næ-
sten var lige så effektive som i 2006, det sidste år 
før politireformen. Her rejste de 275 vægtede tiltaler 
per million kroner, som anklagemyndigheden fik 
bevilget.

»Vi ligger tre procent lavere i 2010 end i 2006, men 
går mere i retten, og det betyder, at vi reelt laver det 
samme for pengene som før reformen. Vi er altså 
ikke kommet op på samme niveau som i 2006 ved 
at bruge flere penge,« siger statsadvokat Svend 
Larsen, Rigsadvokaten.

Han mener, at tallene skal ses i lyset af, at anklage-
myndigheden efter reformen har ansat et meget 
stort antal nyuddannede jurister som anklagere.

»Der var en kæmpe udskiftning, og det tager tid, 
inden de nye er helt oppe i omdrejninger i forhold til 
erfarne anklagere. Samtidig satser vi meget på at 
uddanne vores medarbejdere, og vi har i 2010 løftet 
os markant mod målet om, at alle medarbejdere 
skal kompetenceudvikles fem dage om året,« siger 
Svend Larsen.

Anklagemyndigheden bruger 71 ud af hver 100 be-
vilgede kroner på løn til de ansatte, og det er ikke 
noget tilfælde ifølge statsadvokaten.

»Vi er løntunge, for vi bruger ikke ret meget udstyr. 
En stol, et bord, en computer, bøger og adgang til 
viden er de vigtigste redskaber, for anklagerens ho-
vedindsats består i juridisk vurdering af sagerne og 
arbejdet i retten,« siger Svend Larsen.

FRA KUNSTNERISK FRIHED TIL 
MERE STYRET ARBEJDSDAG
Han mener, at tallene for anklagernes effektivitet 
dækker over en større kulturændring. Lige efter re-
formen faldt effektiviteten, mens politi og anklage-
myndighed brugte kræfter på at omstille sig til de 
nye arbejdsgange og den nye organisation. 

UNGE ANKLAGERE KAN OGSÅ  
ARBEJDE EFFEKTIVT

Landets anklagere er lige så effektive som før politireformen. Det gælder 
også anklagemyndighedens mange unge, nyuddannede jurister. I 2011 er 
målet, at anklagerne rejser to procent flere tiltaler for lidt færre penge.
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Men i samme periode har anklagemyndigheden kørt 
en række Lean-projekter med fokus på, hvordan 
kredsene kan tilrettelægge de administrative ar-
bejdsgange mest effektivt. Samtidig opstilles der 
nu egentlige produktionsmål for enkelte kredse, og 
der følges op på resultaterne fra uge til uge.

»Det har været en voldsom kulturændring fra, hvad 
man måske kan kalde anklagernes ‘kunstneriske 
frihed’, til et mere styret og reguleret system, hvor 
vi hele tiden måler, hvor meget vi laver. Det var nød-
vendigt at indføre mere strømlinede styringsred-
skaber, når vi gik fra små politikredse til store en-
heder. Vi ser nu, at det bærer frugt,« siger Svend 
Larsen.

Han forklarer, at anklagerne i 2011 skal arbejde lidt 
mere effektivt end i 2010. Anklagemyndigheden har 
nemlig sat som mål, at den vil forbedre sig ved at 
rejse to procent flere tiltaler – uden at få tilført flere 
penge. Tværtimod er politi og anklagemyndighed 
blevet marginalt beskåret med 65 millioner kroner 
ud af en samlet bevilling i 2011 på cirka 8,5 milliar-
der kroner. Heraf skal anklagemyndigheden finde 
de 6 millioner kroner. 

»
Der følges op på  
resultaterne fra uge 
til uge.
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3.705 tiltaler i 2010 mod 3.382 i 2006. Sådan 
ser regnestykket ud, når politidirektør 

Jesper Vorstrup Rasmussen gør op, om politireformen 
har gjort Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi i stand 
til at færdigbehandle flere sager til domstolene.

Med et plus på ti procent scorer hans kreds højest blandt 
de 12 kredse, målt i forhold til 2006, som var det sidste 
år, inden arbejdet med at føre politireformen ud i livet 
gik i gang.

»Vi satsede hårdt, både på politisiden og på anklager-
siden. Så vi er rigtig glade for resultatet,« siger Jesper 
Vorstrup Rasmussen, som forklarer, at det var et langt 
og sejt træk. Ligesom i resten af landets politikredse 
dykkede politifolkenes og anklagernes produktivitet 
nemlig i årene efter reformen.

»Vi kom fra en svær situation, hvor vi havde store bun-
ker af sager, ikke mindst på de lokale politistationer og 
i anklagemyndighedens sekretariat. Men vi fik sat sy-
stem på tingene med et Lean-projekt, der tog udgangs-
punkt i anklagemyndigheden, og siden er det kun gået 
fremad,« siger Jesper Vorstrup Rasmussen. 

STRAM STYRING GAV MERE 
TILFREDSE MEDARBEJDERE
Ligesom i andre kredse har ledelsen gennemført Lean-
projekter, og Sydsjællands- og Lolland-Falsters Politi 
oprettede i 2010 kvikcentre på lokalstationerne, hvor 
det går hurtigt med at tage imod anmeldelser og bear-
bejde dem. Samtidig er et Lean-projekt fra 2009 om 
stangsager stadig aktivt i anklagemyndigheden. 

Politidirektøren satte i 2009 tre mål op, og de er nået. 
Endda i god tid. 

I 2009 skulle kredsen i plus på antallet af tiltaler i for-
hold til 2006. Desuden skulle kredsen i 2010 behandle 
mindst 60 procent af voldssagerne på højst 30 dage, 
og senest i 2011 skulle den gennemsnitlige behand-
lingstid på voldssagerne ned under 55 dage.

»Vi nåede alle tre mål. Behandlingstiden fik vi allerede 
i 2010 ned på målet. Hvis det går den vej, må man godt 
lade være at gøre, som chefen siger,« siger Jesper Vor-
strup Rasmussen.

Han mener, at medarbejderne er blevet mere tilfredse 
trods den hårdere styring. Det underbygger to målinger. 
I 2007 lå tilfredsheden på 2,21, og tre år senere var den 
steget til 3,02 på en skala, hvor 1 betyder meget util-
freds, 2 er utilfreds, mens 3 er tilfreds, og 4 står for 
meget tilfreds.

NYE PRINCIPPER  
GAV FREMGANG

Nye principper for sagsstyring skabte stor fremgang hos Sydsjællands- og  
Lolland-Falsters Politi og Københavns Vestegns Politi. Anklagerne i de to kredse 
rejste i 2010 flere tiltaler end før politireformen.
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VESTEGNEN VENDTE TRUENDE TAL
På den københavnske vestegn så tallene også utilfreds-
stillende ud og det så sent som i foråret 2010. Det fortæl-
ler chefanklager Ulla Greibe, der glæder sig over, at hen-
des medarbejdere i 2011 rejste 4.261 tiltaler eller fire 
procent flere end før politireformen.

»Vi startede 2010 relativt dårligt, og i marts-april kunne 
vi se, at vi måtte gøre noget hurtigt, for at vi ikke skulle 
ende under målet, når året var omme.«

En af løsningerne blev et Lean-projekt for de såkaldte 
stangsager – det vil sige mindre, ukomplicerede sager, 
der havde det med at ligge i bunker på anklagernes 
borde. 

Nu styrer en driftsleder en reol, hvorfra han distribuerer 
sagerne til medarbejderne i nøje prioriteret rækkefølge, 
ligesom tavler giver overblik mange uger frem over, 
hvilke medarbejdere der er på vagt til de forskellige op-
gaver.

»Vi havde dog ikke regnet med, at det ville være så ef-
fektivt. Den store effekt skyldes måske også, at vi la-
vede noget tilsvarende blandt kontorfunktionærerne. 
Jo bedre de kan støtte anklagerne og forberede sager, 
jo bedre kan anklagerne færdigbehandle dem,« siger 
Ulla Greibe.

SAGSBUNKER GIVER EKSTRA ARBEJDE
Den kontante styring har nedbragt antallet af ventende 
sager, forklarer Ulla Greibe. Fra 1. juli 2010 til 1. marts 
2011 reducerede kredsen antallet af sager, der ventede 
på en anklager, fra 925 til 439.

»Det er dyrt for os at have mange sager på lager. Hvis 
vi har en sag på en tiltalt, og pågældende så begår 
endnu en overtrædelse et eller andet sted i landet, får 
vi også tilsendt den nye sag. Det giver ekstra arbejde at 
skulle ekspedere en sag i flere omgange. Desuden bliver 
medarbejderne gladere, når de ikke har alle de sager 
liggende i bunker på deres borde. Det ved vi med sik-
kerhed, for det har vi undersøgt,« siger Ulla Greibe.

Flere medarbejdere og overarbejde var også med til at 
forvandle minusset til plus. 

»I 2010 blev vi fuldtallige på anklagersiden, og samtidig 
iværksatte vi overarbejde. Det skete ikke i panik, men 
derimod ved, at medarbejderne efter sommerferien 
meldte ind, om og hvornår de kunne tage overarbejde. 
Så de var i høj grad selv med til at tilrettelægge indsat-
sen,« siger Ulla Greibe.

Hun håber i 2011 at kunne overføre nogle af princip-
perne fra driftsstyringen af stangsagerne til special-
sagerne – de tungere sager, der kræver specialviden 
hos anklagerne. De udgør nemlig cirka halvdelen af 
anklagernes arbejde.

I alt har fem politikredse i 2010 rejst flere tiltaler end før 
reformen.

FLERE STRAFFESAGER END FØR REFORM 

•		Anklagemyndigheden	rejste	i	2010	tiltale	i	3,3	procent	
flere	sager	på	straffelovsområdet	end		i	2006	før	reformen.	

•		Anklagemyndigheden	 gennemførte	 i	 2010	 ti	 procent	
flere	sager	ved	domstolene	end	i	2006	før	reformen.

•		Anklagemyndigheden	i	fem	af	landets	12	politikredse	
rejste i 2010 flere vægtede tiltaler end før reformen.
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KORTERE TID FRA  
SIGTELSE TIL TILTALE

Derfor arbejder anklagemyndigheden for at ned-
bringe tiden fra sigtelse til tiltale. I 2010 faldt det 

gennemsnitlige antal dage, hvor en sigtet venter på, 
at anklagemyndigheden rejser tiltale, med 3,7 dage 
i forhold til 2009. I 2010 gik der således i gennem-
snit 33,5 dage i gennemsnit mod 37,2 dage året før.

I langt de fleste straffesager bliver tiltalen rejst inden 
for en måned. Dette skete i 76,9 procent af samtlige 
straffesager, hvilket er på niveau med 2009, hvor 76 
procent af straffesagerne blev færdigbehandlet inden 
for en måned fra sigtelse til tiltale.

Anklagemyndigheden har i de senere år arbejdet på 
at nedbringe antallet af gamle sigtelser, men der er 
fortsat for mange uafsluttede sager med langvarige 
sigtelser. Derfor er nedbringelse af gamle sigtelser 
fortsat et fokusområde for anklagemyndigheden, 
der for 2011 har dette indskrevet i politidirektører-
nes resultatkontrakter. Der er lavet en ordning, der 
sikrer, at den sigtede får en begrundelse for, hvorfor 
efterforskningen fortsætter, hvis en sigtelse bliver 
opretholdt ud over 18 måneder – ligesom det vi-
dere forløb og et forventet sluttidspunkt skal be-
skrives for den sigtede. Samtidig skal den regio-
nale statsadvokat orienteres hver sjette måned, når 
en sigtelse runder 18 måneder. Statsadvokaterne 
skal hvert år sende en redegørelse til Rigsadvokaten 
om baggrunden for antallet af langvarige sigtelser 
og for de initiativer, statsadvokaten har taget, for at 
begrænse antallet af 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.
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   GENNEMSNITLIGT ANTAL DAGE  
FRA SIGTELSE TIL TILTALE 2010*   
 

* Samtlige straffesager.
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   ANTAL VERSERENDE SIGTELSER  
ÆLDRE END 2 ÅR   
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   ANDEL AF SAGER MED MINDRE END 1 MÅNED  
FRA SIGTELSE TIL TILTALE 2010*    
 

* Samtlige straffesager.

VERSERENDE SIGTELSER ÆLDRE END TO ÅR*   
2010	 	 	14.097	
2009	 		 14.417	

* Hele landet.
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HURTIGERE KLAGEBEHANDLING

Anklagemyndigheden fortsatte i 2010 med mar-
kant at nedbringe den tid, som vi bruger på at 

behandle klager over afgørelser i straffesager. Der 
kan klages til den regionale statsadvokat, hvis en 
forurettet i en sag eksempelvis er utilfreds med, at 
anklagemyndigheden i en politikreds som afslut-
ning på efterforskning og juridiske overvejelser ikke 
rejser tiltale mod en person, der er blevet politian-
meldt.

Tilliden til klagesystemet afhænger i høj grad af, at 
afgørelserne træffes hurtigt. I de senere år har an-
klagemyndigheden derfor effektiviseret sagsbe-
handlingen med hjælp fra eksterne konsulenter, og 
de regionale statsadvokater har med en ny organi-
sering styrket rammerne for behandlingen af denne 
type sager. I 2010 havde Rigsadvokaten sat et mål 
om, at 80 procent af klagesagerne blev afgjort inden 
60 dage. Det lykkedes at afgøre 90 procent af kla-
gesagerne inden for denne frist.

De regionale statsadvokater behandler også sager 
om erstatninger til personer, der eksempelvis har 
været varetægtsfængslet – og hvor personen i en 
senere straffesag bliver frikendt. I 2010 havde Rigs-
advokaten sat et mål om, at 80 procent af klagesa-
gerne blev afgjort inden 60 dage. Det lykkedes at 
afgøre 86 procent af klagesagerne inden for denne 
frist.

Endelig har de regionale statsadvokater ansvaret 
for at behandle klager over politifolk. Det lykkedes 
for de regionale statsadvokater at afgøre 61 procent 
af politiklagenævnssagerne inden 120 dage. Fra 
2012 overgår denne opgave til en ny myndighed, 
som fremover skal behandle klager over politifolks 
adfærd og anmeldelser om politifolks strafbare for-
hold. Statsadvokaterne og Rigsadvokaten skal fort-
sat tage stilling til, om der skal rejses tiltale. 
 

»
Det lykkedes at afgøre 90  
procent af klagesagerne inden  
for denne frist.



23RESULTATER 10

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

SA1 SA2 SA3 SA4 SA5 SA6 Hele landet

   ANDEL AF POLITIKLAGENÆVNSSAGER, HVOR AFGØRELSEN  
ER TRUFFET INDEN 120 DAGE EFTER MODTAGELSEN

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

SA1 SA2 SA3 SA4 SA5 SA6 Hele landet

     
ERSTATNINGSSAGER

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

SA1 SA2 SA3 SA4 SA5 SA6 Hele landet

    
  KLAGESAGER

 2009

 2010



24 SAGSPRODUKTION

UÆNDRET  
DOMFÆLDELSESPROCENT

Anklagemyndighedens øgede fokus på produktionstal  
og effektivitet må ikke gå ud over retssikkerheden.

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 ankla-
gemyndigheden 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. Objektivitetsprincippet er en ker-
neværdi for anklagemyndigheden, 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 statsadvoka-
terne.

Men det følges også via domfældelsesprocenten. 
En målsætning om en uændret domfældelsespro-
cent er således indskrevet i Rigsadvokatens direk-
tørkontrakt. 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. 

Der er fortsat ikke tegn på, at den juridiske vurdering 
af tiltalespørgsmålet har ændret sig i forhold til 
2006. Domfældelsesprocenten var således 89 pro-
centi 2006 og 88 procent i 2010. Tilsvarende afviger 
ingen af politikredsenes domfældelsesprocent i 
2010 væsentligt fra landsgennemsnittet.
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Chefanklager Claus Henrik Larsen fra Sydøstjyl-
lands Politi var ikke fornøjet, da han i løbet af 

foråret 2010 fornemmede, at antallet af frifindelser 
var stigende. I forhold til tidligere blev der frikendt 
lidt for mange, og selv om hverken forsvarsadvoka-
ter eller byretterne havde kritiseret den tendens, 
valgte chefanklageren at reagere på udviklingen. 

Der blev sat gang i en proces, som afspejler tanke-
gangen bag det kvalitetsprogram i anklagemyndig-
heden, som Rigsadvokaten samtidig var ved at 
udvikle – i øvrigt med Claus Henrik Larsen i styre-
gruppen.

»Som anklagemyndighed skal vi kun belemre bor-
gerne med retssager, hvis vi vurderer, at beviserne 
kan holde til en domfældelse. Og selv om domsto-
lene naturligvis i nogle tilfælde må frifinde de til-
talte – det ligger indbygget i vores opfattelse af 
retssikkerhed – oplevede vi altså lidt for ofte, at en 
sag endte med frifindelse. Det var alvorligt, for i sid-
ste ende hviler vores eksistensberettigelse på, at 
vi fører de rigtige sager,« siger Claus Henrik Larsen.

For at analysere udviklingen blev alle anklagere i 
første omgang opfordret til at drøfte baggrunden 
for alle frifindelser med deres politiadvokat for på 
den måde at finde årsagen til den frifindende dom. 
Det handlede ikke om at slå nogen i hovedet med 
den afgørelse, men om at »drage læring og hente 
erfaring«, som chefanklageren formulerer det.

MERE TID TIL DISKUSSION
Den interne kortlægning afslørede, at mange sager 
faldt, fordi vidnerne ikke kunne genkende den til-
talte. Derudover viste det sig, at især en kategori – 
tyverier fra biler – førte til uforholdsmæssigt mange 
frifindelser.

»Noget tydede på, at vi ikke var kritiske nok, når vi 
vurderede beviserne. Det var især nødvendigt at 
stramme op på den del, der handler om ‘genken-
delse’,« fortæller Claus Henrik Larsen.

Som konsekvens af den grundige undersøgelse er 
de sydøstjyske anklagere – ikke mindst de yngre 
– blevet opfordret til at bruge lidt ekstra tid på at 
diskutere beviserne med deres politiadvokat, før de 
rejser tiltale i en sag. 

»NOGET TYDEDE PÅ,  
AT VI IKKE VAR KRITISKE NOK«

Sydøstjyllands Politi reagerede med sin egen kvalitetskontrol, 
da antallet af frifindelser begyndte at stige.
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»Den opfordring rummer ingen kritik af de unge 
anklagere, for de er faktisk rigtig dygtige. Vi rekrut-
terer blandt de allerbedste unge jurister. Men det er 
svært at læse sig til, hvad man forstår ved begrebet 
‘rimelig tvivl’. Det kræver erfaring. En anden forkla-
ring på, at udviklingen gik skævt, kan handle om, 
at vi har haft meget fokus på effektivitet. Effektivi-
tet og kvalitet hænger sammen,« noterer Claus 
Henrik Larsen.

I dag er domfældelsesprocenten tilbage på sporet. 
Og Sydøstjyllands Politi har i øvrigt kastet sig over 
at udvikle den del af det nye kvalitetsprogram, der 
drejer sig om bedre feedback mellem anklagere og 
politi.

»
Vi rekrutterer blandt de  
allerbedste unge jurister.
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Over hele landet har politiet målrettet styrket 
indsatsen mod indbrud i private hjem, der ram-

mer mange mennesker og kan være med til at 
skabe utryghed og usikkerhed for den enkelte fa-
milie. Denne indsats smitter helt naturligt af på ar-
bejdet i anklagemyndigheden:

»Her skal vi selvfølgelig agere sammen med poli-
tiet – vi har en fælles opgave i at finde og få retsfor-
fulgt indbrudstyvene,« siger statsadvokat Jens Røn, 
Rigsadvokaten.

Statistikken fortæller, at de seneste års skærpede 
opmærksomhed på indbrudstyvene for alvor er be-
gyndt at give resultat. Mens antallet af anmeldelser 
steg 23 procent fra 2007 til 2010, steg antallet af 

LANGT FLERE TILTALER MOD  
INDBRUDSTYVE

sigtelser med 56 procent og antallet af tiltaler med 
61 procent. 

»Den udvikling fortæller, at anklagemyndigheden 
har formået at følge op på politiets arbejde. Samtidig 
er det meget positivt, at både sigtelser og tiltaler er 
steget væsentligt mere end antallet af anmeldel-
ser,« noterer Jens Røn og hæfter sig ved, at antallet 
af anmeldelser er faldet for første gang i fire år.

Efter at antallet af anmeldelser i 2009 toppede med 
48.745 anmeldelser, faldt det i 2010 til 44.810.

  
   TILTALER FOR ALLE TYPER INDBRUD
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Nordsjællands Politi gjorde rent bord, da man 
sidst i maj 2010 ransagede 22 adresser. Ved 

aktionen ‘En på lampen’ blev der anholdt seks per-
soner, og de udgjorde hele kæden i et kompleks af 
indbrud hos private, som politiet havde interesseret 
sig for. Blandt de anholdte var der tre formodede 
indbrudstyve, deres mellemmand og to hælere, der 
gennem en periode havde købt designermøbler, 
eksempelvis PH’s koglelamper og Arne Jacobsen- og 
Wegnerstole.

I den efterfølgende proces var det ikke mindst den 
ene af de formodede aftagere af tyvekosterne, der 
fik opmærksomheden, da han i medierne blev kendt 
som ‘den 43-årige direktør’. Den detalje åbnede 
manges øjne for politiets og anklagemyndighedens 
bærende budskab:

»Vi har rigtig mange indbrud i Nordsjælland, og der-
for har vi i høj grad rettet fokus mod sluthæleren. Vi 
vil gerne fortælle, at hvis der ikke er nogen til at købe 
tyvenes koster, vil der næppe være så mange ind-
brud. Og i denne sag vakte det interesse, at det var 
en såkaldt ‘pæn borger’, der stod som tiltalt i byret-
ten,« siger anklager Morten Bech Lorentzen, der 
førte sagen ved byretten.

GAV EN DEL HOVEDBRUD
Formuleringen ‘rigtig mange indbrud i Nordsjælland’ 
er ikke tilfældig. Fra 2007 til 2009 steg antallet af 
anmeldte indbrud i kredsen fra 3.848 til 5.689, men 
selv om politiet i de år også opklarede flere sager, 
var det ifølge chefanklager Arne Stevns »bekym-
rende«, at der samtidig blev flere tyverier.

»Det udvikling gav os en del hovedbrud,« siger Arne 
Stevns om baggrunden for den strategi, der blev sat 
i værk for at bekæmpe indbrud i private hjem. En 
strategi, som i 2010 fik kurven til at vende. Der faldt 
antallet af anmeldelser for første gang i flere år, lige-
som der blev sigtet og tiltalt endnu flere end tidligere.

»De fleste kender udtrykket ‘uden hæler – ingen 
stjæler’, og den filosofi tog vi til os og rettede fokus 
på hælerne,« siger Arne Stevns.

Mange af indbruddene begås af østkriminelle, især 
organiserede bander fra Rumænien. Alene i det se-
neste år er der således rejst 196 sigtelser mod ru-
mænske statsborgere, og derfor tog Nordsjællands 
Politi kontakt til de rumænske myndigheder, som 
udstationerede en forbindelsesofficer fra det ru-
mænske politi. I første omgang var han i Danmark 
i en måned i foråret 2010, og gevinsten var ifølge 
Arne Stevns så ‘mærkbar’, at han siden er vendt 
tilbage for at bistå sine danske kolleger i et halvt år.

‘EN PÅ LAMPEN’

‘Uden hæler – ingen stjæler’ var filosofien bag Nordsjællands Politis  
målrettede indsats mod indbrudstyverier, som i 2010 vendte en kedelig 
kurve. Det skete blandt andet efter samarbejde med en rumænsk  
forbindelsesofficer.  
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»Han deltager blandt andet i afhøringerne, han bi-
drager med efterretningsoplysninger om organise-
rede kriminelle, ligesom han medvirker til at identi-
ficere de anholdte, der ulovligt er vendt tilbage efter 
en udvisningsdom,« fortæller den nordsjællandske 
chefanklager.

STRAM FÆNGSLINGSPOLITIK
Netop udvisningsdomme har været et af de redska-
ber, anklagemyndigheden har brugt, efter at Høje-
steret godkendte udvisning af EU-borgere for beri-
gelseskriminalitet.

»Vi forsøger at føre en stram fængslingspolitik – 
både over for kendte danske og kendte udenlandske 
indbrudstyve,« forklarer Arne Stevns om den frem-
adrettede efterforskning, der har kendetegnet 
blandt andet operation ‘En på lampen’.

Indsatsen mod indbrudstyve fordrer et nært sam-
arbejde mellem politiet og anklagemyndigheden. 
Nøjagtigt som det var tilfældet i den sag, der invol-
verede tre indbrudstyve, en mellemmand og to hæ-
lere. Her var anklager Morten Bech Lorentzen hele 
tiden tæt på efterforskerne. Blandt andet måtte han 
flere gange under efterforskningen anmode retten 
om de aflytningskendelser, der førte politiet på spo-
ret af mellemmanden og hælerne:

»Det var rigtig godt og gedigent efterforskningsar-
bejde, som gjorde det muligt at trevle sagen op,« 
fortæller Morten Bech Lorentzen.

I byretten blev den 43-årige hæler idømt fire måne-
ders fængsel, som han ankede. I landsretten blev 
straffen fordoblet til otte måneder, hvoraf de fire 
blev gjort betinget.
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‘KÆDEBEVISET’ AFSLØREDE  
INTERNATIONAL RØVERIBANDE

Der var på alle måder tale om en usædvanlig sag, 
da seks maskerede og bevæbnede mænd i 

august 2008 trængte ind til Dansk Værdihåndtering 
i Glostrup og stak af med 62 millioner kroner i kon-
tanter.

Usædvanlig i forhold til omstændighederne: Ger-
ningsmændene anvendte en 22 ton tung rendegra-
ver til at skaffe sig adgang til bygningen, og udenfor 
havde de assistance af en flok på 10-15 hjælpere, 
som i håb om at genere politiets umiddelbare ind-
sats blandt andet afspærrede en række centrale 
tilkørselsveje med i alt 12 stjålne skraldebiler. Ho-
vedparten af dem havde man sat ild til, og man 
havde spredt partisansøm rundt om dem.

Men sagen var også usædvanlig, da den godt halv-
andet år senere, i marts 2010, skulle behandles som 
nævningesag ved byretten i Glostrup: Selv om de 
involveredes rolle i forløbet ikke var præcist kort-
lagt, havde Statsadvokaten for Nordsjælland og 
Københavns Vestegn tilstrækkeligt materiale til at 
sandsynliggøre, at alle 15 tiltalte i den internatio-
nale bande – hovedparten var svenske statsbor-
gere, resten fra Danmark, Frankrig og Marokko – 
skulle dømmes for deres deltagelse i danmarkshi-
storiens hidtil største røverisag.

382.000 TELEOPLYSNINGER
Anklagemyndigheden baserede nemlig store dele 
af sagen på det, som statsadvokat Kim Christiansen 

Danmarkshistoriens største  
røveri – kuppet mod Dansk  
Værdihåndtering i 2008 –  
resulterede i straffe på sammen-
lagt 110 års fængsel. Som optakt 
til nævningesagen gjorde  
statsadvokat Kim Christiansen, 
statsadvokatassessor Tine  
Ginnerup og politiassessor Helene 
Schrøder sig store overvejelser om, 
hvordan de kunne føre fældende 
bevis mod de 15 tiltalte uden at 
kende deres nøjagtige rolle i  
forløbet.
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lancerede som ‘kædebeviset’. Ud fra en mosaik af 
omstændigheder lykkedes det at præsentere for-
løbet så overbevisende, at det medvirkede til dom-
fældelse.

