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2021 

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. 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 med henblik på 

identifikation og opfølgning på lokale risici og udfordringer. 

 

I det følgende gøres status for hovedresultaterne af anklagemyndighedens 

tilsynsvirksomhed i 2021. 
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Tilsynets hovedresultater 

Generelle tilsynsområder 

 Domfældelsesprocenten var 88 procent i 2021, og den var således inden 

for målsætningen om en domfældelsesprocent på 90 (+/- 5) procent.  

 Der har i 2021 været et fortsat fokus på sager om personfarlig kriminalitet, 

herunder voldtægtssager, og målsætningerne for sagsbehandlingstiden i 

disse sager blev opfyldt.  

 Beholdningen af sager om økonomisk kriminalitet steg i 2021. Det kan 

bl.a. ses i sammenhæng med, at der også i 2021 skete en stigning i antallet 

af anmeldelser på området, og at Nationalt Center for IT-relateret 

Kriminalitet (NCIK) i løbet af året sendte et større antal sager til 

politikredsene til videre behandling.  

 I 2021 har det alene været nødvendigt at gøre brug af varetægtsfængsling 

i isolation i meget få tilfælde. Der var en stigning i antallet af 

varetægtsfængslinger med en varighed på mere end 3 måneder i 2021 set 

i forhold til de tidligere år. 

 Tilsynet med tilbageholdelse og enerumsanbringelse af mistænkte 

personer under 15 år i 2021 har vist, at antallet ligesom de foregående år 

ligger meget lavt. 

 
Tematilsyn 

 Der er i 2021 afsluttet et tematiseret tilsyn vedrørende stalking - tilhold, 

opholdsforbud og bortvisning.  

 Det tematiserede tilsyn om videoafhøring af børn, som har været 

gennemført over en årrække, blev ligeledes endeligt afsluttet i 2021. 

 

Opsamlinger på gennemførte tematilsyn offentliggøres løbende på 

anklagemyndighedens hjemmeside og kan findes her. 

 
Det lokale tilsyn 

 De regionale statsadvokater har ansvaret for at føre løbende tilsyn med 

politikredsenes behandling af straffesager. 

 I 2021 har statsadvokaterne i sager, som blev forelagt eller behandlet af 

statsadvokaterne i 2. instans, givet feedback til politikredsene på 

enkeltsagsniveau med fokus på legalitet og kvalitet. 

 Statsadvokaterne har desuden fulgt domfældelsesprocenten i udvalgte 

politikredse og løbende haft dialog med politikredsene om 

henlæggelsespraksis og kvalitetssikring i forbindelse med tiltalerejsning 

mv. 

 Statsadvokaterne har endvidere i alle politikredse haft fokus på 

behandlingen af sager om tilhold mv. Der har også i alle politikredse været 

https://anklagemyndigheden.dk/da/opsamlinger
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fokus på behandlingen af voldtægtssager efter gennemførelsen af den nye, 

samtykkebaserede bestemmelse. 

 De regionale statsadvokater har tillige godkendt politikredsenes lokale 

tilsynsplaner, som i løbet af året har indeholdt f.eks. kvalitetsprojekter 

vedrørende anklageskrifter og bevisfortegnelser, projekter vedrørende 

indgreb i meddelelseshemmeligheden og indsatsen mod forbrydelser i 

nære relationer. 

 Rigsadvokatens tilsyn med de regionale statsadvokater har i 2021 bl.a. 

været centreret om statsadvokaternes omgørelser af henlæggelser og 

påtaleopgivelser samt landsretternes omgørelser i ankesager. Tilsynet har 

ligeledes været fokuseret på sagsbehandlingstiden i klagesager om tilhold. 

Rigsadvokaten har endvidere godkendt statsadvokaternes lokale 

tilsynsplaner, der bl.a. har haft fokus på kvaliteten i sagsbehandlingen, 

sagsbehandlingstiden i sager vedr. hadforbrydelser og tilhold/stalking 

samt et styrket samarbejde mellem de fagansvarlige hos statsadvokaterne 

for at sikre bedre vidensdeling.  

