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Arsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven. som politiet og anklagemyndigheden. CVR-nr.
17143611, er ansvarlig for. Det Indbefatter den vi{ksomhedsbærende hovedkonto 11.23.01. Politiet og den
lokale anklagemyndighed mv. samt hovedkonti 11.21.21. Strafferetspleje mv., 11.23.02. Bøder. parke
ringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.• 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det som•
lede beredskab mv.• 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed, 11.23.06. Erstatning I anledning af straf
feretlig forfølgning, 11.23.07. Kommunal parkeringskontrol, 11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser,
11.23.13. Det Kriminalpræventive R�d. 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste, 11.23.17. Danmarks bl
drog til Europa/ og 11.23.18. Danmarks bidrog til EuroJust Endvidere Indgår de regnskabsmæssige forkla
rInger, som skal tilgå Rigsrevisionen I forbindelse med bevllllngskontrollen for 2019.
Pltegnlng

Det tilkendegives hermed:

1. at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten Ikke Indeholder væsentlige fejllnformatloner eller ude
ladelser, herunder at målopstllllngen og målrapporteringen I årsrapporten er fyldestgørende,

2. at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen. er I overensstemmelse med med
delte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis, og

3. at der er etableret forretningsgange, der sikrer en økonomisk hensigtsmæssig forvaltning af de mid
ler og ved driften af de Institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

København, den\D/'°!:,/2u'2f:l

København, den \D/3/2,){P

København. den

t(s- 2,01 o
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j2. BERETNING

I 2.1.

Præsentation af vlrl<somheden

I

Denne årsrapport aflægges for følgende hovedkonti:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

§ 11.21.21. Strafferetspleje mv.
§ 11.23.01. Polltiet og den lokale anklagemyndighed mv.
§ 11.23.02. Bader, parkeringsafgifter, salg af pas, k0repr11ver og kørekort mv.
§ 11.23.03. Radiokommunikationssystem tll det samlede beredskab mv.
§ 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed
§ 11.23.06. Erstatning I anledning af strafferetlig forfølgning
§ 11.23.07. Kommunal parkeringskontrol
§ 11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser
§ 11.23.13. Det Kriminalpræventive R5d
§ 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste
§ 11.23.17. Danmarks bidrag til Europol
§ 11.23.18. Danmarks bidrag tll Eurojust

Virksomhedens navn er poUtlet og anklagemyndigheden med København som hjemsted.

Politiet skal l henhold tll § 1 I lov om politiets virksomhed "virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden I sam•
fundet Politiet skal fremme dette formål gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed".

Politiets opgaver er I lovens § 2 fastlagt som:

1) at forebygge strafbare forhold, forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners
og den offentllge sikkerhed.
2) at afværge fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for enkeltpersoners og den
offentlige sikkerhed,
3) at bringe strafbar virksomhed til ophør samt efterforske og forfølge strafbare forhold,
4) at yde borgerne bistand I andre faresituationer.
5) at udføre kontrol og tllsynsopgaver efter gældende ret,
6) at yde andre myndigheder bistand efter gældende regler, og
7) at udføre andre opgaver, der følger af gældende ret eller I øvrigt har en naturlig tilknytning til politiets
virksomhed.

Justitsministeren er politiets øverste ansvarlige. Rlgspolltlet har ansvaret for Danmarks 12 politikredse
samt for politiet I Grønland og pA Færøerne. Det er Rlgspolltlets opgave at understøtte justitsministeren
samt sætte retning for hele dansk polltl - dvs. formulere strategier. understøtte arbejdet I politikredsene o g
koordinere politiets arbejde p å landsplan samt føre tllsyn med politikredsenes opgavevaretagelse. Rlgspo
lltlet ledes af rigspolitichefen og er organiseret I fire overordnede områder: Polttlomr�et Koncernstyring,
Koncern rr og Koncern HR. Herudover er Politiets Efterretningstjeneste organiseret som en del af Rlgspoll·
tiet Polltldlrektørerne og politimestrene er ansvarlige for politiets virksomhed i politikredsene.
Anklagemyndighedens opgave er i samarbejde med politiet at forfølge forbrydelser. Anklagemyndigheden
skal fremme enhver sag med den hurtighed, som sagens beskaffenhed tillader, og derved Ikke blot påse,
at de skyldige drages til ansvar, men også at forfølgning af uskyldige Ikke finder sted.
Den offentlige anklagemyndighed varetages af Rigsadvokaten. statsadvokaterne og politldlrektøreme.
Rigsadvokaten har det fag11ge ansvar for anklagemyndighedens virksomhed I hele landet og fører tilsyn
med statsadvokaterne og politidirektørerne. Rigsadvokaten er endvidere den øverste administrative leder
af anklagemyndigheden. De over01dnede retnlngsllnJer for anklagemyndighedens faglige virksomhed er
nærmere fastlagt i retsplejeloven.
I
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Politiets og anklagemyndlghedens organisation er opbygget således:

Rigsadvokaten

Statsadvokaten for
Sarfig Økonomisk og
International Kriminalitet (SØIK)
De lo regionale
statsadvokater

l
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I 2.2.
2.2.1.

Ledelsesberetning

rets ekonomlske resultat

Arets resultat for po ltlet og anklagemyndlghedens udger et merforbrug pi 146,6 mio. kr., hvllket bl.a. kan
henføres til, at politiet og anklagemyndigheden er I slutningen af en flerArsaftaleperiode, og at en række
Initiativer og aktiviteter derfor er Igangsat Herudover har fokus på afvikling af sagsbunker I straffesagsbe
handllnø og I anklagervlrksomhed medført et eget ressourceforbrug. Samlet set ml årets resultat betegnes
som acceptabelt, og merforbruget finansieres af opsparing. Politiets og anklagemVf\dlghedens overførte
overskud udgør efter lrets resultat 59,6 mio. kr. ultlmo 2019, der videreføres tfl 2020.
Politiets oØ anklagemvndlghedens bevllllngsmæsslge forhold I regnskabsåret 2019 var primært reguleret
af aftalen om polltlets og anklagemyndlghedens økonomi 12016-2019, aftaleme om finansloven for 2017,
2018 og 2019 samt tlllægsbevllllnøer tll finansloven for 2019.

Politiets og anklagemyndighedens ordinære drlftsbevllllng udgjorde 11.298,1 mio. kr. på finansloven for
2019 Inkl. tlllægsbevllllnger, hvoraf lensumsloftet udgJorde 8.051,8 mio. kr. De G1konomlske hoved-og nøg
letal for politiet og anklagemyndigheden fremglr af tabel 2.1 nedenfor.

Tabel 2.1. Politiets mr ankl•e...

Hov,......,a,

·ens ekonomlsk• hoved-Oll nNletal

(Mlo.kr.)

Resu

Ordinære drlftslndtæ1ruu
Ordinære drlftsomkostnlmler
Resultat af Ofdlnaer drift
Resultat fer ftnanslelle Doster
Arets resultat

Anl.eøaktlver I alt (materielle Oll lmmaterlelle>
Omsætnlnnaktlver (eukt. llkvlder) ;,i
Elfenkaoltal
Lanl!frlstet U!ld
Kortfristet øala"'
FlnansleHe n.iet.111

Udnwelsesirad af Ianerammen
Bevlnlnøandel
Overskurtu,ad
Neutlv udsvtmrsrate
PensonalennhMnln..,

2017

2018

2019

2020

-10.156.5
10.077 5
-791J
-58,2
-3.8

-10.801,0
10.724,9
-76,0
-51,6
17

-11.311,3
11.364,3
53,0
85,3
146,6

·11.394 5
11.309,0
-855
-41 3

1.001,6
577,6
-383.3
-979,9

1.0650
594,5
-3817
-1.044,9
-2.307,1

1.184.5
647,6
-235,0
-1.144,1
-2.3859

70.S net.
99,9Det.
0 0 Det.
118.6 net.

75,3Det.
99,9Dct
-OODd.
117,6 oct.

84,3 Det.
99,9Det.
-1.3 nrt.
34,0Dct

-2.212.&

-

16.073
15.296
16.800
Antal arsvaerk 41
483A79
476.088
463.823
Arsværlcsorts (kr.)
u. ue •110110m,- ,..,....,. Ol ne&1eta1 omratter _ ---�..011.2 1.01. 11•..:.:,,u,a o&,1, !3.1&.
2), RepklbsU!lane foJ 2017·2019 GI budØ1tt1U■n1 to, 2020 et lnlldc■l fll SKS.
3). Re&nsllablta■- for omsa� GI dan korlfl1sttde pld er 11,- 2017-2019 laomllffl pP. reldasslflc1tlnll •f Inden gald v9dr. forvd•
lennede Ol �er Iles kredltorar l#lder levefandertr Ol tjenesteydtller.
4). Antal .-rsvark omfatter allt ansatte ltksld llm1klnned1) I po•t11t Ol anld...myndlpden Inkl. Fatnteme 1111 Granland 1111 • ØP1101t pi l'Uncffll af
polltletl personaJtadnUnlstratlve system.