»Det lod sig ikke mindst gøre, fordi politiets efter-
forskere havde ydet et imponerende arbejde med 
at kortlægge de involveredes færden gennem ana-
lyse af 382.000 teleoplysninger og talrige optagel-
ser fra Øresundsforbindelsens videoovervågning,« 
siger statsadvokat Kim Christiansen, som førte 
sagen sammen med statsadvokatassessor Tine Gin-
nerup, Statsadvokaten for Nordsjælland og Køben-
havns Vestegn, og politiassessor Helene Schrøder 
fra Københavns Vestegns Politi.

Analyserne af talrige teleoplysninger byggede i før-
ste omgang på de opringninger, der var foretaget i 
området omkring Dansk Værdihåndtering under 
selve røveriet. Her stod det klart, at 18 forskellige 
telefonnumre havde været i spil, og i retten kunne 
anklagerne forbinde samtalerne mellem de forskel-
lige telefoner.

Tilsvarende kunne det sandsynliggøres, at ger-
ningsmændene havde benyttet andre telefonnum-
re, når de i månederne op til røveriet havde forberedt 
sig ved at besøge området omkring Dansk Værdi-
håndtering – og da de i dagene efter kuppet skulle 
rydde op efter sig.

Ydermere kunne man dokumentere, at de tiltalte 
med bopæl i Sverige havde slukket for deres pri-
vate mobiltelefoner under deres ophold i Danmark, 
og dette blev underbygget af optagelser fra Øre-
sundsbroens overvågningskameraer. Billederne 
afslørede, at biler, som de tiltalte havde tilknytning 
til, kørte til Danmark og retur, mens de tiltaltes pri-
vate telefoner var slukket, og mens der blev foreta-
get forberedelser til røveriet i Danmark.

MINIMUMSKRAV TIL TILTALEN
»Vi kunne ikke med sikkerhed sige, at de rent fak-
tisk også var i Glostrup. Men ved hjælp af hele den-
ne række af sammenfaldende informationer kunne 
vi opbygge vores kædebevis,« fortæller Kim Chri-
stiansen og suppleres af politiassessor Helene 
Schrøder:

»I nogle tilfælde var der direkte tekniske beviser 
mod de tiltalte. I andre tilfælde havde vi alene kæ-
debeviset, og her opstillede vi en række minimums-
krav til tiltalen. Hvis kædebeviset var vores eneste 
fældende bevis for påstanden om, at en person 
havde deltaget i både forberedelserne og selve rø-
veriet, måtte det også være hundrede procent fejl-
frit. Hvis der var den mindste tvivl, kunne det øde-
lægge alt.« 

Som anklager i Københavns Vestegns Politi var He-
lene Schrøder tæt på sagen fra et meget tidligt tids-
punkt i efterforskningen. Undervejs havde hun 
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jævnlige møder med anklagerne hos Statsadvoka-
ten, og hun blev udlånt til statsadvokaturen, da ef-
terforskningen på den københavnske vestegn var 
færdig, og man gik i gang med anklageskriftet.

ALLE HANDLEDE I FÆLLESSKAB
Udarbejdelsen af anklageskriftet udgjorde endnu 
en udfordring. Da man ikke kendte den nøjagtige 
rollefordeling – man vidste kun, at seks mænd 
havde deltaget i selve røveriet, mens de øvrige for 
eksempel havde til opgave at blokere de centrale 
tilkørselsveje – besluttede de tre anklagere sig for 
en helt særlig strategi:

»Vores udgangspunkt var, at hvis man havde del-
taget, skulle man også dømmes. Uanset om man 
kun havde bidraget til forberedelserne. Derfor be-
skrev vi ikke rollerne i anklageskriftet. Til gengæld 
gjorde vi meget ud af at beskrive forløbet. Og så var 
rollefordelingen efter vores opfattelse alene et 
spørgsmål om strafudmåling,« sagde Helene Schrø-
der.

Derfor fokuserede anklageskriftet på, at de tiltalte, 
der i øvrigt alle nægtede sig skyldige, havde handlet 
i fællesskab. Og alle blev anklaget for både røveri, 
brandstiftelse, overtrædelse af våbenparagraffen i 
straffeloven, brugstyveri og for at udsætte andre 
for livsfare.

Da nævningesagen blev indledt ved byretten i Glo-
strup, protesterede forsvarerne over, at anklage-
myndigheden havde undladt at præcisere de tiltal-
tes roller. En protest, som retten afviste. Det var dog 
ikke sidste gang, at de 15 forsvarere forsøgte at gå 
i rette med de tre anklagere.

»Det var en helt særlig udfordring at sidde over for 
så mange forsvarsadvokater. Vi var forberedt på, at 
de ville stille mange processuelle spørgsmål, og 
derfor havde vi defineret vores roller som ankla-

gere meget tydeligt. Hvis jeg for eksempel midt i en 
afhøring blev afbrudt af et processuelt spørgsmål, 
sad en af de to andre klar til at håndtere det spørgs-
mål, og så kunne jeg koncentrere mig om det ar-
bejde, jeg var i gang med,« fortæller statsadvokatas-
sessor Tine Ginnerup.

DELTE SAGEN I SEKS LAG
Som optakt til retssagen havde Kim Christiansen, 
Tine Ginnerup og Helene Schrøder også gjort sig 
mange overvejelser om, hvordan de skulle hånd-
tere de mange afhøringer og præsentationen af det 
omfattende materiale.

Med eksempelvis dokumentation af 382.000 teleop-
lysninger lå der en indbygget risiko for, at retten 
ville tabe interessen, hvis de førte sagen som nor-
malt med lange detaljerede afhøringer af hver enkelt 
af de tiltalte og fremlæggelse af tekniske oplysnin-
ger i store klumper. For at undgå den situation delte 
de derfor sagen op i seks kronologiske perioder eller 
lag. De første fire lag handlede om forberedelserne 
til kuppet, det femte lag drejede sig om selve røve-
riet, mens det sidste lag fokuserede på forløbet 
efter forbrydelsen. Den strategi gav en markant 
anderledes rytme i retssagen.

»Det var en god metode at afhøre de tiltalte over 
seks gange. Det betød blandt andet, at nævnin-
gerne fik et godt kendskab til hver enkelt,« mener 
Helene Schrøder.

Der var afsat 60 retsdage til sagen, og efter 56 rets-
dage blev 14 tiltalte idømt tilsammen 100 års fæng-
sel. Den 15. tiltalte var før retssagen flygtet til Filip-
pinerne, men han blev siden udleveret og fik ti års 
fængsel ved en selvstændig nævningesag.

De dømte appellerede alle afgørelsen, og ankesagen 
indledes ved landsretten i 2011.
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DE ORGANISEREDE RØVERE

Røveriet	mod	Dansk	Værdihåndtering	i	Glostrup	i	august	
2008	er	blot	et	enkelt	i	en	række	af	spektakulære	forbry-
delser,	der	de	seneste	syv-otte	år	har	fundet	sted	i	Skandi-
navien.	Blandt	andet	blev	der	i	april	2008	røvet	op	mod	60	
millioner	kroner	fra	værdihåndteringsselskabet	Loomis,	der	
også	har	adresse	i	Glostrup.

I	alle	tilfælde	er	gerningsmændene	gået	målrettet	efter	
meget	store	pengebeløb,	og	statsadvokat	Kim	Christiansen,	
Statsadvokaten	for	Nordsjælland	og	Københavns	Vestegn,	
peger på en række fællestræk, der – ud over de store kon-
tante udbytter – har kendetegnet disse røverier.

•		Forbrydelserne	udføres	af	en	gruppe	røvere	med	en	kerne	
af karriereforbrydere samt et antal hjælpere.

•		Gruppen	opererer	på	tværs	af	grænser.
•		Der	foregår	en	lang	og	grundig	planlægning.	Det	er	nær-

mest utænkeligt, at røverierne mod værdicentralerne har 
kunnet lade sig gøre uden insiderviden.

•		Det	er	svært	bevæbnede,	våbenkyndige	og	farlige	mænd.	
De	bærer	skudsikre	veste	og	formodes	at	være	klar	til	at	
skyde sig fri.

•		Røverne	bærer	ensartet	påklædning	–	dels	for	at	kunne	
genkende hinanden, dels for at vanskeliggøre den efter-
følgende	identifikation.	De	er	sikkerhedsbevidste	–	bærer	
hovedbeklædning og handsker for ikke at sætte spor, og 
bagefter brænder de tøj og genstande, der har været an-
vendt ved røveriet.

•		De	benytter	tungt	materiel	eller	sprængstof	i	forbindelse	
med røveriet.

•		De	bruger	afledningsmanøvrer,	der	skal	skabe	forvirring,	
eksempelvis partisansøm.

•		De	bruger	hurtige	flugtbiler.	
•		De	er	bevidste	omkring	brugen	af	kommunikationsudstyr.
•		De	er	ikke	helt	unge,	og	de	er	fysisk	i	god	form.
•		Gruppen	består	af	en	blanding	af	folk	med	lokalkendskab	
og	folk	udefra.	Der	er	tale	om	blandede	nationaliteter	–	
skandinaver,	østeuropæere	og	folk	med	rødder	i	Mellem-
østen	og	Afrika.	Personlige	netværk	og	relationer	spiller	
en central rolle.

•		Gruppen	er	sammensat	med	individuelle	kompetencer	i	
forhold til planlægning, våben, transport, indkøb af udstyr, 
logistik, chauffører og hvidvask/veksling.

•		Motivet	er	personlig	vinding	–	udbyttet	skal	finansiere	
privat forbrug, narko eller anden kriminalitet.



36 ØKONOMISK KRIMINALITET

En målrettet indsats mod økonomisk kriminalitet på 
tværs af politi og anklagemyndighed afspejlede sig 

i 2010 tydeligt i antallet af tiltaler. 

Politikredsenes anklagere rejste 11.856 tiltaler i 2010 
inden for økonomisk kriminalitet, der dækker over alt 
fra forskellige former for bedrageri til skatte- og af-
giftsunddragelse og forsikrings- og skyldnersvig. Det 
svarer til 30 procent mere end i 2009, og dermed be-
kæmpede anklagemyndigheden økonomisk kriminalitet 
lige så effektivt, som før arbejdet med politireformen 
fik antallet af tiltaler til midlertidigt at dykke. 

»Lige efter reformen havde vi meget fokus på person-
farlig kriminalitet som vold, der gør borgerne utrygge, 
og det gik ud over sagerne om økonomisk kriminalitet, 
for eksempel bedrageri. Men vi satte ind i 2010, da vi 
kunne se, at vi ikke rejste så mange tiltaler på dette 
område. Og vi har da også set en voldsom fremgang. Det 
er tilfredsstillende, at vi nu er på niveau med 2006,« 
siger statsadvokat Svend Larsen, Rigsadvokaten.

EFTERFORSKERE OG ANKLAGERE 
RYKKER TÆTTERE SAMMEN
Fyns Politi og Nordsjællands Politi er to af mange kred-
se, der i 2010 tiltalte markant flere borgere for økono-
misk kriminalitet end i 2009. Politiadvokaterne, der leder 
advokaturerne for økonomisk kriminalitet i de to kredse, 
forklarer, at de har fået tilført flere ressourcer, men også 
har formået at behandle sagerne mere effektivt. 

Det skyldes både lokale og nationale initiativer, mener 
Doris Jensen, politiadvokat hos Fyns Politi, hvor man på 
et år øgede antallet af tiltaler inden for økonomisk kri-
minalitet fra 717 til 1.072.

»Vi har en ret stor efterforskningsafdeling inden for 
økonomisk kriminalitet, og det er en stor styrke, at 
denne specialafdeling ligger på hovedstationen i Oden-
se. Det betyder, at anklagere og efterforskere arbejder 
tæt sammen, og dermed behandler vi sagerne hurti-
gere. Vi kan desuden koordinere samarbejdet med eks-
terne samarbejdsparter som SKAT, kommuner og for-
sikringsselskaber. For at skabe en fælles indgang til 
Fyns Politi i disse sager har vi besluttet, at vi ikke be-
handler sagerne på de enkelte lokalstationer, men i ef-
terforskningsafdelingen,« siger Doris Jensen, som til-
føjer, at advokaturen også fik ekstra ressourcer i 2010.

MØDER MED KOMMUNALE SAGSBEHANDLERE
Doris Jensen forklarer, at afdelingen arbejder tæt sam-
men med medarbejdere i SKAT. Det har inspireret til at 
styrke samarbejdet med andre eksterne samarbejds-
parter. I 2010 blev repræsentanter fra kommunerne 
således inviteret ind på politigården.

»Her mødte de efterforskerne, som de sparrer med, når 
de anmelder socialt bedrageri. På den måde sikrer vi, at 
deres anmeldelser er målrettede, og at de indeholder 
de relevante dokumenter, så vi kan behandle sagerne 
hurtigt og effektivt,« siger Doris Jensen og forklarer, at 
kredsen arrangerer tilsvarende møder med forsikrings-
selskaber.

STYR PÅ SAGSBEHANDLING PÅ LOKALSTATIONER
De flere tiltaler skyldes ikke kun, at efterforskningen er 
koncentreret i én afdeling. For de lokale stationer tager 
sig stadig af de mindre alvorlige sager. Men her har Fyns 
Politi kulegravet sagsbehandlingen og strammet den. 

MANGE FLERE TILTALES FOR  
BEDRAGERI OG SKATTESVIG

Anklagemyndigheden optrappede kampen mod økonomisk kriminalitet i  
2010 og rejste tiltale i 30 procent flere sager end i 2009. Politikredsene har  
afsat flere ressourcer, strammet grebet om store sager og arbejdet tæt  
sammen med eksterne samarbejdsparter som SKAT, kommuner og  
forsikringsselskaber.
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»En arbejdsgruppe så nærmere på de økonomiske sa-
ger, og derefter lavede vi retningslinjer for, hvordan vi 
visiterer og behandler dem. Blandt andet har specialaf-
delingen nu en hotline, der hjælper lokalstationerne, li-
gesom vi overfører mindre sager om it-kriminalitet til 
en bestemt afdeling. Vi har også udsendt en vejledning 
om, hvordan stationerne skal behandle økonomiske 
sager og sager om internetbedrageri.« 

AFTALER MED REGIONAL AFDELING AF SKAT
Hos Nordsjællands Politi er stigningen i antallet af tilta-
ler inden for økonomisk kriminalitet endnu mere mar-
kant. Kredsen gik fra 572 tiltaler i 2009 til 1.039 i 2010. 
Politiadvokat Margit Wegge lægger vægt på flere årsager 
– ud over et stærkt stigende antal anmeldelser.

»Vi har i 2010 arbejdet utrolig tæt sammen med den 
regionale afdeling af SKAT i Nærum. Vi holdt møder med 
ledelsen om kvaliteten af deres anmeldelser, så nu ved 
skattefolkene helt præcist, hvad anmeldelserne skal 
indeholde. Det betyder, at det er lettere for os at gå til 
sagerne og gøre dem hurtigere færdige. Det gælder ikke 
kun i den centrale efterforskningsafdeling, men også 
ude på lokalstationerne,« siger Margit Wegge.

Antallet af tiltaler i skattesager i kredsen steg således 
fra 39 i 2009 til 96 i 2010, mens store sager om grov 
skattesvig blev mere end firedoblet fra 8 til 35. Andre 
sager om skattekontrol og registreringsafgifter på biler 
steg fra 31 til 61.

IND I TUNGE SAGER FRA STARTEN
Afdelingen arbejder nu efter en vejledning om økonomi-
ske sager, som Rigsadvokatens fagudvalg på området 
udgav i 2010. Desuden følger medarbejderne en best 
practice for samarbejdet med SKAT, som Københavns 
Politi, Nordsjællands Politi og SKAT udarbejdede i 2009. 

»Det hjælper at styre stramt,« siger Margit Wegge, som 
roser metoden med milepælsplaner, som Statsadvoka-
ten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) har udar-
bejdet for store sager.

Metoden beskriver, hvordan anklagerne opstiller mile-
pæle og faseinddeler arbejdet med de store økonomiske 
sager, der ellers kan virke uoverskuelige.

»Det hjælper, når politifolk, skattefolk og en anklager 
lægger en plan for arbejdet måned for måned. Dels kan 
vi hurtigt lukke en sag, hvis vi kan se, at den ikke kan 
føre til en tiltale, og dermed frigøre ressourcer. Dels kan 
vi behandle sagen hurtigere, når anklageren er med fra 
starten og får ejerskab til den. Det er ikke sjovt at få 
overdraget en sag, der rummer fem flyttekasser med 
papirer, som man slet ikke har været involveret i tidli-
gere.«

ANTAL TILTALER I SKATTESAGER*

 2006 2007 2008 2009 2010

Grov	skattesvig 53 51 37 148 117

Grov	momssvig 74 34 55 78 71

Kildeskatteloven 21 53 42 38 46

Skatte-	og	afgiftslove	mv. 177 112 133 172 278

Skattekontrolloven 133 137 159 142 171

* I politikredsenes anklagemyndighed.
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Nogle bedrog pantebrevsfirmaer for flere hun-
drede millioner kroner ved at indgå fiktive, op-

pustede handler med ejendomme og grunde. Andre 
manipulerede aktiekurser ved at opkøbe egne aktier 
gennem stråmænd eller handlede aktier ud fra de-
res insiderviden. Og mange trak millioner af kroner 
ud til sig selv og snød dermed deres kreditorer, når 
selskaber gik konkurs under finanskrisen.

Sådan ser Statsadvokaten for Særlig Økonomisk 
Kriminalitet (SØK) på en række formodede bag-
mænd i knap et dusin sager om pantebrevskarrusel-
ler, konkursramte ejendomsselskaber og banker. 
Dermed fik SØK i 2010 usædvanlig travlt med at 
rydde op efter finanskrisen. 

»Vi kigger på finanskrisens skurke, og de sager 
trækker tænder ud, for de kræver ekstremt meget 
efterforskning. Det gælder både ejendomskomplek-
serne og banksagerne,« siger statsadvokat Jens 
Madsen, leder af SØK.

Han mener, at finanskrisen gjorde kriminaliteten 
mere synlig. Hvis ikke bankerne havde strammet 
kreditlinjen, kunne de økonomisk kriminelle have 
fortsat i flere år.

»Men på grund af krisen blev det mere synligt, hvad 
de begik – også i selskabernes levefase. Da selska-
berne så gik konkurs, fik vi sager om skyldnersvig. 
For nogle er det desværre fristende at trække pen-
ge ud til sig selv, når et selskab går konkurs,« siger 
statsadvokat Jens Madsen.

BANKSAGER KAN TAGE FLERE ÅR
I alt syv sager om pantebrevskarruseller og ejen-
domsselskaber samt fire store banksager gav SØK 
masser af arbejde i 2010 – og fremover. SØK be-
gyndte i 2010 at efterforske, om nogen har begået 
ulovligheder i forbindelse med konkurserne i Ros-
kilde Bank, EBH Bank, Capinordic Bank og Spar Mors. 
Det skete, efter at Finanstilsynet havde anmeldt 
bankerne til SØK.

»I banksagerne er der flere tværgående problemstil-
linger, så vi har særlige grupper af anklagere og 
efterforskere, der arbejder tæt sammen, og dermed 
sikrer vi, at medarbejderne udveksler erfaringer på 
tværs af sagerne. Banksagerne vil sammen med 
pantebrevskarrusellerne fylde rigtig meget de næ-
ste tre-fire år. Og hvis de ankes, kan der godt gå fire-
fem år fra sagens begyndelse, til det sidste punk-
tum er sat,« siger Jens Madsen.

Han forklarer, at SØK de sidste to år har fået cirka 
45 anmeldelser fra Finanstilsynet om året mod 
normalt 10-15 sager. Sagerne vedrører alt fra insi-
derhandel til kursmanipulation og egentlige bank-
sager, hvor SØK skal undersøge, om ledelsen har 
beriget sig selv eller ydet lån for letsindigt.

NÅR KARRUSELLEN  
KØRER MED PANTEBREVE
Omfanget af de enkelte sager kan være uoverskue-
ligt for menigmand. 

RYDDER OP EFTER FINANSKRISEN

Finanskrisen gjorde kriminaliteten i såkaldte pantebrevskarruseller og 
konkursramte ejendomsselskaber synlig. Men også fire konkursramte 
banker gav masser af arbejde til SØKs efterforskere og anklagere i 2010 
– og de kommende år.
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I et sagskompleks rejste SØK i december 2010 til-
tale mod syv mænd fra Sjælland og Møn. De kørte 
ifølge anklageskriftet en såkaldt pantebrevskar-
rusel, hvor de vildledte og bedrog to pantebrevsfir-
maer til at overtage pantebreve på en række ejen-
domme og grunde til fiktivt høje beløb. 

De tiltalte indgik ifølge SØK en række fiktive handler, 
hvor de gennem et ejendomsselskab handlede ejen-
domme og grunde på Vestsjælland til beløb, der lå 
langt over, hvad de var værd. Med falske handler og 
oplysninger fik de pantebrevsfirmaerne til at ind-
betale mere end 60 millioner kroner til ejendoms-
selskabet, hvorpå de fordelte pengene imellem sig. 
I to andre forhold forsøgte de også at få firmaerne 
til at indbetale knap 50 millioner kroner, men de 
indbetalinger blev forpurret, da Jyllands-Posten 
begyndte at skrive om selskabet.

Ifølge anklageskriftet tabte pantebrevsfirmaerne 
– eller risikerede at tabe – 37 millioner kroner, mens 
de ifølge SØK stod til at tabe knap 11 millioner kroner 
i de to forsøg, som avisomtalen forpurrede.

MARATONSAG MED 80 RETSDAGE
Anklageskriftet i dette sagskompleks indeholder i 
alt 17 forhold. Ud over særlig groft bedrageri er flere 
af mændene tiltalt for at have unddraget skat og 
arbejdsmarkedsbidrag for over 25 millioner kroner, 
for at have manipuleret kursen på ejendomsselska-
bets aktier, afgivet falsk forklaring under en foged-
forretning, forfalsket dokumenter eller som direktør 
bevidst at have påført selskabet tab.

RYDDER OP EFTER FINANSKRISEN

DOMME HOS STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG ØKONOMISK KRIMINALITET

 2006 2007 2008 2009 2010

Domme 14 12 17 20 44

Tiltalte 29 36 28 34 82

Dømt 20 21 24 32 74

Frifundet 9 15 4 2 8

Bødeforlæg 6 9 11 8 14

Sagen er berammet til hele 80 retsdage mellem 
oktober 2011 og november 2012, og hertil kommer 
en eventuel behandling, hvis de tiltalte eller SØK 
anker sagen.

»Vi kobler anklagere på i efterforskningsfasen, lige-
som efterforskerne støtter anklagerne under doms-
forhandlingen. Vi opløser først teamet, når vi har 
fået en endelig dom. Så hver sag kræver mange 
ressourcer,« siger Jens Madsen.

Han glæder sig over, at det tidligt i 2011 lykkedes 
Rigspolitiet og Rigsadvokaten at finde fire millioner 
kroner ekstra i budgettet til SØK.
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Med en principiel sag lykkedes det i 2010 for 
Sporingsgruppen at tage en ny og meget ef-

fektiv metode i brug, når det gælder om at sikre 
kriminelles værdier forud for en straffesag. 

SØKs særlige sporingsenhed er gået over til at be-
slaglægge kapitalandele i selskaber, og det tiltag 
viste sig succesfuldt i december 2010. Da fik Spo-
ringsgruppen Retten i Svendborgs ord for, at det var 
i orden at beslaglægge kapitalandele i et ameri-
kansk datterselskab til en værdi af 29 millioner 
kroner. 

»Det er et godt redskab, og det vil vi bruge fremover. 
Det er nemlig vores erfaring, at de helt store vær-
dier er gemt i denne aktivgruppe. Det er samtidig 
en fordel, at vi ofte kender værdien af selskaberne 
på forhånd,« siger vicestatsadvokat Per Fiig fra SØK.

Han forklarer, at fremgangsmåden er nyskabende, 
fordi SØK kan beslaglægge de sigtedes kapitalan-
dele i selskaberne, selv om værdipapirerne ikke er 
noteret på en fondsbørs, og selv om SØK ikke har 
fundet værdipapirerne hos de sigtede. 

»Når vi går efter kapitalandelene hos de sigtede, 
giver retsplejeloven os bedre muligheder for beslag-

læggelse, end hvis vi skulle forsøge at tage selska-
bernes aktiver direkte. Selskaberne er jo ikke mis-
tænkt i straffesagerne,« siger Per Fiig.

FIRMA BESTAK SADDAMS FOLK
Beslaglæggelsen fandt sted forud for en retssag 
mod et dansk firma, der ifølge anklageskriftet hav-
de bestukket irakiske embedsmænd under Saddam 
Husseins styre. Det skete under FN-programmet 
Olie for Mad, og en række danske virksomheder er 
i efterfølgende sager gået med til at få konfiskeret 
overskuddene på handlerne, i alt 66 millioner kroner.

Men ét firma afviste konfiskationen og kærede til 
Østre Landsret, der 17. februar 2011 godkendte be-
slaglæggelse af kapitalandele på 25 millioner kroner 
i firmaets amerikanske datterselskab. Dog satte 
landsretten beløbet ned til 25 millioner kroner. Det 
skete, fordi Retten i Svendborg samme dag afgjorde, 
at det beløb svarede til firmaets fortjeneste ved at 
bestikke embedsmændene. 

I praksis foregår beslaglæggelserne ved, at retten 
forbyder de sigtede eller tiltalte at sælge deres ak-
tier eller andele i selskabet. De må heller ikke på 
anden måde udhule værdien, så den falder under 
det beløb, som anklagemyndigheden vil konfiskere 
i tilfælde af en dom.

SPORINGSGRUPPEN  
BESLAGLÆGGER KAPITAL  
I SELSKABER

Anklagemyndigheden nøjes ikke længere med at beslaglægge kriminel-
les friværdier i huse, biler eller kostbare kunstsamlinger. Sporingsgruppen 
under SØK brugte i 2010 en ny metode til at beslaglægge selskaber og 
rundede 100 millioner kroner i beslaglagte værdier.
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GRUPPEN RUNDEDE 100 
MILLIONER KRONER
Med kapitalandelene i det amerikanske dattersel-
skab nåede Sporingsgruppen op på at beslaglægge 
værdier for i alt 56 millioner kroner i 2010. Dermed 
blev 2010 også året, hvor den tre år gamle enhed 
rundede de 100 millioner i beslaglæggelser. 

Det skete allerede den 6. juni 2010, hvor gruppen 
rykkede ud til flere adresser i en sag, der involve-
rede ansatte i en dansk industrivirksomhed. De blev 
sigtet for at have faktureret varer, som blev leveret 
til deres hjemadresser, og her beslaglagde gruppen 
for 3,3 millioner kroner i form af friværdier i huse, 
en bil og indestående på bankkonti.

Gruppen beslaglægger mange forskellige ting og 
værdier. Ud over kontanter, biler og kunstsamlinger 
har gruppen også beslaglagt dyre vine, designer-
møbler, kunstsamlinger og sågar en usamlet bjæl-
kehytte.