 Rigsadvokatens tilsyn med Statsadvokaten for Økonomisk og 

International Kriminalitet (SØIK) var i 2021 bl.a. koncentreret om at sikre 

opfølgning på Rigsrevisionens undersøgelse af hvidvaskområdet og 

implementeringen af 4. hvidvaskdirektiv vedrørende 

Hvidvasksekretariatets uafhængighed ved underretninger om politisk 

eksponerede personer. Tilsynet har endvidere været koncentreret om 

underretning af sigtede i sager med langvarig sigtelse. SØIK har i sin 

lokale tilsynsplan fokuseret på bl.a. sagsbeholdning og 

sagsbehandlingstider samt kvalitets- og legalitetssikring i 

straffesagsbehandlingen. 

 

For yderligere information om anklagemyndighedens tilsynsarbejde 

henvises til anklagemyndighedens hjemmeside. 

 
 

Initiativer og udviklingstiltag 

Anklagemyndigheden har også i 2021 arbejdet ud fra en strategisk tilgang til 

tilsynsvirksomheden, som skal bidrage til et skærpet fokus på væsentlige 

forhold og risikofaktorer samt sikre, at der tidligt identificeres og tages hånd 

om de væsentligste udfordringer. 

 

Arbejdet med at udvikle IT-værktøjer, der kan understøtte styringen af og 

tilsynet med varetægtsfængslinger blev i 2021 afsluttet og implementeret. 

 

Som et led i implementeringen af flerårsaftalen for politiet og 

https://anklagemyndigheden.dk/da/tilsyn-0
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anklagemyndigheden 2021-2023 blev der ved indgangen til 2022 etableret to 

nye enheder i politiet og anklagemyndigheden i form af Statsadvokaten for 

Særlig Kriminalitet (SSK) og National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) for 

at styrke indsatsen mod den mest komplekse kriminalitet. SSK erstattede i den 

forbindelse dele af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International 

Kriminalitet (SØIK). 

 

NSK er opbygget som en politikreds med egen anklagemyndighed, og 

politidirektøren refererer til rigspolitichefen og rigsadvokaten på samme 

måde som politikredsene. Foruden at sikre et solidt fundament for NSK, 

herunder for anklagemyndigheden, har der i 2021 været et stort og vigtigt 

arbejde med at forberede oprettelsen af SSK, som skal føre tilsyn med 

straffesagsbehandlingen i NSK, føre straffesager ved landsretten og hjælpe 

med styring og tilskæring af enhedens straffesager i tæt samarbejde med NSK. 

 

Desuden overgik opgaven med at føre tilsyn med Færøernes Politi i 2021 fra 

Rigsadvokaten til Statsadvokaten i København i forbindelse med 

implementeringen af politireformen på Færøerne. 

 

Endelig har Rigsadvokaten i 2021 afholdt møder i implementeringsforum, 

hvor lovgivningsmæssige og andre tiltag blev behandlet for at sikre en øget 

kvalitet i anklagemyndighedens opgavevaretagelse med fokus på, at det 

kommer borgeren til gode. 

 

 

Rigsadvokatens bemærkninger 

Det meget store arbejde med at få nedbragt sagsbehandlingstiden i 

straffesager og reducere sagsbeholdningen, som led i flerårsaftalen for politiet 

og anklagemyndigheden, har generelt præget 2021 i både politiet og 

anklagemyndigheden. 

 

Resultaterne af anklagemyndighedens tilsyn i 2021 skal også ses i lyset af et 

år, der var præget af Covid-19 situationen. 

 

Det er Rigsadvokatens vurdering, at anklagemyndigheden i 2021 har arbejdet 

målrettet og effektivt med straffesagsbehandlingen på trods af ovenstående. 

 

Rigsadvokaten finder således samlet set, at resultaterne af tilsynet i 2021 har 

været tilfredsstillende. 

 