I perioden 2017-2019 er de ordinære drlftsfndtægter steget med 1.154,8 mio. kr., der bortset fra et fald pA
1,3 mio. kr. udelukkende skyldes ændrlnøer I den Indtægtsførte bevllllng. Bevllllngsstlgnlnøen skyldes pri
mært, at polltlet I aftalen om politiets oØ anklagemyndighedens økonomi 12016-2019 blev tllfert mldler til
en markant styrkelse af Indsatsen mod terror, en styrket Indsats tll kontrol I Danmarks grænseomrAder og
en øget robusthed I politiet ved et øget optag pi Polltlskolen. Endvidere blev polltlet tilført midler til bl.a.
øget optag pA Polltlskolen, fastholdelse af civile medarbejdere til at frtgere politibetjente tll operativt polltl·
arbejde, en øget Indsats mod bandekriminalitet og en styrket kontrol af ydre grænser I forbindelse med
aftalen om finansloven for 2018. Endelig blev politiet ti Iført ressourcer til bl.a. en reform af Indsatsen mod
ungdomskrtmlnalltet dre arbejdsforhold for polltlbetjente, styrkelse af lndsatse pA tungvognsomrldet
og specialiserede dyrt
veffærdsenheder I forbindelse med aftalen om finansloven1or 2019. Desuden kan
en bevllllngsstlgnlng p ca. 380 mio. kr. henføres til generelle pris- og lensttgnlnger.

'
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De ordinære driftsomkostninger er samlet set steget med 1.286,9 mio. kr. fra 2017 tll 20 19 fordelt med
996, 1 mio. kr. på personaleomkostnlnger, 43,9 mio. kr. på af- og nedskrivninger og 246,9 mio. kr. på øvrige
ordinære driftsomkostninger. Korrigeret for generelle lønstigninger er i?ersonaleomkostnlngerne steget
med knap �80 mio. kr., der bl.a. kan henføres til meroptag på Politiskolf n og ansættelse af civile medar
bejdere tU at frigøre politibetjente til operativt politiarbejde.

Korrigeret for generelle prisstigninger er af- og nedskrivningerne steget med knap 38 mio. kr., mens de
øvrige ordinære driftsomkostninger er steget med knap 194 mio. kr. Stigningen I af- og nedskrivningerne
kan primært henføres til større anskaffelser af almindeligt IT-udstyr, udrustning og køretøjer mv.• Indretning
af større lejede bygninger og lokaler mv. samt udvikling af større IT-systemer mv.• mens stigningen I de
øvrige ordinære driftsomkostninger bl.a. kan henføres til afledte omkostninger af meroptaget på Politlsko
len og ansættelsen af civile medarbejdere til at frigøre politibetjente til operativt politiarbejde.

I perioden 2017·2019 er antallet at årsværk steget med godt 1.500 årsværk, hvilket primært kan henføres
til øget optag på Politiskolen, ansættelse af polltlkadetter og ansættelse af civile medarbejdere til at frigøre
polltlbetjente tll operativt politiarbejde. Det øgede antal medarbejdere er bl.a. blevet anvendt til en generel
styrkelse af politiets operative kapacitet, en styrket Indsats mod bandekrlminalltet. en styrket Indsats I
grænseområderne og en tryghedsskabende Indsats i lokalområderne.
Den gennemsnitlige årsværksprls er steget med 4,2 pct. I perioden 2017-2019. Hvis der korrigeres for ge
nerelle lønstignlnger. er den faldet med 0,2 pct. I samme periode, der bl.a. kan henføres til det øgede optag
på Politiskolen, hvor politistuderende oppebærer SU under uddannelsen på Politiskolen.

I perioden 2017-20 19 har udnyttelsesgraden af lånerammen ligget mellem 70,S pct. og 84,3 pct. Variatio
nen i udnyttelsesgranden at lånerammen I perioden kan henføres tll variationer I større anskaffelser af al
mlndellgt IT-udstyr og køretøjer mv., Indretning at større lejede bygninger og lokaler mv., udvikllng af større
IT-systemer mv. samt tidspunktet for Ibrugtagningen og påbegyndelsen af afskrivningerne på Investerin
gerne.
Bevllllngsandelen har I hele perioden 20 1 7·2019 ligget på knap 1 oo pct.• hvilket viser, at den Indtægtsførte
bevllllng udgør langt den væsentllgste Indtægt tor politiet og anklagemyndigheden.

