2020
Årligt statusbillede for tilsyn
i anklagemyndigheden
Anklagemyndigheden skal gennem sit tilsyn med straffesagsbehandlingen
sikre, at straffesagsbehandlingen hos politiet og anklagemyndigheden er faglig
korrekt og ensartet, at afgørelser og beslutninger træffes på et objektivt og
sagligt grundlag, og at enhver sag behandles så grundigt og hurtigt som muligt
i lyset af sagens omfang, karakter og grovhed.
Tilsynet tilpasses det aktuelle risikobillede og virkeligheden. Den centrale
tilsynsplan danner rammen om anklagemyndighedens tilsynsarbejde. Den er
dynamisk og består af generelle tilsynsområder og aktuelle tematilsyn.
Desuden udarbejder hver enkelt politikreds og statsadvokaterne en lokal
tilsynsplan, så lokale risici og udfordringer identificeres og følges op på.
I det følgende gøres status for hovedresultaterne af anklagemyndighedens
tilsynsvirksomhed i 2020.
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Tilsynets hovedresultater
Generelle tilsynsområder
• Domfældelsesprocenten ligger på 89 procent i 2020, og den ligger således
inden for målsætningen om en domfældelsesprocent på 90 (+/- 5
procent).

•

Den positive udvikling i sagsbehandlingstiden for VVV-sager (sager om
vold, voldtægt og våben) fra 2018 og 2019 er fortsat, således at der er rejst
tiltale i mere end 75 procent af sagerne i 2020 inden for de fastsatte frister.

•

I 2020 har politiet og anklagemyndigheden afsluttet arbejdet med
handlingsplanen om personfarlig kriminalitet med henblik på at
nedbringe sagsbehandlingstiden på området og sikre underretning af den
forurettede. De regionale statsadvokaters tilsyn med handlingsplanen har
vist, at politikredsene ved udgangen af 2020 samlet set på godt et år har
reduceret beholdningen af de ældste sager om personfarlig kriminalitet til
under halvdelen, ligesom der skete underretning af den forurettede i over
90 procent af sagerne.

•

Der er i 2020 sket en mindre stigning i beholdningen af sager om
økonomisk kriminalitet i politikredsene. Det skal bl.a. ses i sammenhæng
med, at der er sket en markant stigning i antallet af anmeldelser på
området og det store fokus på behandlingen af sager om personfarlig
kriminalitet. Udviklingen i politikredsenes sagsbeholdning vil blive fulgt
tæt af Rigsadvokaten i 2021.

•

De regionale statsadvokater har ligeledes i løbet af året ført tilsyn med
politikredsenes behandling af sager om svig med Corona-hjælpepakker
med henblik på at sikre en hurtig og ensartet behandling af sagerne.

•

Det har også i 2020 alene været nødvendigt at gøre brug af
varetægtsfængsling i isolation i ganske få tilfælde, og antallet af langvarige
varetægtsfængslinger var i 2020 på niveau med tidligere år. Tilsynet med
tilbageholdelse og enerumsanbringelse af mistænkte personer under 15 år
har vist, at antallet ligesom de foregående år ligger meget lavt, om end der
fortsat er behov for fokus på området.

•

Endelig har der i 2020 været et løbende fokus på politikredsenes
håndtering af indgreb i meddelelseshemmeligheden mv., herunder på at
sikre legalitet og kvalitet i forbindelse med indhentning af kendelser om
teledata.

Tematilsyn
• Der er i

2020

internetbedrageri

gennemført
(henlæggelse

tematiserede
af

tilsyn

sager

vedrørende
i

LCIK),

kontaktpersonordningen, digitale sexkrænkelser, psykisk vold, teledata,
tekniske beviser, videoafhøring af børn samt stalking mv.
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•

Tematilsyn

vedrørende

sager

om

internetbedrageri,

kontaktpersonordningen, digitale sexkrænkelser, psykisk vold samt
henholdsvis teledata og tekniske beviser er afsluttede. Tematilsynet om
stalking mv. fortsætter i 2021, og Rigsadvokaten, Rigspolitiet og de
regionale statsadvokater evaluerer i 2021 på tilsynet om videoafhøring af
børn.
Opsamling

på

gennemførte

tematilsyn

offentliggøres

løbende

på

anklagemyndighedens hjemmeside, og offentliggjorte opsamlinger kan findes
her.

Det lokale tilsyn
• De regionale statsadvokater har ansvaret for at føre det løbende tilsyn med
politikredsene.

•

I 2020 har statsadvokaterne i sager, som forelægges eller behandles af
statsadvokaterne i 2. instans, givet feedback til politikredsene på
enkeltsagsniveau,

hvor

det

skønnes

at

have

lokalt

fulgt

legalitets-

eller

kvalitetsmæssigt formål.

•

Statsadvokaterne

har

desuden

politikredsenes

sagsbeholdninger i både politisøjle og anklagemyndighed og har såvel
løbende som ved tilsynsmøder og –besøg haft dialog med kredsene om
prioritering af sagerne, samt hvilke tiltag der i kredsene gøres for at holde
trit med udviklingen.

