
 

Senioranklager, anklager eller erfaren anklagerfuldmægtig til Færøernes Politi 

En stilling som senioranklager eller anklager hos Færøernes Politi er ledig til besættelse snarest 
muligt. En erfaren anklagerfuldmægtig kan evt. også komme i betragtning. 

Færøerne er én politikreds, der består af 18 øer med et samlet areal på ca. 1.400 km2 med 50.000 
indbyggere. Politikredsen er opdelt i 3 distrikter med en hovedstation i Tórshavn, en lokalstation i 
Klaksvík og en lokalstation på Suðuroy. Herudover er der mindre lokalstationer eller politibutikker 
på Vágar, Sandoy og i Runavík. 

En kredsdækkende efterforskningsafdeling placeret i Tórshavn har ansvaret for efterforskningen af 
de fleste straffelovsovertrædelser i et nært samarbejde med anklagemyndigheden, som ligeledes er 
placeret i Tórshavn, der er en by med ca. 20.000 indbyggere.  

Politimesteren udfører også statsadvokatopgaver med direkte reference til Rigsadvokaten, der fører 
tilsyn med kredsen.  

Du kan læse mere om arbejdet som anklager ved Færøernes Politi i en spændende artikel på 
Anklagernet under Nyheder. Artiklen oprettet den 24. august 2016 hedder: ”Med en eventyrer i 
maven kan du blive anklager på Færøerne.” 

 

OPGAVEN 

Som senioranklager eller anklager på Færøerne får du et job med alsidige og udfordrende opgaver, 
som på flere måder adskiller sig fra arbejdsopgaverne i en dansk politikreds.  

En af dine hovedopgaver vil være at forestå eller deltage i driftsledelsen i advokaturen med reference 
til vicepolitimesteren. Driftsledelse omfatter bl.a. visitation og fordeling af sager til embedets jurister. 
Du vil også skulle fungere som mentor for embedets anklagerfuldmægtige. 

Herudover vil du deltage i sagsbehandlingen af alle typer af straffesager, samt forberede og 
gennemføre hovedforhandlinger i både Færøernes ret. Alt efter erfaring vil du også komme til at møde 
i Østre Landsret under dennes 3 årlige  sessioner på Færøerne.  

Derudover er din rolle også at vejlede politiet og det administrative personale i såvel strafferetlige, 
civilretlige og processuelle spørgsmål, bl.a. i nært samarbejde med kredsens Sags- og driftscenter.  

Du kan forvente at tage del i udviklings- og mere administrativt prægede opgaver, f.eks. udarbejdelse 
af interne retningslinjer, besvarelser af høringer fra Færøernes Landsstyre og danske myndigheder 
samt lejlighedsvis undervisning. Advokaturen varetager aktuelt i en vis udstrækning tillige opgaver, 
der i en dansk politikreds henhører under Ledelsessekretariatet.   

Du indgår desuden i kredsens vagtordning for grundlovsvagter og modtager særskilt vederlag herfor.  



DIG 

Du er en dygtig jurist (cand.jur.) med erfaring, som har lyst og evne til at arbejde selvstændigt med 
konkrete og generelle juridiske spørgsmål på et højt fagligt niveau samt med driftsledelse. Du har 
blik for læring og kompetenceudvikling både i forhold til embedets fuldmægtige og dig selv. Du er 
robust og har en stor arbejdskapacitet samt en god fornemmelse for hensynet til både kvalitet og 
effektivitet, dvs. rette kvalitet til rette sag. Du har gode formidlingsevner og er god til at samarbejde 
med andre jurister, politiet og det administrative personale.  

Du har lyst til at beskæftige dig med organisationsudvikling, hvor der indgår både færøske og danske 
værdier.    

Det er ikke et krav, men en fordel, hvis du har kendskab til færøsk sprog og kultur. Er dette ikke 
tilfældet, vil du få et tilbud om undervisning.  

OS 

Personalet i advokaturen består af vicepolitimester, senioranklager/anklager og 2 
anklagerfuldmægtige samt 4 administrative medarbejdere.  

Vi har en uformel omgangstone med fokus på faglighed, trivsel og socialt fællesskab. Der vil blive 
taget godt imod dig (og din familie), og du vil få gode rammer for at løse dine opgaver. Du vil altid 
have nem adgang til faglig sparring, råd og vejledning fra kollegaer og ledelse.  

Vi lægger vægt på, at du får mulighed for varierende arbejdsopgaver og kompetenceudvikling, der er 
målrettet netop dig. Vi har fokus på, at der skal være en fornuftig balance mellem dit arbejds- og 
privatliv, og du får mulighed for en fleksibel tilrettelæggelse af din arbejdstid.  

Vi løser vores opgaver med fokus på kredsens mål, men også under hensyn til de forventninger det 
færøske samfund har til os som dansk rigsmyndighed.  

VILKÅR 

Dit arbejdssted bliver Færøernes Politi med adresse Yviri við Stond 15-17, 100 Tórshavn. 

Du bliver lønmæssigt som senioranklager indplaceret som specialkonsulent efter overenskomsten for 
akademikere i staten, medmindre du i forvejen er tjenestemand. Hvis du ansættes som anklager, vil 
din løn følge overenskomsten.  

Fastsættelsen af eventuelt individuelle tillæg forhandles indenfor rammerne af anklagemyndighedens 
lønpolitik.  

Det forventede lønniveau som senioranklager ligger afhængigt af kvalifikationer mellem 43.500 – 
51.000 månedligt tillagt pension. 

Der stilles eventuelt en personalebolig på tjenesteboliglignende vilkår til rådighed.  



Flytteomkostninger dækkes efter aftale 14/11 2006 mellem Finansministeriet og 
centralorganisationerne (flyttegodtgørelsesaftalen).  

Det er en forudsætning for ansættelse, at du kan sikkerhedsgodkendes, ligesom du skal kunne 
opretholde sikkerhedsgodkendelsen gennem hele din ansættelse. 

Søger du? 

Vil du høre mere om os og om stillingen, er du velkommen til at kontakte politimester John Kølbæk 
på telefon +298 225080 eller e-mail: JKO017@politi.dk eller vicepolitimester Linda Margrethe 
Hesselberg på telefon +298 284840 eller e-mail: LMH002@politi.dk. 

Har du lyst til at blive en del af Færøernes Politi, så send en ansøgning senest 15. februar 2019. 

Stillingen søges elektronisk via politiets e-rekrutteringssystem på HR Portalen, men har du ikke 
adgang hertil, kan du sende en ansøgning til vicepolitimesteren på ovennævnte mailadresse. 

Samtaler forventes afholdt ultimo februar 2019 i København hos Rigsadvokaten. 

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres til at søge.  