Sporingsgruppens formål er at forhindre sigtede i 
at skjule deres formuer, og gruppen bistår alle lan-
dets kredse. I 2010 behandlede gruppen 46 sager, 
hvoraf de i 29 ydede hjælp til politikredsene. Resten 
af sagerne efterforskede SØK selv.

    SPORINGSGRUPPENS BESLAGLÆGGELSER
   (MILLIONER KRONER)
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Kriminelle, der vil vaske deres sorte penge hvide, 
får det stadig sværere i Danmark. For i 2010 fik 

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet 
(SØK) flere redskaber i kampen mod de personer, 
der med kæder af pengeoverførsler vil sløre, at deres 
formue stammer fra kriminalitet. 

SØK huser Hvidvasksekretariatet, som modtager 
indberetninger om mulig hvidvask fra finansielle 
virksomheder, blandt andet banker, vekselkontorer 
og pengeoverførselsfirmaer. I alt indberettede virk-
somhederne i 2010 cirka 2.400 sager om mulig 
hvidvask – og det er en stigning fra 2.095 sager i 
2009. Hvidvasksekretariatet foretager den indle-
dende efterforskning af sagerne og beslutter, om 
de skal videre til SKAT eller politikredsene, eller om 
SØK selv skal efterforske dem.

Vicestatsadvokat Per Fiig mener, at en forstærket 
indsats har kastet flere underretninger af sig. 

»Vi bruger en del ressourcer på at opsøge banker, 
vekselkontorer og pengeoverførselsvirksomheder. 
Vi har holdt møder med dem ansigt til ansigt og råd-
givet dem om, hvornår og hvordan de skal indbe-
rette hvidvask. Det har givet flere indberetninger, 
især fra bankerne og de store pengeoverførselsvirk-
somheder, der sammen trækker det store læs ved 
at indberette mange mistænkelige pengetransak-
tioner.«

Desuden nævner han, at sager om mulig hvidvask 
af penge har haft særligt fokus i politi og anklage-
myndighed i 2010. Det gælder både for politikred-
senes arbejde med sagerne og de regionale stats-
advokaters tilsyn med politikredsene. Rigsadvoka-
ten havde således skrevet ind i alle politidirektørers 
resultatkontrakter, at de regionale statsadvokater 
skal holde øje med politikredsenes efterforskning i 
de sager om mulig hvidvask, som de får tilsendt fra 
SØK.

KOBLER TIL GAMLE SAGER OM HVIDVASK
Vicestatsadvokaten forventer, at antallet af sager 
om hvidvask vil stige yderligere. For i 2011 tager 
SØK et nyt it-system i brug. Det gør det væsentligt 
nemmere for banker og andre virksomheder at ind-
berette mulig hvidvask, ligesom SØK og politikred-
sene får bedre arbejdsredskaber til at udnytte og 
sammenkæde efterretninger i hvidvasksagerne og 
dermed større mulighed for at opdage forsøg på 
hvidvask.

»Systemet vil styrke arbejdet markant på to måder. 
Bankerne og virksomhederne kan fremover indbe-
rette elektronisk til vores hvidvaskdatabase. Vi kan 
overføre deres data direkte til databasen til forskel 
fra i dag, hvor de skriver en rapport, som de printer 
og sender til os i et brev. Samtidig forbedrer syste-
met vores redskaber til at analysere de modtagne 
oplysninger og dermed vores evne til at skabe vær-
difulde efterretninger til vores samarbejdspartnere 
i blandt andet politi og SKAT,« siger Per Fiig.

SØK STYRKER KAMPEN 
MOD HVIDVASK

I 2010 købte Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) et  
it-system, der gør det nemmere at opdage og indberette sager om hvidvask 
af penge. Møder med banker har fået antallet af anmeldelser i vejret. 
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Han forklarer, at SØK og Hvidvasksekretariatet får 
store fordele af systemet.

»Vi slipper for en masse tastearbejde, og vi kan 
bruge data fra indberetningerne direkte, når com-
puteren har tjekket oplysningerne, for eksempel 
omkring validering af CPR-numre. Dermed kan vi 
hurtigt og let koble vigtige oplysninger og finde gen-
gangere i gamle sager om hvidvask eller andre efter-
retninger. Vi får mulighed for at forbinde nye sager 
med gamle oplysninger på et utal af måder – ikke 
kun via personnumre, men for eksempel også via 
kontonumre, telefonnumre, adresser og firmaer. På 
den måde får vi skabt forbindelse mellem flere sager 
om hvidvask, og det kan give et værdifuldt grundlag 
for den videre efterforskning,« siger Per Fiig.

Systemet er udviklet af FN-organisationen UNODC 
– de sidste tre bogstaver står for Office on Drugs 
and Crime. SØKs udgifter til systemet finansieres 
af de effektiviseringer, som systemet medfører. 
Rigsadvokaten indgik kontrakten med FN i 2010, og 
Per Fiig regner med, at SØK og de indberettende 
virksomheder tager det i brug i midten af 2011. Hol-
land har, ligesom 10 andre lande, implementeret 
systemet, så der er allerede en del praktiske erfa-
ringer med det.

Betalingen sker som en donation til FN. 

UNDERRETNINGER OM HVIDVASK I 2010

Pengeoverførselsvirksomheder	 972
Banker		 966
Vekselkontorer	 342
Kasinoer		 16
Advokater		 4
Andre	typer	virksomheder	 Færre	end	4	hver
I alt   2.316

»
Vi får mulighed for at 
forbinde nye sager med 
gamle oplysninger på et 
utal af måder.
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Cardsharing og ulovlig streaming. To fremmedord, 
der dækker over en ny type internetbåren krimi-

nalitet, hvor pirater får penge for at distribuere højt-
profilerede tv-udsendelser som fodbold- og bokse-
kampe.

I 2010 verserede der op mod 15 sager om krænkel-
ser af tv-rettigheder, fortæller vicestatsadvokat 
Erling Vestergaard fra SØK.

»Det er virkelig i vækst. Det mest almindelige er 
cardsharing, hvor en pirat køber en kode hos en tv-
udbyder og via nettet sender den videre til måske 
50 personer. Deres dekoderbokse skal hente en 
kode hvert 10. sekund, men de får den fra piraten i 
stedet for tv-udbyderen, og de betaler typisk piraten 
et mindre beløb, end tv-udbyderen kræver,« siger 
Erling Vestergaard.

Han kender også eksempler på, at tv-udbyderens 
koder er blevet knækket og delt på nettet. Ligesom 
at personer deler tv-signaler igennem streaming 
over nettet.

»Det er teknisk mere kompliceret og kræver hurtige 
internetforbindelser. Der kan gå noget kvalitet tabt, 
så det er ikke lige så populært endnu.«

FALSKE KNIVE, TASKER OG 
TØJ SÆLGER STADIG 
Snyd med tv-signaler er et af flere eksempler på, at 
piratkopiering – eller krænkelse af immaterielle ret-
tigheder – følger med tiden. Tidligere var der en del 
sager med musik og film, der blev brændt på cd’er 
og solgt, men i dag foretrækker folk at downloade 
musikken via nettet. 

Til gengæld sælger pirater stadig falske mærkevarer 
som knive, tøj og tasker. Det sker både på kræm-
mermarkeder og i små butikker, forklarer Erling 
Vestergaard.

Han oplyser, at SØK i 2010 fik kendskab til 24 sager.

»Det reelle sagsantal er nok det dobbelte. Politikred-
sene underretter os nu om alle sager på piratområ-
det, efter at Rigsadvokatmeddelelse 5/2010 trådte 
i kraft. På den måde får vi bedre indsamlet og fordelt 
viden om det område, hvor juraen er helt særegen,« 
siger Erling Vestergaard og nævner, at SØK deltager 
i et tæt samarbejde med andre myndigheder på 
området. Det sker i Ministeriernes Netværk om Pi-
ratkopiering, der blandt andet driver hjemmesiden 
www.stoppiraterne.dk.

NYE FORMER FOR KOPISVINDEL

Piratkopister har stort set droppet at brænde cd’er med musik og film, 
men sælger stadig falske mærkevarer som knive, tasker og tøj. I 2010 
voksede en ny type sager frem: snyd med tv-signaler.
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Vicestatsadvokaten har beskæftiget sig med pirat-
kopiering i fem år, heraf to under en orlov, som han 
tilbragte hos Patent- og Varemærkestyrelsen. Han 
skitserer udviklingen sådan:

»Den er gået fra lave strafferammer, få succesfulde 
sager og lav opmærksomhed til højere straffe, sti-
gende antal succesfulde sager og større opmærk-
somhed. Efter en lovændring får pirater i dag som 
udgangspunkt frihedsstraf – kortere eller betinget 
– og det er stort set slut med bødestraf.«

»
Det er stort set slut  
med bødestraf.
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Var der tale om ulovlig indtrængen hos en enkelt-
person? Eller var der tale om en terrorhandling?

Det var grundlæggende de to muligheder, som stats-
advokat Kirsten Dyrman, Statsadvokaten for Nord- 
og Østjylland, kunne vælge imellem, da hun skulle 
rejse tiltale mod den mand, der 1. januar 2010 
trængte ind hos bladtegneren Kurt Westergaard.

Manden var bevæbnet med en økse, men da Kurt 
Westergaard, som med sin tegning af profeten Mu-
hammed i Morgenavisen Jyllands-Posten er blevet 
symbolet på Muhammed-sagen, forskansede sig 
på sit badeværelse, slap han uskadt. Alarmsyste-
merne i hans sikrede hus i Viby uden for Aarhus 
betød samtidig, at politiet hurtigt var fremme, og 
manden blev straks anholdt.

Efter grundige overvejelser med Rigsadvokaten og 
Justitsministeriet blev det besluttet, at statsadvo-
katen skulle rejse tiltale efter § 114 i straffeloven 
– den såkaldte terrorparagraf, der blandt andet sig-
ter på sager, hvor den anklagede kan tiltales for med 
forsæt at skræmme befolkningen og true en nations 
grundlæggende politiske, forfatningsmæssige, øko-
nomiske eller samfundsmæssige strukturer.

MERE END PRIVATPERSONEN
»Vores overvejelser gik på, om man kunne henvise 
til den paragraf. Den har ikke tidligere været anvendt 
i sager, der har handlet om overfald på blot en enkelt 
person, og i dette tilfælde var der umiddelbart ikke 
andre end Kurt Westergaard, der blev truet,« siger 
Kirsten Dyrman og begrunder resultatet af de juri-
diske overvejelser:

»Vores tilgang til spørgsmålet var, at dette ikke bare 
var et angreb på privatpersonen Kurt Westergaard. 
Det var et angreb på os alle, og det var afledt af 
sagen om Muhammed-tegningerne og de afbrænd-
te danske flag. Hvis den sag ikke havde eksisteret, 
havde der ikke været noget modsætningsforhold 
mellem Kurt Westergaard og den tiltalte, og så hav-
de overfaldet ikke fundet sted.«

Sagen gav da også genlyd over hele verden. Stats-
advokaten for Nord- og Østjylland blev kontaktet af 
internationale medier som amerikanske CNN og 
arabiske Al Jazeera, og det havde de to tv-stationer 
– som Kirsten Dyrman noterer – ‘næppe gjort, hvis 
det blot havde været et almindeligt overfald’.

ANGREB PÅ TEGNER VAR TERROR

Den såkaldte terrorparagraf – straffelovens § 114 – blev i 2010 for første 
gang anvendt i en sag, der handlede om overfald på blot en enkelt person. 
Det var ikke en privatperson, men et symbol, der blev overfaldet, lød 
statsadvokatens vurdering af sagen.



47RESULTATER 10

LINJEN ER LAGT
Nævningesagen, der blev ført under store sikker-
hedsforanstaltninger i byretten i Aarhus, resulte-
rede i en dom på ni års fængsel og udvisning for 
bestandig. Retten accepterede altså, at der var tale 
om en terrorhandling.

Efterfølgende fik den udlægning betydning for an-
klageskriftet mod den unge tjetjener, som i septem-
ber 2010 sprængte en hjemmelavet bombe mellem 
sine hænder, mens han opholdt sig i kælderen på 
Hotel Jørgensen i København. I denne sag frem-
førte vicestatsadvokat Anders Riisager, Statsadvo-
katen for København, at der var tale om forsæt til 
en terrorhandling, hvilket byretten var enig i, og 
idømte 31. maj 2011 bombemanden 12 års fængsel.

»Så man kan sige, at sagen om angrebet mod Kurt 
Westergaard har været med til at lægge linjen,« 
siger statsadvokat Kirsten Dyrman.

I juni måned 2011 skærpede Vestre Landsret straf-
fen mod den dømte mand i Kurt Westergaard-sagen 
til fængsel i ti år med udvisning for bestandig.
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Det var tilsyneladende helt tilfældigt, da en yngre 
mand blev stoppet i en af politiets visitationszo-

ner og anholdt for ulovlig våbenbesiddelse.

Det var det ikke. Manden havde været overvåget 
gennem et stykke tid, fordi politiet havde mistanke 
om, at han var involveret i planerne om et drabsfor-
søg. Det ‘tilfældige’ præg i den nøje planlagte aktion 
havde alene til formål at få den mistænkte væk fra 
gaden uden at forurolige hans kriminelle omgangs-
kreds. 

Få dage efter at han var blevet varetægtsfængslet, 
slog politiet nemlig til med en koordineret indsats, 
der havde deltagelse af alle sjællandske politikred-
se. Razziaen var rettet mod 35 boliger, fællesarealer 
og lignende på den københavnske vestegn, og der 
blev beslaglagt 11 skydevåben og anholdt yderli-
gere tre personer. De i alt fire anholdte blev alle 
sigtet for drabsforsøg.

OVER AL FORVENTNING
»Ja, med den aktion afværgede vi rent faktisk et 
planlagt attentat i bandemiljøet. Og det er ikke 
mindst den slags, vi er sat i verden for,« siger poli-
tiadvokat Jens Rasmussen, som ud over at stå i 
spidsen for advokaturen for organiseret kriminalitet 
under Københavns Politi også leder den sjællandske 
specialenhed Task Force Øst.

Det var netop Task Force Øst, der med anholdelsen 
af de fire yngre mænd og de omfattende ransagnin-
ger endnu en gang understregede værdien af, at 
Folketinget i forsommeren 2009 som led i bande-
pakken skabte fundamentet for det særlige korps 
af efterforskere, anklagere og medarbejdere fra 
SKAT. 

Med hovedsæde i Karlslunde har enheden siden 
november 2009 udelukkende fokuseret på bande-
kriminalitet, og ifølge Jens Rasmussen er det gået 
»over al forventning«. De sager, der er afgjort ved 
domstolene, har resulteret i tilsammen 126 års 
fængsel.

MÅLRETTET EFTERFORSKNING  
RAMMER BANDERNE

Specialenheden Task Force Øst har i kraft af øgede erfaringer og  
forbedrede kompetencer opnået resultater, som overgår forventningerne, 
siger lederen, politiadvokat Jens Rasmussen. Han peger blandt andet  
på et forpurret drabsforsøg som et af de tydeligste eksempler på  
enhedens formåen.
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»Vi har anholdt flere, end vi havde håbet. Sagerne 
bliver konstant større og større, og i alle tre ledende 
bander i København og på Sjælland har vi ramt folk 
forholdsvis højt i hierarkiet,« konstaterer han.

KOMBINERET EFTERFORSKNING
Som årsag til den udvikling peger Jens Rasmussen 
på, at kompetencerne hos både efterforskere og 
anklagere er øget gevaldigt. Dertil kommer erfaring 
og engagement. 

»Medarbejderne sidder samme sted og arbejder tæt 
sammen. Det giver bedre overblik, og vi kan derfor 
konstatere, at en betydelig del af vores sager hæn-
ger sammen. Når vi sidder med eksempelvis to 
større komplekser, ser vi ofte, at det er de samme 
leverandører og modtagere, der er involveret.«

En af de absolutte styrker i Task Force Øst er den 
øgede mulighed for kombineret efterforskning:

MÅLRETTET EFTERFORSKNING  
RAMMER BANDERNE

»Når vi efterforsker et attentat, gennemfører vi må-
ske også aflytninger, der kan pege i andre retninger, 
for eksempel på økonomisk kriminalitet. Vores ef-
terforskning er både bagud- og fremadrettet, fordi 
vi har mulighed for at tænke de forskellige advoka-
turer på en ny måde. Jeg mener selv, at det er vejen 
frem, at Task Force Øst overtager alle attentater på 
Sjælland, fordi enheden i kraft af sin specialisering 
ikke er bundet af andre sagstyper,« siger Jens Ras-
mussen. 

Med erfaringer kommer også overraskelser. Det er 
kommet bag på Jens Rasmussen, at bandemiljøet 
er »så vidtgående«, som han siger og henviser til 
et boligområde det storkøbenhavnske område:

»Det er et af de absolutte uroområder, hvor de in-
volverede både har etableret vagtposter, komman-
docentral og overvågning. Her gennemførte vi en 
razzia, hvor vi i enkelte opgange blandt andet fandt 
skydevåben gemt i elskabene.«
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Anklager Ulrik Sjølin Pedersen fik indblik i en ganske 
særlig verden, da han blev koblet på den bemærkel-

sesværdige sag om kloning af biler, som ledelsen i Task 
Force Øst i sommeren 2010 besluttede at gøre til et sær-
ligt indsatsområde.

Man mistænkte et internationalt netværk for at finan-
siere rockermiljøet ved at stjæle luksusbiler, som fik et 
falsk stelnummer hentet fra et tilsvarende køretøj. På den 
måde ville en umiddelbar kontrol ikke afsløre, at der var 
tale om en stjålet bil – idet stelnummeret svarede til en 
bil, der ikke var meldt stjålet. Ved hjælp af falske doku-
menter blev de nu klonede biler indregistreret med det 
falske stelnummer og solgt til autoforhandlere eller pri-
vate bilkøbere i Danmark og andre europæiske lande. 

Herhjemme var den formodede hovedmand – en arbejds-
løs mand med stort privatforbrug og tætte relationer til 
rockermiljøet – allerede identificeret, da Ulrik Sjølin Peder-
sen gik i gang. Der blev etableret et Joint Investigation 
Team med myndigheder i Sverige og Tyskland, og via 
blandt andet aflytninger lykkedes det i løbet af sommeren 
og efteråret at skaffe så vægtige beviser, at man ved en 
koordineret aktion i februar 2011 anholdt den danske ho-
vedmand. 

MÅTTE IKKE LUGTE LUNTEN
I alt blev der beslaglagt 40 biler af mærker som Audi, Hum-
mer, VW Golf, Mercedes og Lamborghini – nogle af dem 
havde stelnumre, der var kopieret fra biler i Australien og 
USA. I Danmark var en af de beslaglagte biler en Porsche 
Cayenne Turbo til halvanden million kroner. Den var ind-
registreret på tyske nummerplader – og havde en dansk 
rocker bag rattet. 

»Den helt store udfordring handlede om at tilrettelægge 
efterforskningen, så de involverede ikke lugtede lunten. 
I mange andre sager er det ikke et problem, men her 
skulle vi også tage hensyn til almindelige mennesker og 

ROCKERMILJØET BAG KLONEDE BILER 

Hovedmanden bag omfattende bilsvindel måtte ikke lugte lunten, og samtidig 
skulle der tages hensyn til sagesløse bilkøbere, der risikerede at lide store  
økonomiske tab. Sådan forklarer anklager Ulrik Sjølin Pedersen udfordringen i en 
international sag, som Task Force Øst var med til at oprulle.

forhandlere, der risikerede at miste penge på at købe biler 
gennem hovedmanden,« fortæller Ulrik Sjølin Pedersen.

Den udfordring løste man blandt andet ved at stoppe 
nogle af de stjålne, klonede biler i ‘tilfældige’ trafikkontrol-
ler. Men i andre tilfælde har både forhandlere og private 
lidt store tab, som kun muligvis kan hentes hjem gennem 
erstatningssager.

»Papirerne på den enkelte bil har i alle tilfælde set ud, som 
om alt var i orden. Og nogle af bilerne er klonet så godt, at 
vores teknikere måtte grave virkelig dybt for at dokumen-
tere falskneriet. Men det er som regel kun lykkedes ger-
ningsmændene at stjæle en enkelt nøgle til hver bil, og 
som køber må man gerne undre sig over, at der kun følger 
en enkelt nøgle med i en meget dyr bilhandel,« siger Ulrik 
Sjølin Pedersen.

POLITIET ‘STJAL’ LASTBIL
I forbindelse med efterforskningen blev Task Force Øst i 
øvrigt den første enhed herhjemme, der kunne bruge en 
ny mulighed for hemmelige beslaglæggelser. Blot få dage 
efter at den bestemmelse trådte i kraft, hentede politiet 
en lastbil af mærket MAN, som den danske hovedmand 
havde solgt til en forhandler.

»Da forhandleren meldte den stjålet, kunne vi meddele, 
at det var os, der havde beslaglagt den. Vores undersø-
gelse bekræftede mistanken om, at den oprindeligt var 
stjålet i Padborg og solgt videre, efter at den var blevet 
klonet. Stelnummeret havde bagmændene hugget fra en 
næsten tilsvarende MAN, der stadig kører rundt i Ukraine,« 
fortæller Ulrik Sjølin Pedersen.

Siden den koordinerede aktion er der fundet flere klonede 
biler, og det vurderes, at det internationale kompleks lander 
på cirka 50 klonede luksuskøretøjer. Den danske hoved-
mand har erkendt i forhold til de første sigtelser, og det 
retslige efterspil forventes afviklet som en tilståelsessag. 
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Antal medarbejdere:
•		73	efterforskere	og	operative	politifolk	–	heraf	11	i	ledelses-	og	ad-

ministrative funktioner, eksempelvis analyse og monitering
•		Syv	administrative	medarbejdere	–	fem	i	politidelen,	to	i	den	særlige	

anklagergruppe
•		Seks	anklagere
•		Tre	ansatte	fra	SKAT

Der er iværksat følgende fremadrettede efterforskninger mod rocker- og 
bandemiljøerne:
•		Ni	sager	om	drabsforsøg
•		Otte	sager	om	våbenhandel/smugling
•		14	sager	om	narkotikahandel/smugling
•		Fire	sager	om	økonomisk	kriminalitet
•		Tre	sager	om	afpresning/trusler
•		Tre	sager	om	røveri/tyveri

Indgreb i meddelelseshemmeligheden og ransagninger:
•		92	ransagninger
•		39	hemmelige	ransagninger
•		526	telefonaflytninger	m.m.
•		16	anden	aflytning	(rum	m.m.)
•		22	observationer	ved	hjælp	af	kamera
•		36	andre	indgreb

Arrestanter og domme:
•		37	arrestanter	i	29	sager	behandles	i	politikredsene*
•		84	arrestanter	i	34	sager	behandles	i	Task	Force	Øst*
•		I	40	af	sagerne	er	der	sket	domfældelse	mod	66	personer
•		Som	straf	er	der	samlet	udmålt	126	års	fængsel
•		11	af	dommene	er	‘straksdomme’
* Politikredsene har behandlet hovedparten af de sager, der er opstået 
ved operativ indsats uden forudgående efterforskning. Øvrige sager er 
behandlet i Task Force Øst.

Beslaglæggelser:
•		46	skydevåben	–	heriblandt	fire	maskinpistoler,	19	pistoler,	syv	
oversavede	haglgeværer,	en	AK	47,	en	revolver

•		20	knive
•		19	slagvåben
•		19	peberspray	og	‘andre	våben’
•		1.354	stykker	ammunition	af	forskellig	kaliber	og	18	salonpatroner
•		944.503	danske	kroner	og	3.880	euro
•		963	kilo	hash,	syv	kilo	kokain,	32	kilo	amfetamin	og	diverse	andre	

narkotika
Andre	værdier,	eksempelvis	11	personbiler,	en	speedbåd,	et	laborato-
rium til fremstilling af amfetamin, smykker og diverse designermøbler.

SKAT har beslaglagt:
•		Syv	personbiler	og	en	motorcykel
•		577.428	danske	kroner	og	17.000	USD
•		Diverse	smykker
Endvidere	har	SKAT	rejst	skattekrav	om	16	millioner	kroner,	gjort	udlæg	
i en bil og en bolig samt indberettet tre tilfælde af socialt bedrageri.

FAKTA OM TASK FORCE ØST*

ROCKERMILJØET BAG KLONEDE BILER 

* Opgjort 31.12.2010.
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RIGSADVOKATEN:  
VI NÅEDE OP PÅ HØJDERYGGEN  
I 2010

2010 blev på mange måder et vendepunkt. 
Rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen 

ser tilbage på et år, hvor den nye organisation langt 
hen ad vejen faldt endeligt på plads.

»Nu tør jeg sige, at vi er nået op på højderyggen, og 
i løbet af 2010 faldt der en god ro over det meste af 
systemet. Mål- og resultatstyringen har langt hen 
ad vejen fundet sit leje, og der er opnået en god 
forståelse for, at vi også skal levere den kerneydel-
se, der hedder hurtig og effektiv sagsbehandling. Vi 
kan nu koncentrere os endnu mere om den faglige 
kvalitet af anklagernes arbejde,« siger Jørgen Steen 
Sørensen. 

Han kalder tiden efter politireformen, der trådte i 
kraft 1. januar 2007, hårdere end forventet.

»Da jeg tiltrådte som rigsadvokat i august 2007, var 
hele anklagemyndigheden på vej op ad en bakke, 
der viste sig at være stejlere, end de fleste vist 
havde forudset. Vi undervurderede i et vist omfang, 
hvor krævende det ville være at få hele organisatio-
nen på plads,« siger Jørgen Steen Sørensen, der 
husker en underfundig bemærkning fra Hendes 
Majestæt Dronningen ved nytårskuren i januar 
2008.

»Jeg holdt sammen med statsadvokaterne min 
første tale på anklagemyndighedens vegne, og 
dronningen gav meget venligt udtryk for forståelse 
for vores situation, og så tilføjede hun, at det da 
også måtte være vanskeligt at skulle reparere et ur, 
mens man skal sørge for, at det stadig går. Det pas-

I 2010 nåede anklagemyndig- 
heden i det væsentlige op på at 
levere de krævede resultater.  
Nu er det tid til at justere fokus  
og for eksempel i endnu højere 
grad koncentrere sig om arbejdet  
med kvalitet, mener rigsadvokat 
Jørgen Steen Sørensen.
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sede godt på situationen – man burde egentlig 
kunne lukke en virksomhed, mens man omorgani-
serer sig, men det går jo ikke rigtigt med politi og 
anklagemyndighed,« siger Jørgen Steen Sørensen.

STRAM STYRING AF ANKLAGEMYNDIGHEDEN
Han mener ikke, at problemerne i reformens første 
par år på sigt har skadet organisationens omdømme.

»Nej, slet ikke. Det er rigtigt, at der var vanskelig-
heder, men medierne fremstillede det væsentligt 
værre, end det var. På straffesagsområdet var vores 
største problem, at vi fik retsforfulgt færre krimi-
nelle, således at en vigtig del af vores kerneydelse 
for en tid blev forringet. Det måtte vi imødegå ved 
gennem mål- og resultatstyring at opstille krav til 
os selv, men det var mindst lige så vigtigt at følge 
op på kravene ved at understøtte politikredsene 
med metoder til bedre sagsgange i form af for  
eksempel Lean-projekter. Vi var tvunget til at tænke 
i strømlinet sagsbehandling, for problemet var be-
stemt ikke udtryk for dårlig vilje fra medarbejdernes 
side. Derfor var og er det også vigtigt at fastholde, 
at ansvaret for målopfyldelse i forhold til de cen-
trale myndigheder ligger hos de lokale ledelser og 
ikke hos de enkelte medarbejdere,« siger Jørgen 
Steen Sørensen.