I perioden 2017-2019 er overskudsgraden faldet fra 0,0 pct. tll -1,3 pct. primært som følge af merforbruget
på 146,6 mio. kr. I 2019.

Den negative udsvlngsrate er opgjort som forholdet mellem det overførte overskud på egenkapitalen og
startkapitalen. I tilfælde af, at der er en negativ egenkapital, må det overførte underskud Ikke overstige
startkapitalen. Udsvlngsraten er positiv, når egenkapltalen er positiv, dvs. når der er et akkumuleret over
skud. I perioden 20 1 7-2019 er udsvlngsraten faldet fra 1 1 8,6 pct. tlf 34,0 pct. primært som følge af merfor
bruget på 146,6 mio. kr. l 2019. Ved udgangen af 2019 udgjorde det samlede overførte overskud I alt 59,6
mio. kr.

I 2.2.2.

Arets faglige resultater

I 2.2.2.1. Arets faglfge resultater I polltlet

Politiet har opfyldt de mål I politiets mål• og resultatplan, der vedrører bekæmpelse af utryghedsskabende
og borgerrettet krtmlnalltet. herunder Indbrud. økonomisk kriminalitet og bandekriminalitet samt gennem
førsel af særlige Indsatser mod udrejsende krlmlnelle. Ligeledes er målsætningerne for fristoverholdelse I
sager om vold. voldtægt og våben samt I sager vedrørende henvisning af 10-14-årige til Ungdomskrlmina
lltetsnævnet blevet opnået. Derimod er det Ikke lykkedes at Imødekomme en række af de resultatkrav, der
omhandler forbedrede sagsbehandllngstlder og en reduktion af sagsbeholdning og sagsalder, ligesom frlst
overholdelse sager om 1 5- 1 7-årlge I fast track-ordnlngen for ungdomsk inalltet og den forudsatte for
øgelse af tllfr!dsheden med politiets betjening blandt ulykkes• og krimln�
litetsramte borgere Ikke er op
nået. På den aggrund kan der konstateres en målopfyldelsesgrad på 65
. for politiets mål- og resultat
plan for 201 9, hvilket samlet vurderes at være ikke helt tilfredsstillende.
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For en mere detaljeret gennemgang af udvlkllngen I målene I politiets mål- os resultatplan for 2019 henvi
ses til afsnit 2.4. og 4.7.1.

De centrale nøgletal viser herudover, at det samlede antal anmeldelser vedrørende straffelovskrimlnalltet I
2C>19 er faldet med 3,2 pct. I forhold tll 2018, og at antallet af anmeldelser I 2019 er på det laveste niveau
siden 2007. Den samlede udvlkllng I straffelovskrl mlnallteten 1 2019 dækker over. at der Inden for en række
tradltlonelle krlmlnalttetsområder har været en faldende udvikling I arvneldelsestallet I forhold til 2018,
f.eks. Inden for tyveri og indbrud. På andre områder er antallet af anmeldelser dog steget. f.eks. Inden for
vold, sædellghed og økonomisk kllmlnalltet Herudover viser de centrale nøgletal, at antallet af sigtelser.
nAr der ses bort fra færdselsområdet, er faldet med 1, 1 pct 1 2019 I forhold til 2018, dog er antallet af
sigtelser for overtrædelse af straffeloven steget med 3,0 pct. Antallet af sigtelser for overtrædelse af færd
sels!oven er I 2019 fastholdt pi næsten samme niveau som 1 2018. De centrale nøgletal viser ogsl, at den
stigende tendens. der har kunnet ses I de øennemsnltUge sagsbehandllngstlder fra anmeldelse tll fældende
afgørelse skfen 2015 er fortsat 1 2019. Således var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid I 2019 367,
dage, hvilket er en stigning på 26 dage I forhold tll 2018, hvor sagsbehandllngstlden I gennemsnit udgjorde
341, 1 dage. Udviklingen I poHtJets nøgletal er uddybet I afsnit 2.4.
Politiets Tryghedsundersegelse viser herudover, at 85,6 pct. af borgerne er tryae I deres nabolag I 2019.
Dermed er trygheden nogenlunde pi samme niveau som I 2018, hvor 86,5 pct. af borgeme var trygge I
deres nabolag. Undersøgelsen viser ogsA. at 82,6 pct. af borgerne I Danmark har tillid til politiet I 2019. TIi
sammenligning havde 83,5 pct. af borgerne tlllld til politiet I 2018. Dermed er andelen nogenlunde på
samme niveau 1 2018 og 20191. I de særligt udsatte bollgomrlder ses både en stigning I andelen af borgere.
som er trygge I deres nabolag. samt andelen af borgere, som har tillid til politiet