•

Statsadvokaterne har endvidere i relevante politikredse haft fokus på
sager om digitale sexkrænkelser og behandlingen af voldtægtssager.

•

De regionale statsadvokater har tillige godkendt politikredsenes lokale
tilsynsplaner, som f.eks. i løbet af året har indeholdt kvalitetsprojekter
vedrørende anklageskrifter og bevisfortegnelser, mentalundersøgelser,
foranstaltningssager, indgreb i meddelelseshemmeligheden samt kvalitet
og kompetenceforhold i henlæggelsessager.

•

Rigsadvokatens tilsyn med de regionale statsadvokater har i 2020 bl.a.
været centreret om statsadvokaternes omgørelser af henlæggelser og
påtaleopgivelser samt landsretternes omgørelser i ankesager. Tilsynet
viste en ensartet praksis i Øst- og Vestdanmark, som lå på niveau med de
foregående år. Rigsadvokaten har endvidere godkendt statsadvokaternes
lokale tilsynsplaner, hvor der bl.a. løbende i 2020 har været arbejdet med
et koordineret og mere effektivt tilsyn med tungvognscentrene og
dyrevelfærdsenhederne samt en ensartet og strategisk tilgang til
initiativanker.

•

Rigsadvokatens

tilsyn

med

Statsadvokaten

for

Økonomisk

og

International Kriminalitet (SØIK) har i 2020 været koncentreret om at
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sikre, at der er det rette fokus på sagsbehandlingstiden i straffesager og på
at få afsluttet ældre sager. SØIK har i sit lokale tilsyn fokuseret på
optimering og

opdatering

af sagsprocedurer og

instrukser for

sagsbehandlingen mv. på området.
For yderligere information om anklagemyndighedens tilsynsarbejde
henvises til anklagemyndighedens hjemmeside.

Initiativer og udviklingstiltag
Tilsynsarbejdet i anklagemyndigheden i 2020 har været tilrettelagt ud fra den
nye tilsynsmodel, som blev indført i 2019. Tilsynsmodellen bygger på en
strategisk tilgang til anklagemyndighedens tilsynsvirksomhed og skal bidrage
til et skærpet fokus på væsentlige forhold og risikofaktorer samt sikre, at der
tidligt identificeres og tages hånd om de udfordringer, der er.
I 2020 har der været fokus på at videreudvikle IT-værktøjer, der kan
dataunderstøtte identifikationen af problemområder og praktiske barrierer
mv. Rigsadvokaten har i samarbejde med politikredsene og de regionale
statsadvokater bl.a. iværksat udviklingen af digitale applikationer, der kan
understøtte tilsynet med varetægtsfængslinger og sager om stalking mv. Der
er også udviklet en model til at følge omgørelsesprocenterne i ankesager.
Derudover

har

Rigsadvokaten

ultimo

2020

etableret

et

nyt

implementeringsforum, hvor lovgivningsmæssige og andre tiltag kan
behandles

for

at

sikre

en

øget

kvalitet

i

anklagemyndighedens

opgavevaretagelse med fokus på, at det kommer borgeren til gode. Forummet
skal samlet set sikre inddragelse af viden fra hele organisationen for at
understøtte og styrke implementering og forankring i praksis som en naturlig
del af anklagemyndighedens opgaver, herunder i forbindelse med tilsynet.
Desuden har de regionale statsadvokater og SØIK indgået en samarbejdsaftale
om tilsynet med politikredsenes behandling af særlige sager om økonomisk
kriminalitet og underretninger mv. fra Hvidvasksekretariatet for at sikre en
klar ansvarsfordeling.
Endelig er der i 2020 iværksat et øget samarbejde mellem Rigsadvokaten og
Rigspolitiet om løsning af de udfordringer, som konstateres i tilsynsarbejdet,
med henblik på at sikre forankring og opfølgning herpå.
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Rigsadvokatens bemærkninger
Den særlige situation med Covid-19 har præget 2020 og har bl.a. betydet
hjemsendelse af et stort antal medarbejdere, ligesom mange opgaver har
skullet løses på anden vis end normalt.
Samtidig har det meget store arbejde med gennemførelsen af handlingsplanen
om personfarlig kriminalitet generelt præget 2020 i både politiet og
anklagemyndigheden.
Resultaterne af anklagemyndighedens tilsyn i 2020 skal således også ses i det
lys.
Det er Rigsadvokatens vurdering, at anklagemyndigheden i 2020 har arbejdet
målrettet og effektivt med straffesagsbehandlingen på trods af ovenstående,
herunder i forhold til sager om personfarlig kriminalitet med et
tilfredsstillende resultat i forhold til målsætningerne i handlingsplanen.
Rigsadvokaten finder således samlet set, at resultaterne af tilsynet i 2020 har
været tilfredsstillende.

5