Han mener i det hele taget, at reformen var en an-
ledning for anklagemyndigheden til at udvikle en 
ny ledelsesform. En form, der – med respekt for 
principperne i den samlede reform – blandt andet 
fokuserer mere på central styring, end man tidli-
gere har været vant til.

»Historisk har politi og anklagemyndighed nok væ-
ret ret selvstyrende, og den centrale ledelse har haft 
et forholdsvis begrænset overblik. I dag er anklage-
myndigheden ganske tæt styret, både administra-
tivt og fagligt, og vi har for eksempel et ret sikkert 
indtryk af øjebliksbilledet i de enkelte politikredse. 
Det er ikke nogen hemmelighed, at det ikke er alle, 
der er lige begejstrede for vores mere aktive rolle 
på det punkt, men sådan må det være. Ofre og ger-
ningsmænd bør få en nogenlunde lige god og hurtig 
behandling, uanset hvor i landet en sag bliver be-
handlet.«

Og i dag kan vi glæde os over, at den offentlige om-
tale af anklagemyndigheden i medierne helt over-
vejende går på selve de sager, som anklagemyndig-
heden fører, mener rigsadvokaten.

»Når offentligheden i dag hører og læser om ankla-
gemyndigheden, er det jo stort set altid i tilknytning 
til de sager, som vi fører med stor dygtighed, og som 
vi helt overvejende får medhold i. Og sådan skal det 
også være, for det er jo det, der er vores kerneop-
gave. Jeg glæder mig over at være en del af en or-
ganisation, der over for offentligheden står som 
dem, der nøgternt og objektivt, men også med en-
gagement og entusiasme, retsforfølger overtrædel-
ser af samfundets love«, siger rigsadvokaten.

NOGLE MEDARBEJDERE FORLOD 
ANKLAGEMYNDIGHEDEN
Rigsadvokaten er klar over, at vilkårene i den nye 
anklagemyndighed på det personlige plan har ko-
stet for nogle af medarbejderne.



54 RIGSADVOKATEN

»Det har under alle omstændigheder kostet både 
arbejde og omstillingsvilje hos vores medarbejdere, 
og jeg glæder mig over, at langt de fleste er gledet 
godt over i den nye organisation. Men for nogle viste 
det sig, at de ikke længere var på den rigtige hylde, 
og så må man selvfølgelig tage konsekvensen.«

Jørgen Steen Sørensen fremhæver også, at en stor 
del af anklagemyndighedens medarbejdere er me-
get unge og ansat, efter at reformen trådte i kraft. 
De har af gode grunde aldrig kendt andet.

»Vi rekrutterer heldigvis godt, og de unge medar-
bejdere udviser et imponerende gåpåmod og vilje 
til at tage ansvar. For dem tror jeg normalt heller ikke, 
at det er spor mærkeligt at være i en organisation, 
hvor der bliver fulgt med i deres indsats. Det er jo en 
meget tilfredsstillende fornemmelse at arbejde efter 
nogle mål og så faktisk nå dem, sådan som det i 
stigende grad sker i dag«, siger rigsadvokaten.

VI VIL ARBEJDE MED KVALITETEN I 2011
Rigsadvokaten mener ikke, at kvaliteten af ankla-
gernes arbejde blev påvirket væsentligt, da ankla-
gemyndigheden skulle rette op på antallet af tiltaler.
»Mange medarbejdere var bekymrede og talte om, 
at anklagemyndigheden var blevet en maskine. Det 
var og er ikke meningen – sådan vil det aldrig kom-
me til at gå. Det var nok mere en bekymring for, hvor 
noget, som man ikke var vant til, kunne ende,« siger 
Jørgen Steen Sørensen.

Han mener, at anklagemyndigheden nu har kræfter 
til at øge indsatsen for yderligere at udvikle kvalite-
ten af anklagernes arbejde. Med vidensbasen har 
anklagemyndigheden for eksempel skabt et meget 
vigtigt kvalitetssikringsinstrument, som skal ud-
bygges og videreudvikles i de kommende år. 

»Vi har en struktur med for eksempel digital videns-
base, fagudvalg og specialisering i politikredsenes 
advokaturer, der giver os gode muligheder for at 

arbejde videre med kvaliteten af vores indsats. Det 
sætter vi nu blandt andet skub i med vores kvali-
tetsprojekt,« siger Jørgen Steen Sørensen, der me-
ner, at reformarbejdet var alt besværet værd.

»Vi har alt i alt fået en bedre anklagemyndighed. Vi 
skal stadig udvikle den, men der er en grænse for, 
hvor længe man kan forandre en organisation i den 
hastighed og med den intensitet, som vi gjorde i de 
første tre år. Nu skal vi i højere grad optimere end 
forandre, og ‘forandringsspeedometeret’ vil falde 
over de kommende år – men det vil aldrig gå i stå,« 
siger rigsadvokaten og peger samtidig på en reform 
af de regionale statsadvokaturer som et helt centralt 
udestående.

»De regionale statsadvokaturer er et afgørende 
vigtigt led i vores organisation, og derfor gælder det 
om at fremtidssikre dem i et system med meget 
store politikredse og en ret stor rigsadvokatur. Min 
frygt er, at de med deres størrelse – ikke mindst når 
den nye politiklageordning bliver gennemført – vil 
blive klemt i en stor organisation, og derfor har vores 
sigte med reformarbejdet været så vidt muligt at 
komme problemerne i forkøbet med en hensigts-
mæssig omorganisering. Den mener jeg, at vi har 
fundet i den betænkning, som nu er afgivet, og vi 
vil gøre alt for, at betænkningens forslag kan gen-
nemføres, så snart den politiske situation muliggør 
det,« siger rigsadvokaten.

STRATEGIEN ER OMDREJNINGSPUNKTET
Rigsadvokaten glæder sig over, at anklagemyndig-
heden med ‘Mål og Strategi 2010-15’ har et godt 
overblik over de kommende års indsatsområder. I 
den forbindelse fremhæver han blandt andet vig-
tigheden af et bedre tværgående samarbejde mel-
lem de enkelte aktører i straffesagskæden – først 
og fremmest politi, anklagemyndighed, domstole 
og kriminalforsorg. Han er også tilfreds med, at der 
nu er ved at blive forberedt en konkret vejledning 
om, hvordan anklagere skal agere i forhold til medi-
erne.

»
De unge medarbejdere udviser  
et imponerende gåpåmod og vilje 
til at tage ansvar.
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Rigsadvokaten udsender jævnligt to faste publikationer 
på	AnklagerNet	og	www.rigsadvokaten.dk.

RIGSADVOKATENS MEDDELELSER 2010

•		Erstatning	i	henhold	til	retsplejelovens	kapitel	93	a	
(rettet	marts	2010)

•		Behandling	af	erstatningskrav	omfattet	af	retspleje-
lovens	§	1018	a,	stk.	2,	1.	led,	i	sager,	hvor	der	er	
idømt fængselsstraf

•		Meddelelse	om	juridiske	arbejdsredskaber	til	ankla-
gemyndighedens medarbejdere

•		Aktindsigt	i	sager	hos	politiet	og	anklagemyndighe-
den

•		Behandling	af	sager	om	krænkelse	af	immaterielle	
rettigheder	(piratkopiering	mv.)

RIGSADVOKATEN INFORMERER 2010

•		Behandling	af	skatte-	og	afgiftssager	med	en	samlet	
unddragelse under 250.000 kr.

•		Ny	højesteretsdom	om	udvisning	af	EU-borgere
•		Retningslinjer	 for	sager	om	ulovlig	besiddelse	af	

knive på offentligt tilgængelige steder
•		Ny	højesteretsdom	om	uagtsomt	manddrab	og	‘sær-
lig	hensynsløs	kørsel’

•		Justitsministeriets	 redegørelse	om	udviklingen	 i	
anvendelse af foranstaltningsdomme

•		Vedrørende	behandlingen	af	sager	mod	udlændinge,	
hvor der er spørgsmål om udvisning på grund af 
strafbart forhold

•		Orientering	om	midlertidige	indberetningsordninger
•		Ny	højesteretsdom	om	vold	efter	straffelovens	§	244
•		Justitsministeriets	evaluering	af	tidsbegrænsning	

af foranstaltninger
•		Sagsbehandlingstiden	i	sager	om	vold,	voldtægt	og	

våben
•		Ny	lovgivning	og	initiativer	som	følge	heraf
•		Revisionsydelser	til	brug	for	straffesager	om	økono-

misk kriminalitet
•		Redegørelse	vedrørende	anvendelsen	af	langvarige	
varetægtsfængslinger	i	2008

•		Redegørelse	vedrørende	anvendelsen	af	varetægts-
fængsling	i	isolation	i	2008

•		Ophævelse	af	berostillelse	af	straffesager	om	over-
trædelse af reglerne i lov om visse spil, lotterier og 
væddemål

•		Nye	højesteretskendelser	om	tiltaltes	iværksættelse	
af anke og kæremål og om afvisning af anke

•		Behandling	af	sager	om	vold	mod	børn,	herunder	ny	
forelæggelses- og indberetningsordning

»Vi skal aldrig jagte mikrofoner, men vores samar-
bejde med medierne er vigtigt, og jeg synes heller 
ikke, at det gør spor, at offentligheden får sat ansigt 
og stemme på dem, som på samfundets vegne 
håndhæver loven. Men mange er nok usikre på, 
hvad de kan sige, og hvad de ikke kan sige, og det 
kan afholde nogle fra at stille sig op. Det vil vi for-
søge at hjælpe på med nogle meget konkrete råd 
og anvisninger,« siger rigsadvokaten, der også er 
fortaler for, hvad han betegner som en ‘nøje afba-
lanceret’ rolle for anklagemyndigheden i den of-
fentlige debat.
 
»Den offentlige debat om for eksempel kriminalpo-
litiske spørgsmål er mere intens, end den forment-
lig nogensinde har været. Vores opgave er først og 
fremmest efter bedste evne og samvittighed at 
håndhæve den lovgivning, der nu engang gælder, 
og vi får ikke vores løn for at lege opinionsdannere. 
Men vi har en vigtig rolle i debatten på den måde, at 
vi sammen med politiet og domstolene ofte er de 
eneste, der kan fremstille problemerne på en dæk-
kende og nuanceret måde, fordi det er os, der ople-
ver dem i praksis. Vi skal ikke tage ordet ofte, for det 
er ikke foreneligt med vores neutralitet, men vi skal 
heller ikke være bange for at reagere, hvis vi bliver 
udsat for uberettiget kritik, eller hvis debatten er 
ved at køre helt af sporet.«
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På baggrund af en konkret sag bad Justitsmini-
steriet i 2009 Rigsadvokaten om en redegørelse 

for strafniveauet i sager om mishandling af og vold 
mod børn.

Efter et grundigt analysearbejde af 45 domme – alle 
afsagt i årene 2004-2009 – blev det i 2010 beslut-
tet at skærpe opmærksomheden på disse sager.

I alle 45 tilfælde var der tale om voldelige overgreb 
efter straffelovens paragraf 244, 245 eller 246, der 
var begået af forældre eller andre familiemedlem-
mer.

Kortlægningen gav ikke anledning til særlige be-
mærkninger vedrørende voldsdommene i de milde-
ste sager – paragraf 244, der lå på et ensartet ni-
veau. Men i de særligt grove tilfælde – paragraf-
ferne 245 og 246 – var der i visse tilfælde stor for-
skel på domstolenes vurdering af forbrydelsen. 
Derfor skal alle byretsdomme i sådanne sager i en 
periode forelægges statsadvokaten, ligesom alle 
endelige domme skal sendes til Rigsadvokaten.

ENSARTEDE STRAFFE FOR 
BØRNEMISHANDLING

En analyse af domme for grov vold mod børn viste stor forskel på, hvor 
strengt mishandling bliver straffet. Nogle domme forekom ‘forholdsvis 
milde’, og nu overvåger statsadvokaterne og Rigsadvokaten området for 
at sikre mere ensartede domme med et tilstrækkeligt højt strafniveau.

FORHOLDSVIS MILDE STRAFFE
»Statsadvokaten skal i hver enkelt sag nøje vurdere, 
om der er grundlag for at anke dommen, og hos 
Rigsadvokaten kan vi følge den fremtidige fastsæt-
telse af strafniveauet. Målet er at styrke anklage-
myndighedens arbejde med disse sager, så de 
vurderes mere ensartet,« siger statsadvokat Jens 
Røn fra Rigsadvokaten om baggrunden for anklage-
myndighedens koordinerede indsats. 

I gennemgangen af de 45 domme hæfter Rigsadvo-
katen sig ved, at der i visse tilfælde ‘synes at være 
udmålt forholdsvis milde straffe’. Det drejer sig både 
om vold, herunder rystevold, mod spædbørn og om 
familier, hvor barnet – eller børnene – gennem læn-
gere tid har været udsat for vold og mishandling.

Som eksempel på disse ‘forholdsvis milde straffe’ 
henvises blandt andet til en sag mod en hidtil ustraf-
fet far. Han blev idømt ni måneders ubetinget fæng-
sel, efter at han i en periode på tre et halvt år regel-
mæssigt havde slået sine to ældste børn, som var 
10-12 år, da mishandlingen begyndte. Ud over at 
begge blev slået på kroppen og i ansigtet, fik den 
ældste også fastholdt sine hænder på ryggen og 
slået hovedet ind i en væg.
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I to andre sager – om rystevold mod spædbørn – 
blev straffen fastsat til et år og tre måneders fæng-
sel, selv om det ene spædbarn fik en hjerneblød-
ning, mens det andet pådrog sig kraniebrud og indre 
blødninger. Begge disse sager blev behandlet efter 
straffelovens paragraf 245, men efter Rigsadvoka-
tens opfattelse burde der ‘formentlig ’ have været 
rejst tiltale efter den strengeste bestemmelse i pa-
ragraf 246.

ET SPADESTIK DYBERE
»Heldigvis er der kun ganske få sager, der behand-
les som grov vold efter paragraf 246. Men vi kan se, 
at der er stor forskel i strafudmålingen, som spæn-
der lige fra et år og ni måneders fængsel til fem-seks 
års fængsel. Der er naturligvis forskel på sagerne, 
men vi skal tilstræbe mere ensartede domme med 
et højt strafniveau, for selv om den enkelte handling 
kan afspejle afmagt og isoleret set muligvis ikke er 
så voldsom, er der betydelig risiko for at påføre 
spædbarnet livsvarig skade,« siger Jens Røn og 
tilføjer:

»Det er også vigtigt, at vi i sager om vold mod børn 
overvejer, om der kan være tale om et mønster med 
mere omfattende vold mod børnene. Her skal politi 
og anklagemyndighed være parate til at grave et 
spadestik dybere.«

Jens Røn understreger, at Rigsadvokatens redegø-
relse ikke lægger op til, at der lovgivningsmæssigt 
skal tages initiativ til at ændre strafniveauet. 

»De nye retningslinjer vil blandt andet bidrage til 
at sikre, at den aktuelle – til dels utrykte – praksis 
fra Højesteret og landsretten på området afspejles 
i vores strafpåstande,« siger Jens Røn og tilføjer, at 
anklagemyndigheden også har rettet opmærksom-
heden mod de sager, hvor børn eksempelvis er 
vidne til vold mellem forældre.

»Selv om det fysisk ikke går ud over børnene, skal 
det påberåbes som en skærpende omstændighed 
i vores strafpåstand, at de har overværet vold mel-
lem forældrene,« siger Jens Røn.

Statsadvokaternes og Rigsadvokatens overvågning 
af området gennemføres i første omgang i hele 
2011. 
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ØGET FOKUS PÅ 
KVALITETEN

Omverdenen skal fortsat opleve, 
at anklagemyndigheden leverer 
arbejde af høj anklagerfaglig  
kvalitet. Medarbejderne skal have 
endnu bedre redskaber til at levere 
den rigtige vare. Det er målsæt-
ningen for Anklagemyndighedens 
Kvalitetsprogram.

Efter de seneste års målrettede arbejde med at 
øge effektiviteten og produktiviteten i anklage-

myndigheden blev der i 2010 taget skridt til en til-
svarende indsats i forhold til kvaliteten.

Som led i anklagemyndighedens strategi for 2010-
2015 formulerede en styregruppe rammerne for det 
kvalitetsprogram, som nu skal folde sig ud i politi-
kredsene og statsadvokaturerne.

Målet er en endnu bedre anklagemyndighed med 
en endnu højere kvalitet. I første omgang rettes 
fokus mod seks temaer, der bærer overskrifterne 
sagens gang, sagens kerne, anklagerens afhørings-
teknik, gensidig feedback, visitation af sager samt 
kvalitetsledelse. De temaer vil i 2011 blive udviklet 
i de enkelte politikredse, så de kan blive en del af 
fremtidens værktøjskasse i forhold til arbejdet med 
kvalitet.



59RESULTATER 10

»Høj faglig kvalitet har altid været – og skal være 
– anklagemyndighedens ambition, og det nye kva-
litetsprogram skal bestemt ikke tages som udtryk 
for, at vi hidtil har leveret dårlig kvalitet. Men i en 
moderne virksomhed skal man altid spørge sig selv, 
hvordan man kan gøre tingene bedre. I forlængelse 
af arbejdet med at øge effektiviteten og produktivi-
teten er der også et ønske om et øget fokus på kva-
liteten. Men man kan ikke adskille kvalitet og ef-
fektivitet – tværtimod er det både for os selv og 
vores omverden et vigtigt kvalitetsparameter, at 
sagerne behandles hurtigt og effektivt, så vi bruger 
ressourcerne på den bedste måde,« siger Jens Røn, 
statsadvokat hos Rigsadvokaten og leder af styre-
gruppen.

HVORDAN BLIVER VI BEDRE?
Styregruppen spurgte i første omgang sig selv, hvor-
dan man i det hele taget definerer begrebet ‘høj 
kvalitet.’

»Grundlæggende skal vi levere et ordentligt stykke 
arbejde, som lever op til anklagemyndighedens 
overordnede mission: at bidrage til, at skyldige bliver 
dømt, og at uskyldige ikke bliver det. Høj kvalitet 
handler om, at vores arbejde er juridisk og ankla-
gerfagligt korrekt. Det betyder ikke, at alt skal være 
perfekt, men man skal som anklager kunne stå inde 
for det arbejde, man har lavet,« siger Jens Røn og 
fortsætter:

»Høj faglig kvalitet handler også om, at omverdenen 
oplever os som en saglig, kompetent og serviceori-
enteret anklagemyndighed, som man som borger 
kan have tillid til. Samtidig skal medarbejderne hver 
dag kunne gå hjem med fornemmelsen af, at de rent 
faktisk har leveret deres bidrag til indfrielse af den 
forventning.«

Som eksempel fremhæver han nogle af de spørgs-
mål, styregruppen har diskuteret: Var det den rig-
tige paragraf, vi tog udgangspunkt i? Var sagen til-
strækkeligt forberedt til den kollega, som skulle 
møde i retten? Blev sagen præsenteret klart for 
retten, herunder domsmændene? Var sagsbehand-
lingstiden fornuftig? Fik den forurettede de nødven-
dige informationer og svar på sine spørgsmål un-
dervejs?

EN DAGLIG FORSKEL
Jens Røn fremhæver, at høj kvalitet også handler 
om mere overordnede spørgsmål som eksempelvis 
fordeling af arbejde og opgaver i anklagemyndighe-
den samt samarbejdet med retterne og eksterne 
myndigheder som SKAT. Og så understreger han, at 
styregruppen har tilstræbt en ‘praktisk tilgang’ til 
projektet:

»Det er vigtigt, at kvalitetsprogrammet og de for-
skellige deltemaer gør en forskel i dagligdagen. Det 
må ikke være skrivebordsideer og store vejlednin-
ger, der trækkes ned over hovedet på systemet. Det 
er også grunden til, at politikredse og statsadvoka-
turer har været inddraget i arbejdet undervejs og 
også har repræsentanter i projektets styregruppe,« 
forklarer Jens Røn.

Derudover er der hentet inspiration fra de nærmeste 
‘brugere’ – deriblandt dommerstanden, politiet og 
forsvarsadvokaterne. De var repræsenteret i fire 
fokusgrupper, der blev bedt om at se på anklage-
myndigheden med kvalitetsbriller. 

»Overordnet var både dommerne, forsvarsadvoka-
terne og politiet meget tilfredse med vores faglige 
kvalitet. Men når man går mere ned i detaljen, som 
de blev bedt om at gøre, dukker der helt naturligt 
temaer op, som det er nyttigt for os at kende i det 
videre arbejde,« siger kvalitetsprogrammets dag-
lige projektleder, rigsadvokatfuldmægtig Camilla 
Andersson Kragh.
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Landets anklagere bør stadig arbejde samlet på 
politikredsenes hovedstationer, og de bør fortsat 

være organiseret i fem specialadvokaturer, så der 
bliver ro til at retsforfølge for eksempel økonomiske 
eller organiserede kriminelle. Strukturen, som poli-
tireformen skabte, giver nemlig langt flere fordele 
end ulemper.

Det viser en redegørelse fra Rigsadvokaten, som 
bygger på høringssvar fra politidirektørerne.

»Den gennemgående holdning er, at advokaturmo-
dellen fungerer godt, men kredsene har også i vidt 
omfang kunnet organisere sig ret frit. De har besøgt 
hinanden og brugt hinandens erfaringer til at eks-
perimentere, og de har lavet om på mange ting i 
forhold til den modelpolitikreds, som reformen lagde 
op til,« siger stadsadvokat Svend Larsen fra Rigsad-
vokaten.

Enkelte ting ligger dog fast. Anklagerne skal være 
samlet på hovedstationen, og de skal som udgangs-
punkt være organiseret i fem advokaturer, der tager 
sig af henholdsvis personfarlig, økonomisk, organi-
seret og særlovskriminalitet, mens den sidste ad-
vokatur beskæftiger sig med særlige sager. Det dæk-
ker over en række administrative opgaver som for 
eksempel at kontrollere kvaliteten og legaliteten af 
politifolkenes og anklagernes arbejde samt at være 
sekretariat for chefanklageren. 

POLITIKREDSENES  
ADVOKATURER FUNGERER NU

Strukturen med fem specialadvokaturer i hver politikreds og alle  
anklagere samlet på kredsens hovedstation giver flere fordele end  
ulemper, mener landets politidirektører. Kredsene tilpasser sig løbende 
geografiske forhold, medarbejdernes sammensætning og udsving i 
mængden af sager.

SÆRLIGE ENHEDER TAGER SIG AF SMÅ SAGER
Svarene fra politikredsene viser også, at syv ud af 
de 12 politikredse har etableret særlige enheder, 
der tager sig af mindre rutinesager – såkaldte 
stangsager – og hastesager som voldssager. To an-
dre kredse overvejer det. I de særlige enheder ar-
bejder mange nyansatte anklagere, men de øvrige 
anklagere får også tildelt vagter i enhederne. 

Dermed kan anklagerne i specialadvokaturerne få 
ro til og holde fokus på at arbejde med tungere og 
mere komplicerede sager inden for blandt andet 
økonomisk og organiseret kriminalitet.

»Vi er nødt til at kunne samle grupper af anklagere 
i hver politikreds, så de opnår ekspertise inden for 
bestemte sagsområder. Kredsene bruger fordelene 
ved reformen til at sætte folk af til de store sager, 
og det er afgørende vigtigt. Som anklager er det 
svært at sætte sig ned og arbejde på en stor øko-
nomisk sag, der fylder fem flyttekasser, hvis du hele 
tiden bliver afbrudt af små hastesager,« siger Svend 
Larsen.

Kredsene har også eksperimenteret flittigt med at 
omfordele de mange sager, der kommer fra de lo-
kale politistationer. Ifølge politikredsmodellen skul-
le hver advokatur være tilkoblet en eller flere lokal-
politistationer, men Midt- og Vestjyllands Politi har 
for eksempel oprettet en stor advokatur, der tager 
sig af alle sager fra lokalpolitiet. Tre kredse har om-
fordelt sagerne fra lokalpolitiet, så nogle advokatu-
rer helt friholdes for de små sager.
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»Der er ret stor variation, og kredsene får ret frie 
hænder til at indrette sig på den måde, der passer 
dem bedst. Det ville være dumt af os at sidde i Kø-
benhavn og sætte faste regler op for dem, hvis de 
kan levere tilfredsstillende resultater,« siger Svend 
Larsen. 

ANKLAGERE REJSER LÆNGERE
Rapporten viser, at modellen med fem advokaturer 
også giver kredsene udfordringer.

Når anklagerne er samlet på hovedstationen, skal 
de rejse længere for at komme ud til retterne eller 
de lokale politistationer. Det bliver også sværere for 
juristerne at arbejde med kvalitet og legalitet på de 
lokale politistationer, når de sidder et andet sted, 
ligesom nogle af advokaturerne kan blive for små 
og sårbare til at være selvbærende.

»Men samlet set giver politidirektørerne udtryk for, 
at fordelene er større end ulemperne, når kredsene 
hele tiden sørger for at tilpasse deres organisation. 
Og det har de i meget vid udstrækning frihed til,« 
siger Svend Larsen.

KØBENHAVNSK SÆRORDNING

•  Anklagemyndigheden	i	København	er	organiseret	på	
en særlig måde. Ud over de fem specialadvokaturer, 
som i resten af landets politikredse, findes der an-
klagere i stationsadvokaturer på politistationerne 
Amager,	City	og	Bellahøj.

•  Anklagerne	i	stationsadvokaturerne	tager	sig	af	bor-
gervendt	kriminalitet.	Det	drejer	sig	især	om	vold,	
røveri, sædelighedssager, berigelses- og narkotika-
kriminalitet.

•  I	de	københavnske	politiadvokaturer	er	der	ansat	
cirka dobbelt så mange anklagere som i resten af 
landets advokaturer.

DE FEM SPECIALADVOKATURER

•		Anklagemyndigheden	er	organiseret	med	Rigsadvo-
katen, seks regionale statsadvokater, to landsdæk-
kende statsadvokaturer og ti politikredse, der har 
hver sin chefanklager med fem politiadvokaturer 
under	sig.	I	København	og	på	Bornholm	har	man	som	
følge af kredsenes størrelse andre måder at organi-
sere sig på.

•  Advokaturen for Personfarlig Kriminalitet tager sig 
af sager om vold, drab, sædelighedsforbrydelser og 
grovere røverier.

•		Advokaturen for Økonomisk Kriminalitet behandler 
blandt andet større bedragerisager, underslæb, man-
datsvig og skatte- og afgiftssager.

•		Advokaturen for Organiseret Kriminalitet beskæfti-
ger sig typisk med organiseret narkotikakriminalitet, 
men kan også tage sig af menneskehandel, grove 
overtrædelser af våbenloven og rufferi, når der er 
bander eller rockergrupper involveret.

•  Advokaturen for Særlovskriminalitet tager sig af en 
række forskellige typer sager uden for straffeloven, 
blandt andet miljøstraffesager, arbejdsmiljøsager, 
dyreværnssager, bygge- og boligsager og færdsels-
sager.