Rlgspollttets håndtering af teledata har I en årrække været utllfredsstlllende og potentielt skadellg for rets
sikkerheden. PA den baøørund er der Iværksat tiltag, herunder bl.a. tiltag, som specifikt skal genskabe tilli
den til brugen af teledata og en kulegravning af over 400 It-systemer I politiet og anklagemyndigheden.
Samtidig er der nedsat en særlig Task Force bestående af erfarne anklagere og efterforskere, der skal gen
nemgå straffesager, hvor der er anvendt teledata I perioden fra den 1. november 2010 til den 18. oktober
2019. Sagsgennemgangen skal afdække, om de fejl. fejlkilder og usikkerheder, som er identificeret I den
uafhængige konsulentundersøgelse af R11spolltlets håndtering af historiske teledata. har haft betydning I
de konkrete sager.

Med flerårsaftalen for 2016-2019 og finansloven for 2018 blev det besluttet at styrke polltlets operative
kapacitet gennem et meroptag af I alt 600 ekstra polftlstuderende I perioden 2016-2019 sldan. at der ved
udgangen af 2019 netto skulle være 600 flere betjente end I oktober 2015. De seneste års øgede optag af
polltlelever pi Polltlskolen, herunder på politiets mldlertldlge Uddannelsescenter Vest I Fredericia, har be
tydet at målet om en forøgelse af antallet af politibetjente I hele politiet Inkl. Politiets Efterretningstjeneste
og Den Centrale Anklagemyndighed på 600 betjente 1ft. oktober 2015 er nået. Det er forventningen. at det
permanente Uddannelsescenter Vest I Vejle vil stå færdigt I december 2020.

I store dele af flerårsaftaleperloden 2016-2019 har politiet ressourcemæsslgt været udfordret som følge af
at skulle håndtere opgaven med at skabe sikkerhed og tryghed I kølvandet på terrorhændelsen I 2015,
herunder det forøgede trusselsnlveau samt varetage den mldlertldlge grænsekontrol mod Tyskland og
hAndtere større bandekonflikter. Denne udfordring er dog blevet væsentlig mindsket særligt på baggrund
af bistand fra Hjemmeværnet og Forsvaret samt gennem etablering af polltlkadetter som en ny uniformeret
medarbejdergruppe I politiet

Varetagelsen af disse ekstraordinære opgaver har dog over en længere periode haft en stor effekt pA poll•
tJets produktivitet og aktiviteter, eksempelvis er politiets nuværende, lange saesbehandllngstlder opå et
resultat af det ressourceforbrug, der måtte anvendes på disse opgaver.

rlt

Politiet og anklagemyndigheden har på baggrund af de længerevarende udfordringer med lange sagsbe
handllngstlder. på bestllllng fra justitsministeren, I 2019 Iværksat en handlingsplan for nedbringelse af
2.4.
sa behandllngstlderne I sager om personfarlig krlmlnalltet Jf.
T
1 Dersbl dal taiu forbehold for, lit lflll'llfflllet vedterende lllld III pollllet er blewt stilet I l'orslce'IIC• kollteklttt I de to Ir, hwrfor en udvlldl,c r,2018 tø 20111 kln Skyldes bide en reel udvlldlnC Oll spetpsllemaets nye udformnln&,
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I 20 19 har polltlet dog også været ressourcemæssigt udfordret, herunder særligt af opgaver I forbindelse
med afviklingen af folketingsvalget I juni 2019. Samtidig kunne det konstateres, at politibetjentenes sam
lede overarbejde havde nået et så markant et niveau. at hvis overarbejdet skulle afspadseres, ville det tå
alvorlige konsekvenser for antallet af betjente på ga�en, hvilket kunne have betydning for borgernes tryg•
hed. Derfor afsatte regeringen ca. 130 mlllloner kroner til at nedbringe overarbejdspuklen I dansk politi samt
håndtere politiets ekstraordinære udgifter forbundet med folketingsvalget.