•	 Advokaturen for Særlige Sager virker som et admi-
nistrativt sekretariat for chefanklageren og vareta-
ger opgaver omkring indsamling og deling af viden, 
tilrettelæggelse af legalitetsarbejdet i politikredsen, 
klagesager og sager, hvor politifolk er forurettede.

•		En	stor	del	af	straffesagerne	efterforskes	i	lokal-	og	
nærpolitiet, og sager fra en bestemt politistation 
fordeles til en bestemt advokatur.
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Det tager kun kort tid at finde det, man som an-
klager skal bruge, når man forbereder en sag – 

med anklagemyndighedens nye vidensbase. 

Den nye version 2.0 indeholder en hurtigere søge-
maskine, muligheden for at kombinere fritekst- og 
emnesøgning samt lettere adgang til tidligere ver-
sioner af Rigsadvokatmeddelelser. Derfor kan ankla-
gere hurtigt finde frem til alt relevant internt mate-
riale, hvad enten de arbejder med en narkosag om 
hash eller en sag om udvisning af EU-borgere.

Anklagemyndighedens vidensbase tog således i 
2010 et stort skridt fremad mod at blive anklagernes 
uundværlige redskab i dagligdagen. Det forklarer 

Rasmus Wandall og Charlotte Lauritsen, begge fra 
Rigsadvokaten.

»Vidensbasen klæder anklagerne på, så de kan 
forberede sig på et højt fagligt niveau. De arbejder 
under et stort tidspres, og det er vi nødt til at imø-
dekomme. Det er derfor et krav, at de daglige red-
skaber er pålidelige, hurtige og skaber overblik,« 
siger Rasmus Wandall.

Anklagerne kan søge særligt effektivt ved at kom-
binere fritekstsøgning og emnesøgning, for eksem-
pel ved at søge på spiritus og færdsel og derefter 
klikke på underemnet færdsel. 

ANKLAGEMYNDIGHEDENS  
VIDENSBASE VOKSEDE STÆRKT
I 2010 fik anklagerne nye redskaber, som de kan bruge, når de forbereder 
sager og møder i retten. Rigsadvokaten præsenterede den nye version  
2.0 af Anklagemyndighedens Vidensbase, hvor indholdet blandt andet er 
udbygget med seks nye doms- og kendelsessamlinger.

Hvad gør den nyansatte anklager, når en erfaren forsvarer plud-
selig protesterer over, at anklageren bruger et bestemt vidne? 
Eller når et vidne nægter at afgive forklaring? Kan man så doku-
mentere noget som helst, og har man lov til at bruge tidligere for-
klaringer?

Den slags og mange andre spørgsmål kan en anklager nemt stå 
med i situationer, hvor der er meget lidt tid til at finde svarene. Her 
skal anklagemyndighedens vidensbase gerne træde til som hjæl-
per. Inden for de kommende år vil anklagemyndigheden løbende 
udskifte medarbejdernes stationære computere med bærbare. 
Med en bærbar computer kan anklageren – når der i retten for 
eksempel opstår problemstillinger – søge direkte hjælp i videns-
basen, blandt andet i det nye processuelle dokument, der indehol-
der svar på en række af de hyppigste processuelle spørgsmål.

»Vi har samlet alle gode svar på de mest benyttede processuelle 
indsigelser, som anklagere møder i dagligdagen i retten, i ét do-
kument. En slags FAQ (frequent asked questions) inden for proces-
suelle spørgsmål. Dem kan anklagerne bruge, når de sidder i ret-
ten, ud over vidensbasens øvrige muligheder,« siger Charlotte 
Lauritsen.

Dokumentet fylder 111 sider, hvoraf de 50 er resuméer af afgø-
relser. Emnerne spænder vidt fra krav til anklageskrifter, beviser 
og dokumenter til dørlukning, referatforbud, navneforbud, foto-
forevisning og konfrontationer.

»Det skal inspirere anklagerne, når de forbereder sagerne, og det 
skal hjælpe dem i retten. Dermed kommer vidensbasen tættere 
på det reelle behov for faglig viden, som anklagerne har i de kon-
krete situationer,« siger Charlotte Lauritsen.

Vidensbasen som akut hjælper i retssalen
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»Dermed kan de finde et hvilket som helst doku-
ment på meget kort tid, for de skal ikke igennem 
fire sider med 40 hits,« siger Charlotte Lauritsen.

Hun forklarer, at vidensbasen i 2010 blev udbygget 
på en række områder, herunder med seks nye 
doms- og kendelsessamlinger, en dna-vejledning, 
et såkaldt processuelt dokument samt en række 
domme og kendelser fra Højesteret med tilhørende 
materialesamlinger og procedurer. 

I 2011 vil de sidste nye funktioner i version 2.0 
blive præsenteret. Vidensbasen version 2.0 er så-
ledes gjort klar til, at samtlige medarbejdere i politi 
og anklagemyndigheden får adgang til internettet. 
Når internetforbindelsen er etableret, vil anklagerne 
kunne søge både i internt og eksternt materiale på 
samme tid. 

Man vil altså kunne søge i Rigsadvokatens materi-
ale, samtidig med at man søger efter domme i Kar-
novs Lovsamlinger, Ugeskrift for Retsvæsen og 
Tidsskrift for Kriminalret samt i anklagemyndighe-
dens bibliotek, der ligeledes indeholder bøger fra 
andre store eksterne biblioteksbaser. Endelig vil 
søgningen også give brugeren kontaktoplysninger 
på udvalgte personer, der har en specialviden på det 
søgte emne. 

»Det vil være et ekstremt vigtigt skridt, idet ankla-
gerne så får et bredt favnende og unikt redskab,« 
siger Rasmus Wandall. 
 
VOKSEDE TIL DOBBELT STØRRELSE
Vidensbasen rummede ved udgangen af 2010 cirka 
1.800 domme, kendelser og administrative afgørel-
ser, og dermed fordoblede den sin størrelse i løbet 
af 2010. Alle afgørelser er nøje udvalgt og godkendt 
af redaktører, der har vurderet deres relevans, og 
samtlige afgørelser er anonymiserede og gjort søg-
bare.

Desuden indeholder basen 20 praksisoversigter på 
områder som misbrug af børn, menneskehandel, 
racediskrimination og frakendelse af rettigheder, 
men den byder også på et væld af redegørelser, 
vejledninger og instrukser om alt fra brug af dna-
beviser til indgreb i meddelelseshemmeligheden og 
konfiskation af motordrevne køretøjer.

Basen rummer desuden højesteretsdomme og Rigs-
advokatens materialesamlinger og procedurer i 
højesteretssagerne.

»Vi lægger nye domme ud inden for 24 timer og 
kendelser ud inden for få dage,« siger Charlotte 
Lauritsen.

Der er også en anden ny funktion i vidensbasen. I 
version 2.0 er muligheden for at finde historiske 
Rigsadvokatmeddelelser væsentligt forbedret. Det 
er en meget vigtig funktion, idet anklagere ofte står 
med en sag, hvor man skal benytte tidligere gæl-
dende regler og forskrifter. 

SÆTTER KOLLEGAHJÆLP I SYSTEM
En sidste, men vigtig funktion er muligheden for at 
søge hjælp hos kolleger. Et faneblad på vidensba-
sens forside hedder ‘Personer’, og her får ankla-
gerne i løbet af 2011 mulighed for at søge direkte 
ned i anklagemyndighedens kontaktbog ud fra en-
kelte søgeord eller emner. 

»Anklagere bruger kolleger som en helt uundværlig 
ressource i faglige spørgsmål, og her får de billeder 
og kontaktdata på de kolleger, der ved mest om em-
net,« siger Rasmus Wandall

FAKTA OM ANKLAGEMYNDIGHEDENS  
VIDENSBASE

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

•		Formålet	er	blandt	andet	at	sikre,	at	anklagere	behandler	straffesager	med	den	nød-
vendige hastighed og høj kvalitet.

•		I	vidensbasen	kan	anklagere	hente	udvalgte	domme,	redegørelser	og	forskrifter	
og derved forberede sig effektivt til en retssag

•		Anklagere	vil	fra	2011	kunne	søge	i	interne	forskrifter	og	Thomson	Reuters	pro-
dukter	–	Karnovs	Lovsamlinger,	Ugeskrift	for	Retsvæsen	og	Tidsskrift	for	Krimi-
nalret – via én samlet søgning i vidensbasen.

•		Desuden	kan	anklagere	søge	i	Anklagemyndighedens	Bibliotek,	Det	Administra-
tive	Bibliotek	og	Statens	Netbibliotek.

•		I	2010	rummede	basen	11	emneområder,	heraf	var	følgende	nye:
•		Beslaglæggelse
•		Ransagning	
•		Edition
•		Bedrageri	og	mandatsvig
•		Røveri
•		Udvisning
•		Basen	rummede	1.800	udvalgte	domme,	heraf	var	cirka	900	indleveret	i	2010.
•		Rigsadvokaten	brugte	i	2010	fire	årsværk	på	at	vedligeholde	og	udbygge	videns-

basen.
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Et af Rigsadvokatens mål er at sikre, at landets 
anklagere har adgang til juridisk litteratur om 

alle relevante retsområder. I den forbindelse er det 
vigtigt, at de hurtigt kan få adgang til bøger, artikler 
og lovstof, uanset hvor de er placeret i landet. 

Visionen om det komplette og effektive bibliotek for 
anklagere kom et stort skridt nærmere i 2010 med 
udviklingen af Anklagemyndighedens Bibliotek. I 
2011 vil det således – når internetforbindelse er 
etableret på alle computere – være muligt via An-
klagerNet at bestille diverse juridiske materiale. 

»Vi har dels integreret biblioteksbasen i Anklage-
myndighedens Vidensbase, dels placeret biblioteks-
basen som en selvstændig enhed på AnklagerNet, 
og via en enkel bestil-funktion kan brugerne be-
stille bøger og artikler med få klik. Fuldstændig på 
samme lette måde, som når privatpersoner låner 
bøger via for eksempel bibliotek.dk,« siger Ditlev 
Veit, bibliotekar hos Rigsadvokaten. Han har været 
ansvarlig for at opbygge Anklagemyndighedens 
Bibliotek.

PÅ VEJ MOD ANKLAGERENS 
KOMPLETTE BIBLIOTEK

Med få klik kan landets anklagere via AnklagerNet bestille alt det juridiske 
materiale, de har brug for. Rigsadvokatens Bibliotek er i 2010 blevet opda-
teret og udvidet, og samtidig er der etableret et fælles bibliotekssystem 
for hele anklagemyndigheden – Anklagemyndighedens Bibliotek. 

ANKLAGERNET GIVER ADGANG 
TIL EN VERDEN AF JURA
Grundstammen i Anklagemyndighedens Bibliotek 
er Rigsadvokatens nuværende samling på 3-4.000 
bøger, men derudover kan anklagerne trække på en 
række store samlinger og databaser fra andre bib-
lioteker. 

Biblioteksbasen har således integreret materiale fra 
Det Administrative Bibliotek og Statens Netbibliotek, 
hvor man blandt andet kan hente betænkninger i 
fuldtekst. Desuden har anklagerne mulighed for at 
bestille materialer fra Det Kongelige Biblioteks ba-
ser.

»Vi tager gradvist flere databaser og biblioteker ind. 
Dermed får anklagerne på AnklagerNet én indgang 
til alt det juridiske materiale, de har brug for – nem-
lig vidensbasen. Her kan de med én søgning på 
samme tid søge i eksisterende intern viden (Rigs-
advokatens Meddelelser, Rigsadvokaten Informerer, 
domme og kendelser mv.) og eksternt i Thomsons 
juraportal og biblioteksbasen. Det skal være nemt 
for en anklager at skaffe sig viden,« siger Ditlev Veit.
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ANKLAGERES 
NETFORBINDELSE 
UDEBLEV

Landets anklagere blev lovet en velfungerende adgang til internettet, 
men det løfte kunne anklagemyndigheden ikke holde i 2010. Stærkt  
irriterende, mener statsadvokat Svend Larsen fra Rigsadvokaten.

»Det lykkedes ikke at levere en tidssvarende ar-
bejdsplads i 2010, sådan som vi havde lovet. Det 

er rigtig irriterende.«

Statsadvokat Svend Larsen kalder det en tilståelses-
sag, når han fortæller, at landets anklagere i 2010 
endnu ikke havde fået tilfredsstillende internetad-
gang fra deres arbejdscomputere. De måtte ligesom 
landets politifolk begive sig til såkaldte stand alone-
computere for at søge efter juridisk praksis i Ugeskrift 
for Retsvæsen eller bruge internettet på anden vis. 

»Selv om der i alt er cirka 1.500 stand alone-com-
putere i politikredsene, er det tidskrævende og be-
sværligt, når man skal bruge en anden maskine for 
at gå på nettet. Du kan heller ikke klippe og klistre 
informationer fra nettet eller lave ‘dybe links’ fra 
vores intranet, når der ikke er en ordentlig forbin-
delse mellem politiets systemer og internettet. Det 
er en helt utilfredsstillende situation, når man har 
som erklæret ambition at være en fuldt moderne 
arbejdsplads,« siger Svend Larsen.

Han mener, at landets anklagere som noget helt 
naturligt skal kunne logge på Anklagemyndighe-
dens Vidensbase fra deres bærbare computer, for 
eksempel når de sidder i en retssal eller forbereder 
en sag derhjemme. 

»Vi har udviklet, hvad der efter vores opfattelse er 
det mest avancerede interne juridiske videnssy-
stem i landet, men vi kan ikke levere hardwareløs-
ningen, så anklagerne kan bruge systemet fuldt ud. 
Det er dybt frustrerende,« siger Svend Larsen.

BESVÆRLIGE KRAV TIL SIKKERHED
Han forklarer, at Rigspolitiet stadig arbejder på at 
videreudvikle eller erstatte politiets nuværende it-

platforme. Det springende punkt er de meget høje 
krav til sikkerheden, der skal sikre systemerne mod 
udefrakommende angreb, kombineret med en 
grundlæggende It-platform, som slet ikke er tids-
svarende.

»Vi har lavet en aftale med Rigspolitiet om at etab-
lere en velfungerende internetadgang for alle an-
satte i politi og anklagemyndighed, og vi har smidt 
en masse penge og energi i det. Jeg går ud fra, at 
det lykkes i 2011,« siger Svend Larsen, der dog er 
holdt op med at sætte dato på den lovede forbin-
delse til internettet. 
Anklagernes arbejdsredskaber bør modsvare dem, 
som forsvarere og andre jurister i det private er-
hvervsliv har. Ikke mindst efter den omfattende 
effektivisering af anklagemyndigheden og de man-
ge Lean-projekter bør medarbejderne have moderne 
arbejdsredskaber, mener Svend Larsen. 

»Der skal være noget for noget. Vi stiller på mange 
måder mere kontante krav til både vores ledere og 
vores medarbejdere, end vi gjorde før reformen. Vi 
har langt hen ad vejen fået styr på vores arbejds-
gange med Lean-projekter, og på sin vis begrænser 
vi medarbejdernes frihed, når vi styrer sagsgan-
gene strammere og opstiller produktionskrav. Så 
skal vi selvfølgelig også tilbyde dem en attraktiv og 
tidssvarende arbejdsplads. Vi er kommet langt med 
for eksempel et spændende program for kompeten-
ceudvikling og med en fremragende vidensbase. 
Men vi kunne i 2010 ikke holde vores del af aftalen, 
når det drejer sig om internettet, og det beklager jeg 
meget.«
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STØRRE TILFREDSHED MED JOBBET

3,1. Så tilfredse var anklagemyndighedens med-
arbejdere i 2010 med deres job på en skala 

fra 0 til 4, hvor 4 udtrykker den højeste tilfredshed.  
Dermed steg tilfredsheden markant fra 2009, hvor den 
gennemsnitlige tilfredshed lå på 2,7. 

De mest tilfredse arbejder på Fyn og på den københavn-
ske vestegn, hvor tilfredsheden ligger på 3,4. Det viser 
den årlige undersøgelse, som baserer sig på spørgeske-
maer, som anklagemyndighedens medarbejdere har 
udfyldt.

»Et godt bud på den generelle stigning er, at der nu er 
styr på driften, og at det har været med til at skabe en 
helt anden dagligdag efter flere år med turbulens blandt 
medarbejderne og ændringer i organisationen efter po-
litireformen.  Men det ved vi sikkert meget mere om, når 
vi som opfølgning på MUS har besøgt alle embederne,« 
siger personalechef Diana Søe Sandell.

»Vores årlige tur rundt i anklagemyndigheden plejer at 
give os et godt indtryk af, hvor vi skal sætte ind for at 
opnå vores mål om, at anklagemyndigheden bliver en 
af de allermest attraktive juridiske arbejdspladser i Dan-
mark.« 

Hun mener, at særligt én kreds lyser op i undersøgelsen. 
I Syd- og Sønderjyllands Politi faldt tilfredsheden tydeligt 
både i 2008 og 2009, men i 2010 vendte kredsen den 
faldende tilfredshed til en kraftig fremgang. 

Chefanklager Steen Silberg Thomsen giver flere bud på, 
hvad der har øget tilfredsheden.

»Vi arbejder med at afstemme, hvad vi forventer af hin-
anden, og i det hele taget kommunikerer vi meget om-
kring nye projekter, strategier, mål og resultater, både 
på AnklagerNet og ved møder.  At vi i dagligdagen har 
rigtig travlt, udelukker bestemt ikke, at jobtilfredsheden 
samtidig udvikler sig positivt. For eksempel viste alle 
medarbejdere i anklagemyndigheden et stort engage-
ment og en stor arbejdsindsats med hensyn til at op-
fylde vores mål for rejste tiltaler i 2010,« siger Steen 
Silberg Thomsen.

I 2010 steg tilfredsheden markant 
blandt anklagemyndighedens  
medarbejdere. I anklagemyndigheden 
hos Fyns Politi og Københavns 
Vestegns Politi er medarbejderne 
mest tilfredse, mens Syd- og  
Sønderjyllands Politi vendte en  
negativ udvikling og fik en af de  
største fremgange.
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  JOBTILFREDSHED I POLITIKREDSENES ANKLAGEMYNDIGHED

Der kan også være mere konkrete årsager. Blandt andet 
fik politikredsen en merbevilling i 2010 for at øge jobtil-
fredsheden. Pengene er blandt andet brugt målrettet til 
at ansætte flere medarbejdere i det administrative 
team.  Desuden er der kommet bedre lokaleforhold – 
uden at de dog er optimale.

»Vi forsøger samtidig at bremse udskiftningsfrekven-
sen blandt vore anklagere, men geografien spiller også 
ind, for Esbjerg står ikke højest på ønskesedlen hos alle. 
Til gengæld har mange af vores fuldmægtige det godt 
socialt med hinanden, såvel fagligt som privat, og det 
har betydet, at flere og flere vælger at blive længere tid 
ved embedet, end de oprindelig har planlagt. Vi har sam-
tidig lagt vægt på, at tilfredshed er et fælles ansvar for 
både ledere og medarbejdere,« siger Steen Silberg 
Thomsen, som har fungeret som chefanklager siden juni 
2010.

  MEDARBEJDERE I ANKLAGEMYNDIGHEDEN

   Personer ansat Antal årsværk
 Jurister  579 454

 Kontorfunktionærer 347 257

 Politi  133 106

 Andre fastansatte 24 19

 Socialt kapitel 9 5

 Timelønnede  95 35

 Vikarer   20 11

 Øvrige  2 3

 I alt:  1209 891

 2007

 2008

 2009

 2010
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24 nyansatte politifuldmægtige bidrog med et 
lille nyt kapitel til anklagemyndighedens 

historie, da de i sensommeren mødtes på et kur-
suscenter i Roskilde. De udgjorde nemlig det første 
hold i Rigsadvokatens nye grunduddannelse, som 
på flere måder adskiller sig en del fra den hidtidige, 
selv om målet stadig er det samme: at uddanne de 
bedst mulige anklagere.

Den nye grunduddannelse fokuserer i endnu højere 
grad end tidligere på håndværket, og så er der som 
noget helt nyt indført en mentorordning. Den bety-
der, at alle unge anklagere får bistand fra en erfaren 
kollega i de tre år, grunduddannelsen varer. 

»I virkeligheden er mentorordningen ikke en ny 
opfindelse. I alle de 20 år, jeg har arbejdet i ankla-
gemyndigheden, har unge nyansatte jurister fået 
hjælp fra ældre kolleger gennem vejleder- og følord-
ninger. Men det har fungeret lidt uensartet i kred-
sene, så det nye er egentlig bare, at vi nu sætter 
hjælp og vejledning til de unge i system. Med en 
formaliseret mentorordning er alle garanteret den-
ne bistand,« siger Ida Sørensen, uddannelseschef 
hos Rigsadvokaten.

UNGE ANKLAGERE  
BLIVER KLÆDT BEDRE PÅ

Mentor og læringsmakker er to af de begreber, der blev introduceret,  
da anklagemyndigheden præsenterede den nye grunduddannelse.  
Uddannelsen lægger i høj grad vægt på arbejdet i retten.

SKAL SELV TAGE ANSVAR
En anden nyskabelse, som skal være med til at 
klæde de unge fuldmægtige endnu bedre på, er 
begrebet ‘læringsmakker’. Her er intentionerne i 
princippet identiske med tankerne bag mentorord-
ningen, blot med den forskel, at man her henter 
hjælp hos en ligestillet fuldmægtig i grunduddan-
nelsen. Gennem hele det treårige forløb skal de unge 
fuldmægtige parvis bistå hinanden.

»Læringsmakkeren skal ligesom mentoren være 
med til at give feedback, og ordningen er med til at 
understrege, at de unge fuldmægtige også selv skal 
tage ansvar for deres uddannelse,« siger rigsadvo-
katfuldmægtig Mette Lühdorf, der har været pro-
jektleder på den nye grunduddannelse.

SYV KORTERE MODULER
Hidtil har den treårige grunduddannelse været delt 
op i seks teoretiske moduler af en uges varighed, 
og al undervisning er gennemført i kursuslokaler. 
Det ændres der også på. Antallet af kursusdage 
reduceres og fordeles på syv kortere moduler. Yder-
mere vil en stor del af undervisningen foregå i kred-
sene for på den måde at få endnu flere praktiske 
elementer med.
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I modsætning til tidligere afvikles hovedparten af 
modulerne i løbet af de første 18-24 måneder, og 
der vil blive fokuseret endnu mere på arbejdet i ret-
ten. Derfor får temaer som vidneafhøring, proce-
dure og bedømmelse af beviser mere plads end 
tidligere. Til gengæld glider emner som udlændin-
geret og særlovssager helt ud. Her må hver enkelt 
fuldmægtig selv søge relevante kurser fra anklage-
myndighedens uddannelseskatalog. I 2011 deltog 
i alt 1.266 medarbejdere således på 66 forskellige 
kurser og uddannelsestilbud.

MODERNE SIGNALER
De omfattende nyskabelser i grunduddannelsen 
imponerer Zakia Elvang, der er partner i konsulent-
firmaet Spark. Hun har mere end ti års erfaring med 
arbejdet med ‘forandringsprocesser’ og har bistået 
Rigsadvokaten med at designe den nye grundud-
dannelse og undervise anklagemyndighedens før-
ste mentorkorps. Hun betragter anklagemyndighe-
den som en virksomhed, der sender ‘særdeles 
moderne signaler’: 

»Forløbet med den nye grunduddannelse repræ-
senterer noget af det mest ambitiøse og energi-
fyldte, jeg har set. Her er både dedikeret topledelse, 
strategisk funderet kompetencestrategi og en im-
ponerende og smittende energisk skare af interne 
undervisere, mentorer og professionelle HR-medar-
bejdere,« siger Zakia Elvang.
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FAKTA OM 
GRUNDUDDANNELSEN

Der	blev	uddannet	29	mentorer	fra	kredse	
og statsadvokaturer i september 2010.

I	juni	2011	uddannes	endnu	et	hold	men-
torer.

I	september	2010	begyndte	25	fuldmæg-
tige som de første på den nye grundud-
dannelse.	Efter	en	netværksdag	gennem-
førte de deres første modul i november. 
De	 afslutter	 deres	 grunduddannelse	 i	
foråret 2012.

Hold	2	begyndte	i	februar	2011	–	de	bliver	
også færdige i 2012.
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Randi Tvile, politifuldmægtig i advokaturen for 
organiseret kriminalitet ved Sydsjællands og 

Lolland-Falsters Politi, stod over for noget af en 
svendeprøve, da hun med blot et halvt års erfaring 
som anklager skulle føre en sag om grov vold og 
vidnetrusler ved retten i Næstved.

Med otte tiltalte – og otte forsvarsadvokater – var 
der nok at holde styr på, og retten havde forsigtigt 
spurgt, om det ikke ville være fornuftigt at sætte to 
anklagere på.

Det forslag var ment som en håndsrækning, men 
alligevel var Randi Tvile i tvivl. Hun havde været på 
sagen lige fra det første grundlovsforhør, hun kend-
te alle detaljerne, og hun vurderede, at det faktisk 
ville være bedst at køre sagen alene. Og selv om en 
ung kollega allerede havde fået overdraget opgaven 
som hjælpeanklager, endte det med, at Randi Tvile 
gik alene i retten – efter at hun havde præsenteret 
politiassessor Suzanne Wennicke for sin tvivl.

INGEN TØVEN
Det lille eksempel illustrerer mulighederne i den 
mentorordning, der i 2010 blev en del af den nye 
grunduddannelse. Suzanne Wennicke meldte sig 
som interesseret, og efter at have gennemført den 
nye mentoruddannelse sammen med 28 kolleger 
fra landets øvrige kredse og statsadvokaturer blev 
hun mentor for Randi Tvile.

I LÆRE SOM ANKLAGER

»Her findes ingen dumme spørgsmål,« siger politifuldmægtig Randi  
Tvile om samarbejdet med sin mentor, politiassessor Suzanne Wennicke.  
I deres fortrolige rum på Sydsjælland fandt de blandt andet ud af, at den 
unge anklager godt kunne føre en stor sag alene, selv om retten havde 
anbefalet to anklagere.

»Jeg tøvede ikke med at bakke Randi op, da hun 
kom til mig for at diskutere den store sag. Jeg kun-
ne fornemme, at hun havde styr på forløbet, og 
derudover kunne hun jo trække på mig,« fortæller 
Suzanne Wennicke, der til daglig arbejder i advoka-
turen for særlige sager.

Som mentor fulgte hun sagen tæt. Ud over at hun 
før retsmøderne blev præsenteret for Randi Tviles 
afhøringstemaer og den 40 sider lange procedure, 
overværede den erfarne mentor også et par af rets-
møderne for at kunne give kvalificeret feedback.

DET FORTROLIGE RUM
Dette er blot en del af Suzanne Wennickes rolle. Som 
mentor står hun i princippet klar med råd om alle 
de udfordringer, som Randi Tvile støder på i arbejdet 
som ny anklager. Mentorens dør står i princippet 
altid åben – og de to mødes stensikkert, hver gang 
Randi Tvile skal deltage i et nyt modul på grundud-
dannelsen. De diskuterer de temaer, der står på 
skemaet – både før og efter modulet. 

»På mentoruddannelsen talte vi meget om, hvor 
vigtigt det er at skabe fortrolighed mellem mentor 
og mentee. Dette fortrolige rum har jeg lagt stor 
vægt på at etablere. Den tillid, der skabes her, er helt 
afgørende for vores samarbejde,« siger Suzanne 
Wennicke, som stadig mindes de to erfarne kolleger, 
der i sin tid bistod hende med råd i hendes første år 
som anklager.
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»De lærte mig meget om grundighed i sagsbehand-
lingen og sagde, at jeg skulle ‘være mig selv’ på job-
bet. Siden har jeg stort set altid forsøgt at hjælpe 
unge kolleger på samme måde, men det er meget 
positivt, at mentorrollen nu formaliseres gennem 
den nye grunduddannelse. Det forpligter mere, at 
relationen nu er sat i ramme. Jeg lægger mere ener-
gi i opgaven og gør mig nok også lidt mere umage 
med at lytte og rådgive,« siger Suzanne Wennicke.

FIK ROS AF RETTEN
Den opfattelse deler Randi Tvile i høj grad. Hun op-
lever det som ‘ekstremt positiv’ at sidde over for en 
mentor, der tager opgaven ‘seriøst’.

»Jeg ved godt, at jeg altid kan gå til andre kolleger. 
Og min leder har også været særdeles hjælpsom og 
imødekommende. Alligevel forholder det sig lidt an-
derledes med Suzanne. Ud over den professionelle 
sparring interesserer hun sig for mit humør og min 
tilfredshed, og når vi mødes, er der overhovedet ikke 
noget, der hedder ‘dumme spørgsmål’,« siger Ran-
di Tvile.

Dumme spørgsmål var der heller ikke meget plads 
til, da hun som eneanklager gennemførte den omfat-
tende retssag om vold og vidnetrusler. Faktisk kla-
rede hun det så godt, at både dommeren og flere af 
forsvarerne bagefter roste hende for indsatsen.

»Det var fortjent ros, for det var en flot indsats. An-
klagerfagligt kunne jeg se, hvordan hun hele tiden 
gjorde fremskridt. Og så lærte jeg faktisk selv noget 
ved at betragte hendes energi og engagement. Jeg 
kiggede på mig selv og tænkte over, om jeg efter 
alle mine år som anklager optræder med samme 
udstråling,« siger Suzanne Wennicke.

Randi Tvile var da også selv tilfreds, da sagen blev 
afgjort – og retten i øvrigt fandt det bevist, at fem 
af de otte tiltalte skulle dømmes. De tre øvrige blev 
frikendt, fordi en række vidner udeblev.

»Jeg følte også selv, at jeg gjorde fremskridt under-
vejs. Ikke mindst fordi Suzanne lærte mig, hvor 
vigtigt det er, at anklageren også tager de ‘dårlige 
ting’ med i sagsfremstillingen for på den måde at 
undgå, at forsvarerne bruger dem og overtager sce-
nen. Det har jeg senere tænkt meget på.«
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Kaare Linde var stadig i gang med sit første år 
som anklager, da han fik en af de chancer, man 

ikke kan sige nej til.

Og det gjorde den unge anklager da heller ikke, da 
chefanklager Gyrithe Ulrich, Midt- og Vestsjællands 
Politi, i sommeren 2009 tilbød ham at arbejde med 
en narkotikasag med både lokale og internationale 
forgreninger.

To danske mænd med bopæl i Spanien var under 
mistanke for at stå bag adskillige transporter af 
hash til det midtsjællandske, hvor et netværk af 
aftagere tog imod varerne fra de – typisk – østeuro-
pæiske kurerer og sørgede for at sprede hashen på 
det illegale marked. I forbindelse med efterforsk-
ningen blev der i stort omfang begæret indgreb i 
meddelelseshemmeligheden, herunder op mod 400 
telefonaflytninger og kameraovervågning af hash-
lageret i en lade i Veksø. Endelig skulle de to bag-
mænd også udleveres fra Spanien.

ET MEGET BEVIDST VALG
Da Kaare Linde blev kontaktet, var PET og NEC langt 
inde i efterforskningen, og på stationen i Roskilde 
var sagen allerede i gode hænder hos Henrik Berg-
qvist, erfaren assessor i advokaturen for organise-
ret kriminalitet. Men i kraft af sagens omfang blev 
det besluttet at sætte to anklagere på opgaven, og 
det var bestemt ikke noget tilfælde, at valget faldt 
på en førsteårsfuldmægtig. 

Det handlede i høj grad om oplæring, for ud over at 
bistå den erfarne assessor fik den unge fuldmægtig 
et meget konkret indblik i, hvordan man håndterer 
store sager.

»Det er generelt en rigtig god ide at sætte to ankla-
gere på de større sager med flere sigtede og tiltalte, 
så man ikke står ene mand imod en hær af forsvars-
advokater. Vi kunne også forudse, at det ville tage 
en del tid at gøre sagen færdig til domsforhandling, 
så det ville være alt for sårbart og uhensigtsmæs-
sigt kun at have en anklager på sagen,« siger Gyri-
the Ulrich.

PLADS TIL TANKER OG INDSPARK
Der var i høj grad brug for Kaare Lindes deltagelse. 
Da han blev sat på holdet, var man tæt på de første 
anholdelser og varetægtsfængslinger, og den unge 
anklager vurderer selv sit udbytte af opgaven som 
‘utroligt lærerigt’. 

»Jeg drøftede løbende de mange aspekter med 
Henrik, som har ført flere store narkotikasager og 
virkelig lærte mig meget. Men han gav bestemt også 
plads til mine tanker og accepterede mine ind-
spark,« fortæller Kaare Linde.

INTERNATIONAL HASHSAG  
GAV ERFARING

Midt- og Vestsjællands Politi valgte bevidst at koble en nyuddannet  
anklager sammen med en erfaren anklager i en stor narkotikasag med 
forgreninger til Spanien, Frankrig og Tyskland. Ud over at der var brug for 
to anklagere i den komplekse sag, drejede det sig også om at lade den 
unge få erfaring med, hvordan man som anklager styrer store sager.
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Ved siden af sit daglige arbejde i advokaturen for 
særlige sager var det blandt andet hans opgave at 
lave udkast til de europæiske arrestordrer, og han 
gik i retten for at få kendelse til de talrige telefonaf-
lytninger. Derudover havde han også kontakt til 
Eurojust og myndighederne i Spanien, Frankrig og 
Tyskland, som tog sig af sagerne mod de østeuro-
pæiske kurerer. Han bistod også, da tiltalerne mod 
de fire hovedmænd skulle formuleres, og sagen 
skæres til:

»Det var spændende at være tæt på en efterforsk-
ning, som er fremadrettet og handler om at afgøre, 
hvornår vi kan slå til. Det endelige bevismateriale 
var i øvrigt så omfattende, at det endte som en til-
ståelsessag for alle fire danske mænd. Det var Hen-
rik, der havde kontakten til deres forsvarere, men 
jeg fik en klar fornemmelse af, at det virkelig kan 
være et puslespil at håndtere fire forsvarsadvoka-
ter,« siger Kaare Linde.

TRE FAGOMRÅDER I STEDET FOR TO
Da sagen om de i alt 600 kilo hash kom for retten, 
hvor den kostede hovedmændene straffe på to et 
halvt til fire et halvt års fængsel, deltog både den 
erfarne assessor og den unge fuldmægtig. Henrik 
Bergqvist er glad for, at han i mere end et år havde 
Kaare Linde som hjælpeanklager:

»Det var en tung sag – ikke mindst i kraft af efter-
forskningens størrelse og antallet af personer, der 
var involveret. I sådan en sag er det glimrende at 
have en kollega, man kan vende tingene med. Og 
det er helt fint, at der som erfaren anklager også er 
en pædagogisk opgave i forløbet. I sin tid havde jeg 
selv stort fagligt udbytte af at være hjælpeanklager 
i en nævningesag,« siger Henrik Bergqvist og sup-
pleres af sin chefanklager:

»Ud over at Kaare har lært en del, har hans samar-
bejde med Henrik medvirket til at fremme samar-
bejdet mellem advokaturerne generelt og forståel-
sen for, at alle advokaturer har svære og krævende 
sager,« siger Gyrithe Ulrich.

Samtidig vurderer hun, at de erfaringer, som Kaare 
Linde høstede, gavnede ham, da hans turnus som 
fuldmægtig førte ham videre til advokaturen for 
personfarlig kriminalitet. Den opfattelse bekræfter 
Kaare Linde:

»Faktisk føler jeg, at jeg har fået indblik i tre fagom-
råder i stedet for kun to. Eksempelvis er det inter-
nationale aspekt og samarbejde med efterforskere 
fra PET og NEC jo ikke det, man regner med at stifte 
bekendtskab med som noget af det første som ny 
anklager.«

‘STYR PÅ STORE SAGER 
– BEVAR OVERBLIKKET I DET LANGE LØB’ 

Det	er	titlen	på	et	af	de	kurser,	som	Rigsadvokaten	
tilbyder medarbejderne, i erkendelse af at fremtiden 
byder på mere komplekse straffesager med omfat-
tende efterforskningsmateriale, mange sigtede eller 
kompliceret jura.

Kurset	giver	deltagerne	kompetence	i	at	håndtere	og	
strukturere store og komplekse straffesager.
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Det er ikke kun de unge politifuldmægtige, der har 
fået designet en ny og bedre grunduddannelse. 

Også de cirka 130 politiudannede ‘politianklagere’, 
som navnlig tager sig af retssagerne på færdsels-
området, bliver nu klædt endnu bedre på til arbejdet 
i retten.

Tidligere var det Rigspolitiet, der uddannede politi-
anklagerne, men i 2009 overtog Rigsadvokaten den 
opgave, og i den forbindelse blev der også udviklet 
et helt nyt kursusforløb på i alt fem moduler. To af 
disse moduler afvikles som egentlige kurser, de tre 
øvrige i form af hjemmearbejde. 

Uddannelsen fokuserer på de fire områder, som har 
størst betydning for politianklagernes arbejde i ret-
ten: færdselsret, forvaltningsret, særlovsområdet 
og de processuelle forhold i straffesager. Som noget 
helt nyt undervises nu også i retorik.

»Indholdet er sammensat af en arbejdsgruppe med 
medlemmer fra politikredsene, Rigspolitiet og Rigs-
advokaten samt statsadvokaterne, som i fællesskab 
analyserede sig frem til, hvordan vi bedst kan styr-
ke politianklagernes faglighed gennem en ny grund-
uddannelse. Selve forløbet er lavet i samarbejde 
med konsulentfirmaet Implement,« fortæller rigs-
advokatfuldmægtig Thomas Lindberg Brædder, den 
daglige leder af projektforløbet.

POLITIANKLAGERE FÅR  
STYRKET FAGLIGHED

Ny grunduddannelse skal sikre, 
at også politianklagerne bliver 
klædt endnu bedre på til arbejdet  
i retten. Kurset er tiltænkt nye  
politianklagere, men de erfarne 
kan også få gavn af det.
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PLADS TIL DE ERFARNE
Uddannelsen henvender sig til nye politianklagere, 
men kan også gavne deres mere erfarne kolleger. 
Således bestod det ene af de to hold, der allerede 
har gennemgået forløbet, udelukkende af 20 mere 
erfarne politianklagere.

»Her tilrettede vi kurset en smule, så indholdet tog 
hensyn til deres store erfaring, og det viste sig, at 
også de rutinerede politianklagere fik meget ud af 
uddannelsen,« siger Thomas Lindberg Brædder og 
tilføjer:

»Fælles for både nye og erfarne politianklagere på 
uddannelsen har været, at de blandt andet har følt 
et behov for at blive opdateret i forhold til de helt 
grundlæggende regler for retsarbejdet. Det giver 
simpelthen en tryghed at vide, hvad der er op og 
ned, når en forsvarer eksempelvis kommer med 
formelle indsigelser under sagen.«

Hold tre er begyndt uddannelsen i foråret 2011. Det 
består af knap 20 nye politianklagere.

»
Også de rutinerede  
politianklagere fik meget  
ud af uddannelsen.
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MEDARBEJDERNE SATTE 
LEDERNE I DEN VARME STOL

Anklagemyndighedens og politiets ledere kan 
blive bedre til at inddrage medarbejderne, og de 

vurderer deres egne lederevner væsentligt højere, 
end medarbejderne gør. Men til gengæld roser med-
arbejderne deres ledere for at sikre høj faglig kvali-
tet og træffe nødvendige beslutninger i dagligdagen.

Det er et par af de overordnede resultater af en om-
fattende ledelsesevaluering, som anklagemyndig-
heden og politiet har gennemført.

»Det er naturligt, at lederne i et vist omfang vurde-
rer sig selv højere end deres medarbejdere, men de 
skal måske kigge lidt dybere i sig selv for at finde 
deres udviklingspotentiale,« siger Ida Sørensen, 
Rigsadvokatens uddannelses- og udviklingschef.

Medarbejderne evaluerede i efteråret 2010 deres 
nærmeste leder inden for fire dimensioner af le-
delse: strategisk, faglig og administrativ ledelse 
samt personaleledelse. De fik 12 udsagn om lederen 
i hver kategori og skulle så angive, i hvor høj grad 
de var enige i, at lederen levede op til udsagnene. 
Desuden skulle de pege på, hvilke forhold der er 
vigtigst for ledelsen at fokusere på.

»Vi kiggede efter udsagn, som ifølge medarbejderne 
var vigtige, og hvor der samtidig var en lavere grad 
af enighed, for det er de områder, vi skal gøre noget 
ved. Og her skilte udsagnet ‘jeg føler mig inddraget’ 
sig ud. Medarbejderne følte sig ikke tilstrækkeligt 
inddraget, og de mente samtidig, at det var vigtigt 
at blive inddraget,« siger Ida Sørensen.

Anklagemyndighedens medarbejdere evaluerede i 2010 deres  
nærmeste leder og uddybede på dialogmøder deres syn på lederens  
evner. Et svært, men nødvendigt møde mener Rigsadvokatens  
uddannelses- og udviklingschef, der glæder sig over engagementet.  
Over 95 procent besvarede spørgeskemaer. 

Hun understreger, at Rigsadvokaten og Rigspolitiet, 
som sammen gennemførte processen for i alt 1.500 
ledere og 14.000 medarbejdere, vil se nærmere på 
resultaterne for at uddrage flere overordnede ten-
denser. 

LEDERE TALTE OM DERES MÅDE AT LEDE PÅ
Langt vigtigere var de personlige møder mellem 
medarbejderne og deres ledere, mener Ida Søren-
sen. Lederne styrede møder, hvor de fremlagde 
medarbejdernes evaluering af deres måde at lede 
på, og de talte med medarbejderne om, hvordan de 
kan forbedre sig på de områder, som medarbej-
derne har peget på. Umiddelbart ingen let situation, 
forklarer Ida Sørensen.

»Man skal nok overvinde sig selv for at være klar til 
at få uddybet ting, man ikke gør så godt. Men hvis 
man ikke spørger medarbejderne om ens måde at 
lede på, er det svært at forbedre den. Det er et 
stærkt signal om åbenhed over for medarbejderne,« 
siger Ida Sørensen, der forklarer, at specialuddan-
nede facilitatorer lokalt hjalp lederne med at forbe-
rede sig til møderne.

MEDARBEJDERE LAGDE STORT 
ENGAGEMENT I UNDERSØGELSEN
Evalueringerne viste ifølge Ida Sørensen et impone-
rende engagement hos medarbejderne. 95 procent 
af de cirka 1.100 medarbejdere i den samlede an-
klagemyndighed svarede på skemaerne.
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Det kalder konsulentfirmaet Right Management, der 
gennemførte evalueringerne, for exceptionelt højt.

»Det er superflot, og det giver en meget valid un-
dersøgelse. Tallet 95 procent siger ikke, om man er 
begejstret for sin chef, men det viser, at medarbej-
derne har lyst til at bidrage med input, og at de har 
sat tid af til det. Det giver et godt, solidt udgangs-
punkt,« siger seniorkonsulent Marianne Botman-
Boding fra Right Management.

Spørgeskemaerne og dialogmøder er led i en lang-
strakt proces, som i efteråret 2009 begyndte med 
et seminar for den øverste ledelse i politiet og an-
klagemyndigheden. Her diskuterede ledelsen sig 
frem til, hvilke ledelsestemaer evalueringerne 
skulle måle på. Siden var personaleforeningerne 

med til at fastlægge det konkrete koncept sammen 
med en referencegruppe, der omfattede ledere fra 
alle lag i politiet og anklagemyndigheden.

Evalueringerne mundede ud i samtaler, hvor lederne 
og deres nærmeste overordnede talte om lederens 
udviklingsmuligheder. Efter samtalerne udfærdi-
gede lederen og den overordnede en lederudvik-
lingsplan, som ligger i lederens personalemappe. 
Men her ligger rapporterne om medarbejdernes 
evalueringer ikke.

»Formålet er at udvikle god ledelse, ikke at bedøm-
me den enkelte leder,« siger Ida Sørensen.

RIGSADVOKATENS KURSUSUDBUD 2010 
   Deltagere 
Kursus Antal kurser pr. kursus  Deltagerantal
Grunduddannelsen	som	anklager	 18	 20	 360
Politianklageruddannelsen 2 25 50
Anklagerens	argumentation	 2	 13	 26
Bevidst	brug	af	beviser	 1	 25	 25
Styr	på	store	sager	 1	 20	 20
Medietræning	 2	 12	 24
Hvad	kan	jeg	sige?	 2	 20	 40
Præsentationer	med	power	 3	 12	 36
Indgreb	i	meddelelseshemmeligheden	 2	 25	 50
Menneskerettigheder	 1	 10	 10
Straffesagen	skridt	for	skridt	 2	 25	 50
Køre-	eller	hviletid?		 2	 20	 40
Skær	skattesagen	til	 1	 20	 20
Udvisning	af	udlændinge	 2	 20	 40
IT-anklageren	 1	 12	 12
Praktisk forvaltningsret 1 20 20
Straffesager	mod	psykisk	syge	 2	 25	 50
Foranstaltningssager	 2	 20	 40
DNA-seminar	 1	 68	 68
Mentor	med	mening	 1	 29	 29
Kursus	for	sprogambassadører	 1	 24	 24
Seminar	for	undervisere	 2	 20	 40
Administration	og	styring	 1	 20	 20
Introduktion	til	excel	 2	 12	 24
Professionel	projektleder	 1	 18	 18
Proceskonsulentuddannelse	 1	 24	 24
Learning	by	doing	 2	 10	 20
Masterclass	Lean	 	 	 5
Ekstern	lederuddannelse	–	førleder	 	 	 12
Ekstern	lederuddannelse	–	nye	ledere	 	 	 5
Ekstern	lederuddannelse	–	erfarne	ledere	 	 	 21
Effektivitet	gennem	driftsledelse	 1	 25	 25
MUS-kursus	 1	 22	 22
Politiskolens	kurser	 5	 4	 20
Domstolsstyrelsens	kurser	 	 	 10
Advokatuddannelsen	 	 	 14
I alt 66  1.314
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Jeg er ikke blevet evalueret før, og jeg skulle ar-
bejde med at holde min lille mund lukket. Men 

jeg blev også slået af den tillid, der lå i evalueringen. 
Jeg følte mig værdsat som leder.«

Kontorleder Lene Pryds Thomsen fra Statsadvokaten 
for Fyn, Syd- og Sønderjylland er en af de 125 le-
dere i anklagemyndigheden, der i november 2010 
mødtes med sine medarbejdere. Lederen udgjorde 
selv dagsordenen. 

Lene Pryds Thomsen skulle foran sine syv medar-
bejdere fremlægge, hvordan de så på hendes leder-
stil, og derefter styrede hun gruppearbejder, hvor 
medarbejderne arbejdede sig frem til statements 
om, hvad hun gjorde særlig godt, og hvad hun burde 
ændre på. Her fik hun konkrete tips.

»Jeg fik at vide, at jeg er meget løsningsorienteret, 
når medarbejderne kommer med et problem. Hvis 
de har for mange sager på et område, siger jeg, at 
de skal sætte sig hen i et rum, hvor de ikke bliver 
afbrudt, og så høvle af på bunken. Så får de god 
samvittighed. Men de tager måske først ideen til 
sig, når jeg har sagt det et par gange. Hvis de selv 
fandt på løsningen, ville de nok hurtigere bruge 
den,« siger Lene Pryds Thomsen.

Hun fik et andet råd, der handler om, hvordan hun 
tackler medarbejdernes fejl. 

»Jeg graver ikke så dybt, men forholder mig til, at de 
har lavet en fejl og har forsøgt at rette op på den, for 
eksempel hvis det er glippet med at forkynde for et 
vidne, der skal i retten. Men de er ærekære og vil have, 
at jeg vender tilbage og taler fejlen igennem, så jeg 
sikrer mig, at de har helt styr på den. Det har jeg ikke 
været så god til,« siger Lene Pryds Thomsen.

Efter mødet med medarbejderne mødtes Lene 
Pryds Thomsen med sin chef. Det fik hun også me-
get ud af. 

»Det var en god lejlighed til mere indgående at tale 
om, hvad jeg laver i dagligdagen, og vi fik mulighed 
for at diskutere nye udviklingsmål for mig. Jeg er 
allerede i gang med et konkret uddannelsesforløb,« 
siger Lene Pryds Thomsen.

LEDER MÅ GERNE TALE KONTANT
I Midt- og Vestsjællands Politi så Maja Schiøtz på 
lederevalueringen fra den modsatte side. Som an-
klager med et års anciennitet evaluerede hun sam-
men med tre kolleger lederen af den lille advokatur 
for særlige sager. De behandler alt fra sager om vold 
mod politifolk til tvangsindlæggelser og tilholds-
sager plus forskellige forefaldende sager.

»Vi var enige om, at vores leder er god til at fordele 
sagerne, så de ikke vælter ned over hovedet på os. 
Og generelt evaluerede vi hende meget positivt, for 
hun er sød af natur,« siger Maja Schiøtz.

GODT AT SÆTTE ORD  
PÅ LEDERENS STIL

En kontorleder og en fuldmægtig oplevede ledelsesevalueringen som en 
konstruktiv måde at diskutere den overordnedes måde at lede på. 

»
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Kun på et par ud af de mange punkter evaluerede 
medarbejderne hende anderledes, end hun selv 
gjorde.

»Vi mente, at hun godt må være mere kontant og 
give mere negativ feedback, for det kan vi som med-
arbejdere godt tåle, når hun ellers er et sødt men-
neske,« siger Maja Schiøtz, der roser rammerne for 
evalueringen med spørgeskemaer og møde, hvor 
lederen skal fremlægge resultaterne.

»Man diskuterer ikke nødvendigvis sin chef til dag-
lig, men det var en god anledning til at tale om 
hende på en konstruktiv måde. Men selve anony-
miteten røg, når vi kun var fire til at evaluere, og det 
kunne have været et problem, hvis vi nu var meget 
utilfredse.«
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På tre år har Lean-tankegangen i høj grad vendt 
op og ned på de fleste danske anklageres måde 

at arbejde på. 

De første projekter i 2008, der i nogen grad havde 
karakter af øvelse i Lean-metoden, var meget foku-
seret på sagsgangene i politi og anklagemyndighed 
i enkelte kredse. Eksempelvis var formålet med en 
række af de første projekter at få behandlet volds-
sagerne hurtigere. Men i 2010 var fokus i langt hø-
jere grad på at gøre anklagemyndighedens ledere 
bedre til at styre sagsproduktionen.

»Der er sket en del i hovedet på landets anklagere 
og hos os ved Rigsadvokaten de sidste tre år,« siger 
Karsten Bo Larsen, der er chef for Rigsadvokatens 
centrale Lean-enhed.

Han forklarer, at ledere med evner for driftsledelse 
er i høj kurs.

»Vi har nu set, hvad der virkelig er vigtigt for resul-
taterne, og derfor arbejder vi i dag endnu mere med 
ledelse, end vi gjorde i begyndelsen. Det handler om 
at få de rigtige folk til at lave de rigtige ting. Drifts-
ledere er folk, der har evne og lyst til at have ledelse 
som deres kerneopgave. De skal kunne lede, styre 
og motivere deres kolleger i hverdagen, men sam-
tidig kræver det, at de har empati og forstår men-
nesker. Den slags personer hænger ikke på træerne, 
men hvis man finder den rette til opgaven som 
driftsleder, har det vist sig, at de næsten kan ud-
rette mirakler,« siger Karsten Bo Larsen. 

HVER ANKLAGERS EFFEKTIVITET 
BLIVER TYDELIG
Med målstyring og driftsledelse bliver det tydeli-
gere, hvor meget hver enkelt medarbejder præste-
rer, men selv om det i første omgang lyder mærke-
ligt, kan det faktisk være en fordel for medarbej-
derne. 

»Før var der fokus på de sager, anklagerne ikke nå-
ede, men i dag bliver folk målt på antallet af sager, 
de når. I kredsene har de taget sagerne ud fra kon-
torerne og lagt dem i en sagsstyringsreol, så folk 
ikke stresser over at have bunker af sager liggende. 
I stedet tager medarbejderne nye sager fra sags-
styringsreolen i den takt, som sagerne løses. Det 
giver mere positiv energi i dagligdagen. Til gengæld 
stiller det større krav til effektiviteten hos den en-
kelte medarbejder. Det tror jeg faktisk, at de fleste 
medarbejdere er godt tilfredse med, men det kan 
naturligvis være en udfordring for nogle,« siger Kar-
sten Bo Larsen.

LEAN RØRER IKKE VED DEN 
JURIDISKE SAGSBEHANDLING
Med det stærke fokus på Lean og effektivitet kunne 
man frygte, at det gik ud over kvaliteten af ankla-
gernes arbejde. Men den frygt er ubegrundet, mener 
Karsten Bo Larsen.

LEAN ÆNDREDE ANKLAGERNES 
MÅDE AT TÆNKE PÅ

Rigsadvokatens centrale Lean-enhed har på tre år understøttet flere  
end 50 projekter i landets politikredse. De første fokuserede på hurtigere 
behandling af voldssager, og i 2010 skulle lederne lære at sætte mål og 
styre efter dem. 
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»I første omgang blev Lean-projekterne igangsat for 
at øge effektiviteten, da vi efter politireformen hav-
de et betydeligt fald i produktionen, men vi har ikke 
set tilsvarende problemer med kvaliteten i straffe-
sagsbehandlingen. Det skyldes formentlig, at det 
ligger naturligt for anklagere at lægge høj kvalitet i 
deres arbejde. Lean-projekterne ændrer heller ikke 
ved den juridiske sagsbehandling. Vi blander os ikke 
i anklagernes arbejde, når de kigger i Karnovs Lov-
samling eller skriver anklageskrifter,« siger Karsten 
Bo Larsen. 

I det hele taget mener Karsten Bo Larsen, at effek-
tivitet og kvalitet hænger tæt sammen: 

»I Lean-metoden er der fokus på både kvalitet og 
effektivitet, og de er ikke hinandens modsætninger. 
Tværtimod bruger vi de samme redskaber til at øge 
effektivitet og kvalitet. Derfor vil mange af de kva-
litetsprojekter, som anklagemyndigheden igang-
sætter i 2011, bygge videre på det eksisterende 
arbejde med Lean.« 

UDVALGTE LEAN-PROJEKTER  
I POLITIKREDSENE

Anklagemyndigheden	har	fra	2008	til	2010	gennem-
ført op mod 50 projekter. Rigsadvokatens centrale 
Lean-enhed	har	aktivt	understøttet	de	fleste.	Listen	
viser	udvalgte	projekter.	Mange	projekter	har	inspireret	
andre kredse til at gennemføre lignende ændringer.

2008 
•		Sagsophobning/sagsgange	i	anklagemyndighe-
dens	juridiske	sekretariat	i	Sydsjællands-	og	Lol-
land-Falsters	Politi

2009
•		Færre	aflyste	retsmøder	mellem	Københavns	
Vestegns	Politi	og	Retten	i	Glostrup

•		Sagsgange	i	Odense	Lokalpolitis	straffelovssektion	
(Fyns	Politi)

•		Implementering	af	Kvalitets-	og	Visitationskontor	i	
Sydsjællands-	og	Lolland-Falsters	Politi

2010
•		Sagsgange	i	anklagemyndigheden	på	Station	City	
(Københavns	Politi)

•		Sagsgange	i	anklagemyndigheden	hos	Køben-
havns	Vestegns	Politi

•		Sagsgange	i	Køge	Lokalpoliti	(Midt-	og	Vestsjæl-
lands	Politi)	

•		Sagsgange	i	hele	lokalpolitiet	på	Fyn	
•		Sagsgange	i	anklagemyndigheden	hos	Sydøstjyl-

lands Politi
•		Hele	straffesagens	gang	på	Hillerød	Lokalstation	
(Nordsjællands	Politi)

•		Hele	straffesagens	gang	i	Syd-	og	Sønderjyllands	
Politi

RIGSADVOKATENS TASK FORCE 
INDEN FOR LEAN

•		Karsten	Bo	Larsen	er	chef	for	Rigsadvokatens	cen-
trale	Lean-enhed,	der	består	af	tre	anklagere,	der	er	
uddannede	Lean-proceskonsulenter.

•		Enheden	understøtter	Lean-projekter	i	politikred-
sene, og medarbejderne deltager i projektgrupper for 
at sikre fremdriften i projekterne.

Cirka	70	medarbejdere	fra	politi	og	anklagemyndighed	
er	blevet	uddannet	til	proceskonsulenter	i	Lean.	Yder-
ligere	har	syv	medarbejdere	fået	en	Master	Class-ud-
dannelse	i	Lean,	hvoraf	den	ene	arbejder	i	Rigsadvo-
katens	centrale	Lean-enhed.
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Cheferne i anklagemyndigheden har fået adgang 
til et helt nyt redskab, som giver et endnu bedre 

og lynhurtigt overblik over sagsgangene og produk-
tionen i hver enkelt politikreds. 

Teknikken bag ledelsesinformationssystemet er 
udviklet efter inspiration fra Sverige, og det vil styr-
ke arbejdet med målstyring – når det i løbet af 2011 
er fuldt implementeret. Så vil det være i stand til at 
sammenholde og kombinere informationer fra alle 
databaser i anklagemyndigheden og politiet, og det 
betyder blandt andet, at ledelsen i hver enkelt poli-
tikreds fra dag til dag kan få et helt opdateret og 
præcist billede af aktuelle opgaver.

Eller som Johnni Kirstein, der som it-konsulent og 
controller hos Rigsadvokaten har ansvar for udvik-
lingen af systemet i anklagemyndigheden, formu-
lerer det:

»Systemet kan loade helt aktuelle data på blot fem-
seks sekunder.«

KAN FØLGE OG FANGE SAGER
Informationssystemet ses ikke mindst som en be-
sparende faktor, der kan være med til at analysere 
og planlægge arbejdet. Det fortæller således, hvor 
store sagsmængder hver enkelt anklager har lig-
gende, og hvor langt hver enkelt sag er kommet. 

»Det giver langt bedre mulighed for at følge status 
på hver enkelt sag og fange sager, der eventuelt 
gemmer sig. Hvis eksempelvis en voldssag er ved 
at nærme sig 30-dages-grænsen for, at der skal 
rejses tiltale, kan lederen sende sagsbehandleren 
en reminder og spørge, hvordan det går med den 
pågældende sag,« fortæller Johnni Kirstein og til-
føjer:

»Det betyder ikke, at den enkelte anklager skal be-
tragte systemet som en kontrolfunktion. Det er et 

PRÆCIS MÅLSTYRING PÅ SEKUNDER

Nyt ledelsesinformationssystem skal skabe lynhurtigt overblik over 
sagsgange og pukler. Med tiden kan systemet sammenholde og kombi-
nere informationer fra alle politiets og anklagemyndighedens databaser.

styringsredskab og et hjælpeværktøj, og vi har de-
monstreret det for fagforeningsrepræsentanter, der 
også har godkendt de etiske retningslinjer, der er 
udarbejdet for brugen af ledelsesinformationssy-
stemet.«

GODE ERFARINGER FRA MIDT- 
OG VESTJYLLAND
Da systemet blev indviet i slutningen af 2010, blev 
det i første omgang anvendt til at måle sagsproduk-
tionen på såvel kreds- som medarbejderniveau. To 
kredse – Københavns Politi og Midt- og Vestjyllands 
Politi – havde allerede gennem et stykke tid anvendt 
systemet til dette formål i en version, man selv 
havde udviklet. Hvor der tidligere var tre til seks 
måneders forsinkelse på relevante tal fra Rigspoli-
tiet, har man her modtaget opdaterede oplysninger 
hver uge.

»Vores erfaringer er rigtig gode. Nu ved vi præcis, 
hvad vi har på lager af vægtede tiltaler, og hvad vi 
producerer fra dag til dag,« siger Kåre Skjæveland, 
chefanklager ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Chefanklageren har derfor store forventninger til 
det nye ledelsesinformationssystem som instru-
ment til bedre driftsledelse, og han ser frem til, at 
det er fuldt udbygget:

»Til den tid får vi hurtigere adgang til økonomiske 
oplysninger, ligesom vi for eksempel også får bedre 
overblik over antallet af retsmøder og afgørelser fra 
retten. Vi får kort og godt overblik over, hvad vi la-
ver,« siger Kåre Skjæveland.

Det svenskudviklede program, som danner grund-
lag for systemet og i øvrigt hedder QlikView, er al-
lerede taget i brug i flere danske virksomheder, for 
eksempel Coop, Lundbeck og i biblioteksvæsenet, 
og revisionsfirmaet PriceWaterHouse benytter det 
til budgetanalyser. 
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Hvordan overbeviser man sine medarbejdere om, at afdelingen 
skal nå et ambitiøst mål om at rejse flere tiltaler, når sags-

bunker hober sig op, og forurettede og sigtede klager over lang-
sommelig sagsbehandling?

Den situation bryder de fleste ledere sig formentlig ikke om. Der-
for bør de træne i at håndtere den, før den opstår. På et nyt kursus 
i driftsledelse lærte 140 politiadvokater, assessorer og kontorle-
dere at styre efter mål og holde møder, hvor de motiverer medar-
bejderne – i både krisetider og opgang.

»Mange af vores ledere har været vant til at have store bunker af 
sager. Med Lean og målstyring skaber vi systemer for, hvordan vi 
prioriterer og styrer arbejdet med sagerne. Men hvordan bevarer 
de så motivationen, når hele arbejdsugen er tilrettelagt på for-
hånd? Det bliver diskuteret livligt på kurset,« fortæller konstitu-
eret rigsadvokatassessor Lene Bang Rasmussen.

Kurset strækker sig over to moduler a to dage, og det er blevet til 
i et samarbejde mellem Rigsadvokatens centrale Lean-enhed, 
uddannelsesenheden, konsulentfirmaet Implement og politiad-
vokat Karin Thostrup fra Københavns Politi. 

ØVELSE: STYR EN FIKTIV POLITIKREDS
De første hold med 25 deltagere gik i gang i december 2010, og 
her arbejdede de blandt andet med det nye It-system, som giver 
et overblik over de enkelte medarbejderes og afdelingers produk-
tivitet. Med fiktive politikredse og mængder af sager lærer le-
derne at vurdere, om afdelingen kan nå bestemte mål med en 
blandet gruppe af medarbejdere, der hver kan overkomme forskel-
lige mængder og typer af opgaver. Men driftslederrollen er også 
til debat.

»De får som hjemmearbejde den opgave at overveje strategisk, 
hvordan de vil styre driften i deres afdeling. Hvilke medarbejdere 
ligger højt og lavt, og hvordan får de dem motiveret til at tage 
ejerskab til de fælles mål? Deltagerne skal gerne have fået et 
overblik over deres egen butik, inden de går i gang med modul 
2,« siger Lene Bang Rasmussen.

Hun forklarer, at Rigsadvokaten opfordrer de enkelte embeder til 
at melde sig til kurset i ledelsesteam. Dermed kan embedet benyt-

tet kurset som springbræt til at få et fælles sprog for driftsledelse 
og lederens rolle i den forbindelse.

»Nogle steder går politiadvokaterne på skift ind og styrer drifts-
kontoret. Derfor er det essentielt, at de sender et fælles signal, 
når de leder og motiverer medarbejderne i arbejdet med at få 
sagerne ekspederet,« siger Lene Bang Rasmussen, der forklarer, 
at kursisterne udveksler mange tips ud fra deres erfaringer fra 
den daglige drift. De gode fif bliver sammen med kursusmaterialet 
tilgængelige på AnklagerNet, når kursusrækken er afsluttet. 

EN KUNST AT FÅ FLOW I SAGERNE
Kurset er meget brugbart, fordi det er så konkret, mener politiad-
vokat Niels Vejlby Hansen fra Nordsjællands Politi.

»Vi beregnede mængden af sager i en kreds og satte tidsestima-
ter på, afhængigt af hvordan vi skulle løse opgaverne. Vi lavede 
skemaer på vægge og flyttede rundt på modeller, alt efter hvor 
mange ældre og erfarne anklagere eller unge nyansatte vi havde 
til rådighed. Det kan jeg bruge til daglig,« siger Niels Vejlby Hansen.

Ud over at styre sager om organiseret kriminalitet har han også 
ansvaret for de mange mindre sager, som lokalpolitistationen i 
Frederikssund rejser.

»Det handler om at fordele sager, retsmøder og grundlovsforhør 
på de medarbejdere, man har til rådighed, og der har vi brug for 
nye redskaber, når vi arbejder stramt efter mål. Det er en kunst 
at få et godt flow i behandlingen af stangsager, især i belastede 
situationer,« siger Niels Vejlby Hansen.

LEDERE LÆRER AT STYRE EFTER MÅL

Når anklagemyndigheden styrer stramt efter mål, skal lederne planlægge, prioritere  
og fordele opgaver. Og frem for alt motivere medarbejderne til at se værdien af et mål.   
Det lærer lederne på fire kursusdage med ekstra hjemmetræning. 

MANGE ANKLAGERE UDDANNER SIG I LEDELSE

•		11	ledere	var	ved	årsskiftet	2010/11	i	gang	med	fleksible	ma-
steruddannelser	i	ledelse,	udbudt	af	blandt	andre	Copenhagen	
Business	School,	Københavns	og	Syddansk	Universitet.

•		To	ledere	var	ved	at	tage	en	diplomuddannelse	i	ledelse,	udbudt	
af	CVU	og	DJØF.

•		En	leder	var	i	gang	med	en	master	of	public	management	ved	
Syddansk	Universitet.
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I de første år efter politireformen havde vi dårligt 
kræfter til andet end at få anklagemyndigheden 

selv til at fungere, men nu er vi ved at have energi 
til at kigge mere på det samlede flow i straffesags-
kæden. Vi skal sammen med de andre myndigheder 
sikre mere flydende sagsgange.«

Rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen er ikke i tvivl 
om, at anklagemyndigheden vil kunne samarbejde 
tættere og bedre med andre myndigheder i de kom-
mende år. For myndighederne, som indgår i kæden 
omkring en straffesag, kan have stor gavn af at ind-
drage hinanden i kommende tiltag.

»Skatteområdet er et godt eksempel på, hvordan 
det gavner, at myndighederne kommunikerer med 
hinanden. Hvis SKAT intensiverer indsatsen på et 
område, er det meget vigtigt, at politi og anklage-
myndighed i hvert fald bliver inddraget, så vi sam-
men kan vurdere, hvordan vores del af systemet 
kan håndtere det, der kommer ud af SKATs indsats,« 
siger Jørgen Steen Sørensen. 

Rigsadvokaten er allerede repræsenteret i forskel-
lige nationale samarbejdsfora med særmyndighe-
derne, for eksempel på skatteområdet. Og som 
noget nyt har direktøren for Kriminalforsorgen, di-
rektøren for Domstolsstyrelsen, rigspolitichefen og 
rigsadvokaten i 2010 etableret Retssystemets Top-
chefforum, hvor indbyrdes samarbejdsspørgsmål 
mellem myndighederne på Justitsministeriets om-
råde kan drøftes. Det har foreløbig blandt andet ført 
til analyser af varetægtsbelægget og projekter om 
digitalisering af sagsgangen i bødesager.  Men også 
lokalt ude i politikredsene er der udvikling i retning 
af bedre samarbejde med andre myndigheder. 

»Det er godt, at nogle politikredse går foran og etab-
lerer samarbejde på egen hånd, når det drejer sig 
om at løse lokale problemer. Men overordnede pro-
blemer som digitalisering af sagsgange eller videoaf-
høringer skal vi selvfølgelig løse på landsniveau. Og 
vi er blevet bedre til at samarbejde på tværs,« siger 
Jørgen Steen Sørensen.

RIGSADVOKATEN: VI VIL GERNE 
SAMARBEJDE MERE MED ANDRE 
MYNDIGHEDER

Anklagemyndigheden er ét led i kæden på straffesagsområdet. Efter  
tre år med reformarbejde fik anklagemyndigheden i 2010 flere kræfter  
til at samarbejde udadtil, og det kom til udtryk i en række lokale og  
landsdækkende projekter.

»
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Tre-fire gange om året diskuterer og bedømmer 
anklagerne ved Midt- og Vestjyllands Politi og 

dommerne ved byretterne i Herning, Holstebro og 
Viborg hinandens arbejde i retten ud fra et særligt 
feedbackskema. Anklagerne ser på dommernes 
objektivitet, myndighed, retsledelse, kompetence 
og forberedelse, mens dommerne kommenterer 
anklagernes forberedelse, professionalisme, afhø-
ringsteknik, fremtoning og objektivitet.

Alle giver modparten karakter på en firetrinsskala. 
Eksempelvis vurderer anklagerne under punktet 
‘myndighed’, i hvilket omfang den enkelte dommer 
er ‘respektfuld’, ‘empatisk og smidig’, ‘pragmatisk’, 
‘faglig kompetent og sikker’ samt dommerens evne 
til at ‘kommunikere klart og forståeligt’.

Og under punktet ‘god afhører’ forholder dommerne 
sig til, om anklageren via sin spørgeteknik er i stand 
til at få det relevante frem, evner at improvisere 
eller ændre retning i uventede situationer og i øvrigt 
udviser respekt for vidner og tiltalte.

HANDLER OM AT ØGE KVALITETEN
»Alle mener, at selve feedbackdelen har fungeret 
fremragende. Det er givtigt at diskutere, hvordan vi 

hver især optræder i retten. Det er ikke mindst de 
yngre medarbejdere, der sætter pris på at få feed-
back fra ældre og erfarne dommere og anklagere,« 
siger Kåre Skjæveland, fungerende vicepolitidirektør 
ved Midt- og Vestjyllands Politi.

Til gengæld har selve pointbedømmelsen været 
problematisk. Der var nemlig en tendens til, at man 
stort set kun gav hinanden topkarakterer, når man 
sad direkte over for den dommer eller anklager, man 
netop havde været i retten med. Derfor lå gennem-
snittet urealistisk højt, og det ændrede sig kun en 
smule, da medarbejderne fik mulighed for at afgive 
deres karakterer i enrum.

»Det lidt anstrengte forhold til disse point betyder, 
at en arbejdsgruppe nu er i gang med at udtænke 
en ny måde, som vi kan vurdere hinanden på. Der 
bliver tale om en bedømmelse af mere generel ka-
rakter, som ledelserne kan bruge til at spotte, om 
der er tendenser, vi skal sætte ind over for,« siger 
Kåre Skjæveland med henvisning til feedbackarbej-
dets egentlige mål.

»Også her handler det om at øge kvaliteten af det 
arbejde, som vi leverer,« siger han.

MYNDIG, PÆDAGOGISK OG  
VELFORBEREDT

De midt- og vestjyske dommere og anklagere mødes 
jævnligt for at give hinanden feedback.
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Som regel mødes anklagere, advokater og dom-
mere som ‘modparter’. Men når det handler om 

efteruddannelse, sidder de nu på skolebænken 
sammen.

Rigsadvokaten, Danske Advokater og Domstolssty-
relsen har nemlig indledt et tæt samarbejde om 
nogle af de kurser, der tilbydes medarbejdere og 
medlemmer. De tre samarbejdspartnere har på for-
hånd reserveret pladser til hinanden på deres ‘in-
terne’ kurser, hvor det er relevant i kraft af fælles 
interesser i temaet. 

Den mulighed benyttede rigsadvokatfuldmægtig 
Bine Edeltoft sig af, da hun – sammen med en lille 
håndfuld kolleger fra Rigsadvokaten – deltog i det 
første fælles kursus i foråret 2010. Det var arran-
geret af Domstolsstyrelsen under overskriften ‘Men-
neskerettigheder i et strafferetligt perspektiv’, og 
Bine Edeltoft var særdeles tilfreds med at være på 
hold med dommerstanden.

»Jeg valgte ikke kurset, fordi der var dommere med, 
men fordi emnet er særdeles relevant for anklagere. 
Men det var absolut interessant at diskutere men-
neskerettigheder med folk fra det embede, som til 
daglig sidder på den anden side af bordet,« siger 
Bine Edeltoft.

DET FÆLLES ANSVAR
Den oplevelse havde hun også, da hun senere på 
året igen var på kursus sammen med jurister fra 

PÅ KURSUS MED DOMMERE  
OG ADVOKATER

Nyt kursussamarbejde med  
Danske Advokater og Domstols-
styrelsen giver anklagemyndig-
hedens medarbejdere endnu flere 
muligheder for at se en sag fra  
flere sider. 
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Domstolsstyrelsen. Det hed ‘Straffesager mod psy-
kisk syge’ og var arrangeret af Rigsadvokaten.

»Også her var diskussionerne fine. Jeg oplevede, 
at vi – anklagere og dommere – i et vist omfang har 
forskellig tilgang til disse straffesager, som kan 
være præget af visse processuelle udfordringer. Det 
er væsentligt, at sagen fra starten kører i det rigtige 
spor, da det i sidste ende er med til at sikre en kor-
rekt afgørelse og samtidig kan spare systemet for 
nogle ressourcer,« siger Bine Edeltoft og fortsætter.

»Det sker, at anklagemyndigheden glemmer at ind-
hente et samtykke eller ikke får nedlagt den rigtige 
påstand. Diskussionerne på kurset afslørede, at 
dommerne kan være med til at samle sådan en sag 
op, og jeg tror, at de fleste af os forlod kurset med 
en bevidsthed om, at vi her har et fælles ansvar. Det 
er op til begge parter, at disse sager glider fint igen-
nem retssystemet, så den psykisk syge i sidste 
ende får den nødvendige behandling.«

Blandt andet på den baggrund kalder hun det ‘me-
get nyttigt’, at to forskellige embeder mødes i et 
andet og mere uforpligtende forum end det nor-
male. Og kurset har i hvert fald haft betydning for 
Bine Edeltoft.

»Ud over det faglige udbytte har kurset også givet 
mig en større forståelse for helheden. Det er et stort 
maskineri, der sættes i gang, når psykisk syge be-
går kriminalitet,« siger hun.

FAKTA OM 
 KURSUSSAMARBEJDE

Samarbejdet	mellem	Rigsadvokaten,	Danske	Advoka-
ter	og	Domstolsstyrelsen	har	foreløbig	resulteret	 i	
følgende	‘fælleskurser’:

Danske	Advokaters	kurser:	
•	Grundlæggende	selskabsret	
•	Varemærkeforfalskning
•	Skattestraffesager
•	Konkurs	i	praksis	

Domstolsstyrelsens	kurser:	
•	Vold	i	nære	relationer	
•	Menneskerettigheder	i	et	strafferetligt	perspektiv	

Rigsadvokatens	kurser:
•	Vidnebeviset	
•	Udvisning	af	udlændinge	
•	Straffesager	mod	psykisk	syge	
•	Beviskursus	–	DNA
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Sandsynlighedsberegninger og komplicerede 
teknikker til at bestemme dna-molekyler i men-

neskers cellekerner kan være sin sag at forklare på 
et par minutter i en retssal. 

Anklageren skal oversætte matematikken og cel-
lebiologien til konkrete svar på det spørgsmål, som 
alle i retslokalet er mest interesserede i: Var det den 
tiltalte, der gjorde det?

Efter en række konkrete henvendelser fra ankla-
gere rundt om i landet vurderede Rigsadvokaten i 
2010, at det var nødvendigt at udarbejde en kortfat-
tet vejledning om, hvordan anklagere kan præsen-
tere og bruge dna-profilanalyser i straffesager. 
Derfor blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående 
af tre erfarne anklagere, lederen af Retsmedicinsk 
Institut Niels Morling samt to medarbejdere fra Rigs-
advokaten.

Arbejdet mundede ud i en otte siders vejledning. 
Den skal gøre det lettere for anklagere at forstå og 
redegøre for indholdet af en retsgenetisk erklæring 
og den bevismæssige vægt af en dna-profilanalyse, 
forklarer rigsadvokatfuldmægtig Monica Lange, der 
deltog i arbejdet med at skrive vejledningen. 

»Vi blev opmærksomme på, at anklagerne havde 
vanskeligt ved at imødegå nogle af de problemer og 
misforståelser, der til tider opstår i forbindelse med 
brugen af de retsgenetiske erklæringer og selve 
dna-beviset. Vi fandt derfor, at det kunne være nyt-
tigt at lave et redskab, der kunne klæde anklagerne 
bedre på,« siger Monica Lange.

KAN IKKE STÅ ALENE
Monica Lange forklarer, at anklagerne skal trække 
andre faktorer end de rene tal ind i bevisførelsen. 

»Hver dag befinder der sig i Danmark mange perso-
ner fra omkringliggende lande, som jo statistisk set 
kan have begået forbrydelsen. Hvis der er begået 
en forbrydelse i København, bør pendleren fra 
Malmø eller turisten fra Tyskland statistisk set ikke 
automatisk udelukkes,« siger Monica Lange. 

Hun understreger også, at selv om der i den danske 
befolkning statistisk set kan være fem personer 
med den sammen dna-profil, betyder det ikke, at 
disse fem personer har den samme sandsynlighed 
for at være gerningsmand. 

SAMARBEJDE OM DNA-BEVISER 

Dna-beviser sætter anklagere på en svær prøve i formidling. Da Rigsadvokaten i foråret 
2010 blev gjort opmærksom på, at anklagere i nogle tilfælde havde problemer med  
anvendelsen af dna-beviser, blev der nedsat en arbejdsgruppe, som blandt andre en  
professor i retsgenetik deltog i. Samarbejdet førte til en ny vejledning, som præciserer,  
hvordan anklagerne kan præsentere og bruge dna-beviser.
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SAMARBEJDE OM DNA-BEVISER 

»Det er ikke alle danskere, der reelt har haft mulig-
hed for at afsætte sporet, for hele befolkningen har 
jo ikke været på gerningsstedet samtidig eller har 
haft mulighed for eller motiv til at begå forbrydelsen. 
Hvis den tiltalte bor lige ved siden af gerningsstedet 
i København, er sandsynligheden for, at han er ger-
ningsmanden, væsentlig højere end for den 92-åri-
ge beboer på et plejehjem i Viborg,« siger Monica 
Lange.

DNA-BEVISERNES VÆGT
Arbejdsgruppen har lagt vægt på, at anklagerne skal 
kunne bruge vejledningen i deres bevisførelse, og 
derfor er den skrevet i et letforståeligt sprog. Sam-
tidig skal vejledningen sætte ord på ‘tallet’ for like-
lihoodkvotienten, så anklagerne lettere kan for-
klare dna-profilanalysens resultat i retten.

Ud over et afsnit om den bevismæssige vægt af 
dna-profilsammenfald og et afsnit om selve brugen 
af dna-beviset indeholder vejledningen generelle 
afsnit om dna, biologiske spor og dna-profilanalyser. 
Vejledningen berører også kort, hvordan anklagerne 
skal forholde sig i særtilfælde, for eksempel hvor 
man står med en mistænkt fra et andet folkeslag, 
hvis dna er markant forskelligt fra danskeres.

Monica Lange forklarer, at anklagere i de danske 
retssale i dag ofte bruger dna-beviset, og at antallet 
af dna-beviser formentlig vil stige i fremtiden, i takt 
med at dna-registret vokser. 

»Vi kan derfor kun håbe på, at vejledningen kan 
være med til at klæde anklagere bedre på til at 
håndtere dna-beviser, så man dermed kan undgå 
misforståelser, når det drejer sig om at vurdere, hvor 
stor vægt beviset skal tillægges,« siger Monica 
Lange. 

Danske retsgenetikere udførte i 2010 14.500 erklæ-
ringer om dna-spor.
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Det er projektgruppens klare anbefaling, at pro-
cesserne for behandling af bødesager på tværs 

af instanser i væsentligt højere grad end i dag ud-
føres efter faste, ensartede standarder på tværs af 
kredsene.«

Sådan lyder hovedkonklusionen på det projektar-
bejde, som 25 medarbejdere fra anklagemyndighe-
den, politiet og retterne nåede frem til efter en om-
fattende analyse af, hvordan bødesager behandles 
i dag.

Alle 25 i brugergruppen, hvor fire politikredse og fem 
byretter var repræsenteret, arbejder til daglig med 
bødesager. Under ledelse af den projektansvarlige, 
rigsadvokatfuldmægtig Holger Smith, og suppleret 
af eksterne konsulenter var deres mandat at de-
signe en model, som for det første gør arbejdet med 
de tæt på 600.000 årlige bødesager mere enkelt og 
effektivt, og for det andet gør det muligt at behand-
le bødesagerne elektronisk.

TIDSRØVERE OG FLASKEHALSE
For at nå dertil indledte gruppen processen med at 
beskrive, hvordan bødesager håndteres i dag. Lige 
fra de ‘simple’ bøder, der klares, ved at politiet ud-
steder et bødeforlæg, til de mere komplicerede 
bødesager, der involverer både anklagere og dom-
mere og altså ender i retten.

Denne kortlægning viste både uhensigtsmæssige 
og vidt forskellige måder at arbejde på. Der blev 
registreret flere tidsrøvere og flaskehalse, eksem-
pelvis manglende genbrug af data og udveksling af 
oplysninger mellem funktioner, instanser og myn-
digheder, mangelfuld koordinering af berammelses-
tider samt it-systemer, der ikke taler sammen. Med 
baggrund i den indsigt skulle gruppen komme med 
forslag til, hvordan man på tværs af de tre myndig-
heder – og på tværs af lokale forskelle – opnår fæl-
les forståelse af nye integrerede arbejdsmetoder.

»Udfordringen var at få de tre interessenter til at 
tale sammen og tænke ens, og det lykkedes alle-
rede fra første workshop at kortlægge nogle af de 
uhensigtsmæssigheder, der skulle luges ud i for at 
nå frem til den optimale bødesagsproces,« siger 
Holger Smith.

SPARER TID OG PENGE
Brugergruppens endelige idekatalog rummede en 
lang række anbefalinger, som Retsvæsenets Top-
chefforum – rigspolitichefen, rigsadvokaten, direk-
tøren for Domstolsstyrelsen og direktøren for Kri-
minalforsorgen – fik forelagt. Det blev besluttet, at 
der skulle arbejdes videre med ideerne og udarbej-
des egentlige business cases på de bedste forslag, 
så de kunne implementeres i de tre myndigheder.

En af anbefalingerne er nu fremsat som lovforslag 
i Folketinget. Hvis forslaget vedtages, betyder det, 
at borgerne selv skal reagere inden for en fastsat 
frist, hvis de ønsker et bødeforlæg afprøvet i retten. 
Reagerer borgeren ikke inden for denne frist, afsiger 
dommeren dom uden retsmøde.

DEN OPTIMALE BØDESAG

Behandlingen af bødesager skal være enkel, effektiv og elektronisk.  
Det er målet for et projekt, som 25 medarbejdere fra tre myndigheder  
har været med til at udvikle.

»
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»Alene det vil spare tid og penge. 80 procent af de 
bødesager, der berammes i retten i dag, bliver af-
gjort med en udeblivelsesdom, fordi borgeren ikke 
møder op,« noterer Holger Smith.

Den praktiske proces med at implementere de nye 
sagsgange kommer til at strække sig over længere 
tid. De fleste ændringer skal ske i politiets og ankla-
gemyndighedens regi – under ledelse af en projekt-
leder, der ansættes hos Rigspolitiet, men fysisk får 
kontor hos Rigsadvokaten, som også bliver pro-
jektejer.

25 AMBASSADØRER
Mange af de nyskabelser, der er på vej, kan bruges 
med det samme. Men den optimale bødesag er først 
en realitet, når de elektroniske systemer er på plads, 
og it-eksperter fra de tre myndigheder, som har fulgt 
hele projektet fra brugergruppens første workshop, 
er i gang med at udvikle dem.

Når de nye standarder for behandling af bødesager 
for alvor træder i kraft, er det tanken, at de 25 med-
lemmer af brugergruppen skal bevare deres tilknyt-
ning til projektet som testere af og ambassadører 
for den nye model.

Senere er det tanken, at Rigsadvokaten, Rigspolitiet 
og Domstolsstyrelsen også effektiviserer og finder 
ens standarder for arbejdet med andre straffesager.

Desuden har Justitsministeriet iværksat et projekt 
vedrørende tværgående digitalisering. I den forbin-
delse har ministeriet studeret anbefalingerne fra 
idekataloget om bødesagerne og afholdt en work-
shop for brugergruppen for at hente inspiration til, 
hvilke anbefalinger der kan gennemføres i det tvær-
gående projekt.

ANTAL BØDEAFGØRELSER I 2010 

Advarsel	i	retten		 	610	
Afgjort	med	bødeforelæg	 	513.228	
Betinget	dom	og	bøde	 	11.337	
Bødevedtagelse	i	retten		 	4.190	
Idømt	bøde		 	6.207	
Inden	retlig	vedtagelse	af	bøde	og	førerretsfrakendelse		 	1.780	
Inden	retlig	vedtagelse	af	bøde	og	kørselsforbud	 	191	
Indenretlig	vedtagelse	af	bøde/rettighedsfrakendelse	 	3	
Udeblivelsesdom	 	45.355	
Uden	retlig	vedtagelse	af	bøde	og	førerretsfrakendelse	 		13.353	
Uden	retlig	vedtagelse	af	bøde	og	kørselsforbud	 	1.858	
Udenretlig vedtagelse af bøde/rettighedsfrakendelse  1 
Hovedtotal		 	598.113	

Kilde: Politiets og anklagemyndighedens sagsstyringssystem.
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Når kriminalitet krydser grænser.’ Sådan lød overskrif-
ten, da International Association of Prosecutors (IAP) 

i september 2010 kaldte til årsmøde i Haag.

Her var Danmark i selskab med 140 anklagemyndigheder 
og jurisdiktioner fra 128 lande, og blandt årsmødets dan-
ske deltagere var Ulla Høg, vicestatsadvokat i Statsadvo-
katen for Særlig Økonomisk Kriminalitet.

Ulla Høg deltog blandt andet i seminarer og foredrag om 
konfiskation og hvidvask, områder, som udgør en stor del 
af SØKs arbejde. Der hørte hun om de problemer, som især 
små østater kan have, i forhold til de detaljerede interna-
tionale regler, der knytter sig til bekæmpelsen af hvidvask 
og finansiering af terror. Hun noterede sig, at der på tværs 
af grænser er problemstillinger, der vanskeliggør arbejdet 
med at konfiskere udbyttet hos kriminelle.

Det anklagerfaglige udbytte begrænsede sig ikke blot til 
de officielle indlæg på årsmødet. Det var også inspire-
rende at være sammen med anklagere fra så mange 
lande – et indirekte vidnesbyrd om de mange grænser, 
kriminaliteten kan krydse:

»Det er selvfølgelig altid spændende at være sammen 
med folk fra hele verden, og årsmødet var en lille reminder 
om, at Danmark og EU er en meget lille del af verden,« 
siger Ulla Høg.

En anden dansk deltager i IAP-konferencen, politiadvokat 
Niels Vejlby Hansen fra Nordsjællands Politi, deltog blandt 

HENTER INSPIRATION I HELE VERDEN
Både organisatorisk og anklagerfagligt er det nyttigt for anklagemyndigheden at kigge  
ud over landets grænser. Stadig flere danske anklagere får glæde af at deltage i den årlige 
kongres i den internationale sammenslutning af anklagere, IAP. Tilsvarende kom tre  
medarbejdere fra Rigsadvokaten hjem med righoldig inspiration, da de studerede kvalitets-
arbejde i den engelske anklagemyndighed. Og 20 anklagere hentede masser af ny viden, da 
Rigsadvokaten og Foreningen af Offentlige Anklagere sendte dem på studietur til Holland.

NÅR KRIMINELLE KRYDSER GRÆNSER
andet i et seminar om væksten i den kriminalitet, der 
relaterer sig til cybercrime. Det rettede hans bevidsthed 
mod, at forbryderne i den grad opererer på tværs af 
lande.

»Når man sidder i sit eget land som national anklager, er 
man nok tilbøjelig til at tænke meget nationalt og dermed 
overse de ganske store udfordringer, som den interna-
tionale kriminalitet indebærer. Jeg tror, at alle kan blive 
meget bedre til, at anvende de efterhånden mange værk-
tøjer som det internationale myndighedssamarbejde 
giver mulighed for,« lyder en af Niels Vejlby Hansens 
erfaringer fra turen til Haag.

Danmark har i flere år haft en fremtrædende og meget 
aktiv rolle i IAP. Tidligere rigsadvokat Henning Fode var 
præsident for den internationale anklagersammenslut-
ning, den nuværende rigsadvokat Jørgen Steen Sørensen 
sidder i eksekutivkomiteen, og afdelingsleder Janne Holst 
Hübner fra Rigsadvokaten er udlånt til IAP, hvor hun har 
ansvar for kommunikationsarbejde og konferencevirk-
somhed.

»De seneste år har stadig flere danske anklagere ytret 
ønske om at deltage i IAP's konferencer og årsmøder. Og 
flere og flere får øjnene op for de muligheder, vi på tværs 
af grænser har for at hjælpe hinanden gennem for ek-
sempel IAP's databaser,« siger Janne Holst Hübner.

’
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INDSIGT PÅ ENGELSK OG HOLLANDSK

Alessandra Giraldi, vicestatsadvokat og leder af 
Rigsadvokatens internationale sektion, er ikke i 

tvivl om, at danske anklagere henter både indsigt 
og nye ideer, når de møder kolleger fra andre lande.

»Den globale gevinst indløses, uanset om vi rejser 
ud i verden, eller verden kommer til os,« siger Ales-
sandra Giraldi og bruger som eksempel en studietur 
til London.

I forbindelse med formuleringen af Anklagemyndig-
hedens Kvalitetsprogram tog statsadvokat Jens 
Røn, rigsadvokatfuldmægtig Camilla Andersson 
Kragh og videnchef Rasmus Heugh Wandall på stu-
dietur hos Crown Prosecution Service i England.

»Vi vidste, at englænderne gennem længere tid 
havde arbejdet systematisk med kvalitet og havde 
udformet et sæt grundlæggende standarder for, 
hvad kvalitet i den engelske anklagemyndighed er. 
Og selv om den engelske tilgang er anderledes end 
vores, var det meget nyttigt at besøge dem og høre, 
hvordan de arbejder med kvalitet i dag,« siger Jens 
Røn.

Ud over at diskutere ‘kvalitet’ som begreb blev den 
danske delegation nemlig præsenteret for et – iføl-
ge Jens Røn – »meget spændende« ledelsesinfor-
mationssystem.

»Hos os er vi langt, når det drejer sig om at måle 
produktiviteten. Men englænderne har udtænkt en 
model, der integrerer, hvordan man måler både 
sagsflowet, og hvordan det går med kvaliteten i sa-
gerne. Det værktøj bruger ledelsen i arbejdet med 
såvel produktion som kvalitet, og de tanker går vi 
helt sikkert videre med som næste skridt i vores 
eget kvalitetsarbejde,« siger Jens Røn.

Et andet eksempel er en studietur til Haag, som 
Rigsadvokaten og Foreningen af Offentlige Ankla-
gere (FOAN) arrangerede i sommeren 2010. På tu-
ren deltog 20 anklagere fra alle niveauer og stort 
set alle embeder, og de besøgte den hollandske 
anklagemyndighed og en række af de internatio-
nale institutioner, der har base i Haag. Deriblandt 
krigsforbryderdomstolen ICTY (International Crimi-
nal Tribunal for the former Yugoslavia), hvor de både 
mødte den danske dommer Frederik Harhoff og fik 
demonstreret tribunalets avancerede elektroniske 
sagshåndteringssystem.

»Sådan en tur kan give os indsigt i nogle af de 
mange muligheder, der rent faktisk eksisterer, og 
inspirere os til i endnu højere grad at gøre brug af 
dem,« siger Alessandra Giraldi.
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Danmark er rykket et klassetrin op, når det gælder 
evnen og viljen til at retsforfølge firmaer, der 

bestikker embedsmænd i udlandet.

Den uafhængige organisation Transparency Inter-
national besluttede i 2010 at rykke Danmark op i 
gruppen af lande, der aktivt bekæmper international 
korruption. Her befinder vi os nu i selskab med 
lande som Tyskland, Norge, Schweiz, Storbritannien 
og USA.

Oprykningen fra gruppen af lande, der kun moderat 
bekæmper korruption, skete, efter at Statsadvoka-
ten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK) gen-
nemførte en række sager mod danske virksomhe-
der. De var mistænkt for at have bestukket Saddam 
Husseins embedsmænd under FN-programmet Olie 
for mad, så de kunne skaffe sig givtige kontrakter. 
En praksis, der kostede firmaerne dyrt, både øko-
nomisk og imagemæssigt, da SØK tog fat på sa-
gerne.

»Vi fik i 2009 og 2010 i 13 sager gennemført konfi-
skationsvedtagelser med virksomhederne. Det vil 
sige, at virksomhederne gik med til, at SØK konfi-
skerede overskuddet, som de havde opnået ved 

DANMARK BEKÆMPER AKTIVT  
INTERNATIONAL KORRUPTION

Efter 14 sager rykkede organisationen Transparency International i 2010 
Danmark op blandt en håndfuld lande, der aktivt bekæmper bestikkelse 
af udenlandske embedsmænd. Verdensbanken har bedt danske politifolk 
og anklagere berette om deres metoder.

hjælp af korruptionen. På den måde fik vi inddraget 
66 millioner kroner. Senest faldt der i februar 2011 
dom i byretten over et selskab, der blev dømt til en 
konfiskation på 25 millioner kroner. Det har været 
en stor opgave at rydde op,« siger vicestatsadvokat 
Hans Jakob Folker fra SØK.

SØK-FOLK FORTALTE OM BØDEFORLÆG 
OG KONFISKATIONER
Udlandet har tilsyneladende fået øje på den danske 
indsats. I december 2010 inviterede Verdensbanken 
en dansk delegation, der ud over udviklingsminister 
Søren Pind bestod af folk fra SØK, til en konference 
i Washington. 

På konferencen skulle deltagerne arbejde med, 
hvordan man kan bruge erfaringerne med bekæm-
pelse af korruption i ulandene. Formålet var også at 
skabe en alliance, International Corruption Hunters, 
bestående af både u- og ilande. 

»Vi kunne fortælle om, hvordan vi konfiskerede 
værdier, og hvordan man kan gøre op med vestlige 
virksomheder ved hjælp af bødevedtagelser og kon-
fiskation,« siger Hans Jakob Folker.
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I 2010 begyndte dialogen mellem den danske og 
russiske anklagemyndighed, som rigsadvokat 

Jørgen Steen Sørensen og hans russiske kollega Yuri 
Chaika havde forpligtet hinanden på med Memoran-
dum of Understanding, som de underskrev i 2008.

De to landes anklagemyndigheder aftalte dengang 
at indlede en møderække med det overordnede mål 
at styrke og videreudvikle det gensidige samar-
bejde i bekæmpelsen af kriminalitet.

Møderne holdes under overskrifterne ‘korruption’, 
‘international retshjælp’ og ‘uddannelse af ankla-
gere’. Det første seminar fandt sted i august 2010 i 
Moskva, hvor Hans Jakob Folker, vicestatsadvokat 
i SØK, politiadvokat Per Kiel Lauritsen, Midt- og Vest-
jyllands Politi, rigsadvokatfuldmægtig Lars Lichten-
stein og politiinspektør Jesper Friedrichsen, SØK, 
deltog.

BED MÆRKE I SØK-MODELLEN
Seminaret handlede især om bestikkelse og kor-
ruption, som er et stort problem i Rusland. Alene i 
2009 registrerede de russiske myndigheder cirka 
40.000 verserende korruptionssager og lå placeret 
som nummer 146 ud af 180 nationer på Transpa-
rency Internationals korruptionsindeks, hvor Dan-
mark indtager en delt førsteplads sammen med 
Singapore og New Zealand.

Den danske delegation mødte blandt andre Alex-
zandr A. Anikin og Aslan S. Yusufov, der står i spidsen 
for den særlige russiske anklagemyndighed på 450 

DEN RUSSISKE FORBINDELSE

Det handlede om korruption og bestikkelse, da fire medarbejdere fra den 
danske anklagemyndighed rejste til Moskva for at deltage i det første af en 
række seminarer om gensidigt samarbejde i bekæmpelse af kriminalitet. 
Her faldt de to russiske værter for den danske efterforskningsmodel.

mand, som udelukkende beskæftiger sig med at 
bekæmpe bestikkelse og korruption. De to chefan-
klagere hentede inspiration hos de danske gæster:

»Værterne bed mærke i, at vi herhjemme har regler 
for blandt andet offentligt ansattes modtagelse af 
gaver. Personalestyrelsens vejledning om god ad-
færd i det offentlige vakte opmærksomhed, og rus-
serne var særdeles optaget af disse fælles standar-
der. Samtidig var de også meget nysgerrige efter at 
vide mere om den efterforskningsmodel, som vi har 
udviklet i SØK. I Rusland er de slet ikke vant til, at 
politiet og anklagerne arbejder side og side i efter-
forskningen,« siger Hans Jakob Folker og tilføjer, at 
værterne fandt tankerne bag efterforskningsmodel-
len så spændende, at de udbad sig en engelsk ud-
gave af den.

»De vurderer vist umiddelbart, at et forstærket 
samarbejde mellem Ruslands politi og anklagemyn-
dighed kan skabe øgede resultater,« siger Hans 
Jakob Folker.

Tilsvarende var de russiske anklagere også interes-
serede i at høre nærmere om Danmarks indsats i 
forbindelse med olie for mad-sagerne og det mulige 
behov for whistleblowerprogrammer i den offentlige 
sektor.

»I det hele taget hæftede vi os meget ved, at de 
virkelig er dedikerede i forhold til at bekæmpe kor-
ruptionen,« siger Hans Jakob Folker efter det første 
seminar i det dansk-russiske samarbejde.
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INDSATS MOD HVIDVASK  
BESTOD EKSAMEN

Fire år efter at OECD dumpede Danmark, bestod vores indsats mod hvid-
vask og terrorfinansiering i 2010 en eksamen i Paris. En dansk delegation 
forsvarede vores lovgrundlag og initiativer foran 36 landes repræsentanter.

Danmarks lovgrundlag og indsats over for hvid-
vask og terrorfinansiering kom i 2010 endelig på 

plads. Det vurderede en task force under OECD – The 
Financial Action Task Force (FATF) – til en eksamen, 
hvor en dansk delegation fremlagde love, regler og 
indsatser.

Danmark er medlem af FATF, og de 36 øvrige med-
lemslande godkendte vores indsats, som fik dum-
pekarakter ved forrige eksamination i 2006. Det er 
helt normalt, at landene dumper første gang, forkla-
rer vicestatsadvokat Per Fiig, som deltog i den dan-
ske delegation sammen med en kollega fra Statsad-
vokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet (SØK).

»Alle lande dumper første gang, men man kan 
dumpe tungt og svært eller mildt. Vi dumpede mildt, 
og vi fik to år til at følge op. Men vi kunne ikke gå til 
reeksamen før i 2010, fordi lovgivningen i Grønland 

og på Færøerne ikke var på plads. Faktisk blev den 
vedtaget under selve eksaminationen, så vi kunne, 
efter at have modtaget en sms, fortælle, at lovene 
nu også var på plads der,« siger Per Fiig.

FATF’s folk er grundige og ser ikke kun på paragraf-
fer, forklarer Per Fiig.

»I 2006 var de eksempelvis ude i banker og tale 
med medarbejdere om, hvad de i praksis gør for at 
opdage og håndtere mistænkelige transaktioner. Så 
de ser ikke kun på lovgivningen.«

Danmarks delegation bestod ud over SØK af med-
arbejdere fra Finanstilsynet, Justitsministeriet, 
Udenrigsministeriet og Erhvervs- og Selskabssty-
relsen. Eksaminationen tog en halv dag, og samme 
dag bestod Sverige også sin reeksamen.
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ET GRØNLANDSK BRYDNINGSÅR

Antallet af verserende sager faldt markant i Grønland, selv om man i 2010 både skulle  
tilpasse sig den nye politireform og lære at arbejde med den nye retspleje- og kriminallov. 

Undervejs opstod der naturligvis fødselsvanskeligheder. Men i 
det samlede billede var de så små, at de ikke fik betydning. 

Faktisk er det gået forbløffende godt.«

Sådan lyder den korte sammenfatning fra politimester Bjørn Teg-
ner Bay, når han ser tilbage på 2010. Et år, der på forhånd var 
blevet karakteriseret som et ‘brydningsår’ for det grønlandske 
politi- og retsvæsen.

Ud over at 2010 blev det første hele år under den nye politireform, 
trådte den nye retspleje- og kriminallov også i kraft fra årsskiftet. 
Og selv om ændringerne var markante, lykkedes det altså ifølge 
Bjørn Tegner Bay at navigere politikredsen sikkert gennem de 
mange omstillinger.

»Ved udgangen af 2009 var der i alt 2.513 verserende sager. Ved 
udgangen af 2010 var det tal faldet til 2.134, og det vel at mærke 
selv om antallet af anmeldelser ikke ændrede sig synderligt,« 
siger Bjørn Tegner Bay, når han i tørre tal skal dokumentere et af 
resultaterne.

SKÆRPEDE KRAV TIL ANKLAGERNE
Organisatorisk har den nye retspleje- og kriminallov eksempelvis 
betydet, at kredsdommerne nu er fastansatte. Samtidig vil de læge 
forsvarere få en markant bedre uddannelse, og det har betydet, 
at Grønlands Politi har besluttet også at give anklagerne en endnu 
bedre platform at arbejde på. 

Det har som regel været politiets egen efterforsker, der er gået i 
retten med den enkelte sag. Nu skal politifolk med særlig inte-
resse i anklagerarbejdet specialiseres, så de blandt andet bliver 
i stand til at matche de indholdsmæssige ændringer i retspleje- og 
kriminalloven. 

»Den nye lov er i høj grad inspireret af den danske retspleje. Det 
betyder, at den nu er væsentligt mere detaljeret end tidligere, hvor 
der var plads til for mange fortolkningsmæssige tvivlsspørgsmål,« 
forklarer Bjørn Tegner Bay og peger på kapitlet om tvangsindgreb 
som en af de ‘afgørende forskelle’:

»Her stilles der nu flere formkrav til forbrydelsens alvor og det 
mistankegrundlag, anklageren skal præsentere for dommeren. 
Der stilles altså flere formkrav til anklageren, der skal bruge mere 
tid på at forberede sig. Selv om retssikkerheden formelt er skær-

pet, har ændringerne umiddelbart ikke resulteret i hverken flere 
eller færre tvangsindgreb. Det skyldes, at man tidligere skelede 
til praksis i Danmark, når der var tvivl,« noterer Bjørn Tegner Bay 
og tilføjer:

»Her er det vigtigt at understrege, at såvel fortolkningen som 
forståelsen af begrebet retssikkerhed er helt den samme efter 
grønlandsk og dansk ret. Både før og efter 1. januar 2010.«

Lovændringerne har også betydet, at det grønlandske retsvæsen 
nu opererer med samfundstjeneste som mulig sanktion. Her er 
inspirationen også hentet i Danmark, og selv om der foreløbig kun 
er afsagt få domme, har det grønlandske samfund taget godt imod 
nyskabelsen:

»Kriminalforsorgen har fortalt mig, at det er ‘dejligt nemt’ at finde 
pladser til de dømte. Det signalerer, at man er indstillet på at tage 
ansvar, og det er typisk for det grønlandske samfund, at man 
gerne vil være med til at løfte sådan en opgave,« siger politime-
steren.

MERE TILFREDSE MEDARBEJDERE
Den største organisatoriske ændring kom til udtryk gennem po-
litireformen, der fra 1. januar 2010 reducerede de daværende 16 
politidistrikter til fem politiregioner.

»Det forløb har været en meget stor succes. Som nævnt er antal-
let af verserende sager faldet markant – navnlig i regionerne, selv 
om antallet af medarbejdere og niveauet af anmeldelser ikke har 
ændret sig. Det skyldes ikke mindst, at der som del af regionali-
seringen er kommet større ledelsesmæssigt fokus på indsatsen,« 
siger Bjørn Tegner Bay.

Den vurdering blev bekræftet i en undersøgelse af medarbejdernes 
tilfredshed, der blev foretaget ved udgangen af 2010. Her svarede 
88 procent af de ansatte, og de fremhævede ‘bedre kommunika-
tion’ og ‘bedre opfølgning’ som to af de vigtigste årsager til deres 
markant øgede tilfredshed med arbejdet. 

»Det ser jeg selv som et tydeligt signal om, at mine kolleger vir-
kelig interesserer sig for deres arbejde. Det har deres tilgang til 
lovændringerne og reformen også båret præg af,« siger Grønlands 
politimester.

»
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Det er Grønlands Politis vurdering, at i langt ho-
vedparten af de sager, der vedrører personfarlig 

kriminalitet i Grønland, er mindst en af de involve-
rede påvirket af alkohol. Som konsekvens af den 
meget tydelige kendsgerning tog Grønlands Politi i 
begyndelsen af 2010 en principiel beslutning om at 
engagere sig endnu mere i samfundets fælles fore-
byggende indsats.

I tæt samarbejde med alle – fra sundhedsministe-
ren og borgmestre til socialrådgivere og sundheds-
arbejdere – bidrager politiet nu med både overord-
net rådgivning og helt konkrete oplysninger, i håb 
om at den indsats kan være med til at ændre bille-
det.

»Alkoholmisbrug er helt klart et af de væsentligste 
problemer i forhold til den personfarlige kriminalitet. 
Derfor er det helt naturligt en opgave for politiet og 
anklagemyndigheden at være endnu mere aktive i 
det arbejde,« begrunder politimester Bjørn Tegner 
Bay indsatsen.

EFFEKT AF FORBUD
Det får dog ikke Bjørn Tegner Bay til at betegne Grøn-
land som ‘et kriminelt samfund’:

»Folk ligger ikke på lur for at begå forbrydelser, og 
den absolutte kriminalitet er ikke større end andre 
steder. Det er alene mønstret, der adskiller sig. De 
voldelige forbrydelser – deriblandt også ‘nogle me-
get grimme voldtægter’ – opstår mellem folk, der 
kender hinanden i forvejen. Og forbrydelserne er 
som regel forbundet med svær beruselse og so-
ciale problemer,« understreger Bjørn Tegner Bay.

Det er endnu for tidligt at vurdere en samlet effekt 
af politiets og anklagemyndighedens bidrag. Men 
da man efter råd fra politiet og sundhedsmyndig-
hederne i et par distrikter forbød salg af hård spiri-
tus og kun tillod øl og vin i butikkerne, faldt antallet 
af voldsanmeldelser.

»Vi ved fra kollegerne og de sociale myndigheder, 
at børnene i de områder har fået det bedre det se-
neste halvandet år. Og det er i hvert fald en positiv 
effekt,« siger Bjørn Tegner Bay.

ØGET INDSATS MOD  
ALKOHOL OG VOLD

Politiet i Grønland har involveret sig yderligere i samfundets  
forebyggende indsats mod de alt for mange tilfælde af personfarlig  
kriminalitet, der skyldes spiritus.

FAKTA OM  
GRØNLANDS POLITI

Den	grønlandske	enhed	tæller	cirka	200	fastan-
satte	–	heraf	150	politifolk	(inklusive	elever	og	
betjente	på	orlov),	otte	jurister,	cirka	30	kontorud-
dannede	og	20	søfolk.	Dertil	kommer	cirka	100	
deltidsansatte reservepolitibetjente og deltidsan-
satte	kommunefogeder.	Tilsammen	dækker	de	en	
kreds,	der	geografisk	strækker	sig	fra	København	
til	Istanbul.	

NØGLETAL FOR GRØNLANDS POLITI 

 2009 2010
Verserende	sager	på	lokalpolitistationerne	 2.373	 1.775
Verserende	sager	i	anklagemyndigheden		 140	 379
Verserende	sager	i	alt	i	Grønlands	Politi	 2.513	 2.134
Anmeldte	overtrædelser	af	kriminalloven	 	5.251	 5.348
Anmeldte	voldtægter	og	voldtægtsforsøg	 119	 159

* Stigningen skyldes primært vakante stillinger.

*
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09Mål

Mål og strategi

20
10

 - 1
5 Afrapporteringen i 'Resultater 10' 

afspejler de pejlemærker, som  
anklagemyndigheden opstillede i 
'Anklagemyndighedens Mål og 
strategi 2010-15'. Publikationen kan 
læses på www.rigsadvokaten.dk.

Mål 2011

Anklagemyndighedens konkrete mål for 2011 er beskrevet i  
'Mål 2011', der tillige indeholder de overordnede pejlemærker  
og retningen for de kommende år. Publikationen kan læses på  
www.rigsadvokaten.dk.



Rigsadvokaten
Frederiksholms Kanal 16
1220 København K

R
ED

A
K

TØ
R

: M
IK

K
EL TH

A
STU

M
 · D

ESIG
N

 O
G

 PR
O

D
U

K
TIO

N
: K

A
R

EN
 C

H
R

ISTEN
SEN

 D
ESIG

N
 · FO

TO
S: TH

O
M

A
S TO

LSTR
U

P · TRYK
: PR

IN
FO

H
O

LB
Æ

K
-H

ED
EH

U
SEN

E-K
Ø

G
E