Ved årsskiftet udløb politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale for perioden 2016-2019. Politlet har
på den baggrund over de seneste fire år gennemført centrale Initiativer og Indsatser, som har været priori
teret I aftaleperioden. I 2019 er der blandt andet som led I gennemførelsen af flerårsaftalens Initiativer om
fortsat modernisering af politiet løbende arbejdet på at optimere løsningen af kerneopgaverne, så der fri·
gøres tid til det operative arbejde og leveres en bedre service til borgerne.

Et resultat af denne modernisering er udviklingen af en række forskellige operative app's, som gør politibe
tjentene I stand tll at foretage sagsbehandling og finde oplysninger direkte på mobilen under eksempelvis
patruljetjeneste. 1 20 1 9 er der Implementeret apps, der henholdsvis understøtter arbejdet med at udarbejde
fotorapporter (Fotoapp) og udstede bøder (Bødeapp) på gernings- eller skadestedet.

Herudover er der med henblik på at forbedre borgernes muligheder for at foretage digital selvbetjening
udviklet nye m uligheder for at anmelde og søge tilladelser onllne. I 2019 er der blandt andet Implementeret
nye digitale anmeldelsesløsninger. der gør det muligt for borgerne at anmelde digitale sexkrænkelser, groo
ming, sextortlon og tyveri.
Med afsæt I Intentionerne I flerårsaftalen har samtlige politikredse, som en del af styrkelsen af det borger•
nære politiarbejde. anskaffet mobile politistationer, der anvendes til at skabe synlighed og tllgængellghed
I de enkelte kredse. Anskaffelsen og anvendelsen af mobile politistationer understøtter samtidig udmønt
ningen af udspillet om Nærhed og Tryghed fra 2018. Siden august 20 19 er der således gennemført moblle
Indsatser I gennemsnit hver anden dag som et element Inden for lokatpolltiarbejdet.

[2.2.2.2. Arets fagUge resultater I anklagemyndigheden

Siden 201 5 har anklagemyndigheden modtaget flere sigtelser fra politiet, end det har været muligt at be•
handle. Dette har medført en stigende sagsbeholdning, stigende sagsbehandlingstider og grundlæggende
et stigende pres for at behandle flere sager. se endvidere figur 2.1. Anklagemyndigheden har I samme pe
riode forbedret produktiviteten og derudover Isoleret set haft et Ikke ubetydeligt merforbrug ud over bevil
lingen, men dette har Ikke været tilstrækkeligt til at sikre behandling af det stigende antal sigtelser.
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"gur 2.1. Vel'Sl!rende .sigtelser uden tlUnle og nrserende tlltaler uden dom ultimo 1016- ullfmo 2019
-Verserende sigtelser uden tiltale I anklagemyndigheden
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-.l-Verserende tlitatr uden afgørelse I politi og anklagemyndighed
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Note: Slgtelsestallet I 2019 er lavere end I 2018, hvllket kan skyldes, at sigtelser f beholdnln1en Ikke er udfoldet endnu. NAr sa1er I
beholdnlnlen behandles,stl,er slttelsestalet med ca. 50 9'> I gennemsnit • dvs. der mangler ca. 30.000 sigtelser 1 2019.
Antal sigtelser uden tiltale oe W.llf uden dom er øpOlrt ekskl. fardselssage,.
Data er opllort den 26. febfuar 2019.

Anklagemyndigheden har haft fokus pA at styrke den samlede kvalltet og effektivitet I straffesagsbehand
lingen oø at få nedbragt sagsbehandlingstiden I straffesager herunder særligt sagsbehandlingstiden I VW
sager samt ungesager, der skal forelæges Ungdomskrlmlnalitetsnævnet. Anklagemyndigheden har 1 2019
opfyldt alle de mål, der var opstlllet med hensyn til at forbedre produktiviteten, høj kvalitet I sagsbehandlln
gen og styrkelse af SØIK. Derimod har anklagemyndigheden kun nået fire af de seks resultatkrav, der var
opstlllet med hensyn til forbedring af effektiv sagsbehandllng pi tværs af myndighederne. hvor mAlet om
nedbringelse af sagsbehandllnøstk:len fra anmeldelse til afsonlnø Ikke blev opfyldt Tilsvarende blev målet
om fristoverholdelse I de sager, der skal I Ungdomskrlmfnalltetsnævnet I 2019, llge akkurat Ikke opfyldt
med en fristoverholdelse pi 73 pct. og Ikke de forudsatte 75 pct

Mllopfyldelsen vurderes samlet set at være tilfredsstillende. Anklagemyndigheden havde 1 2019 en mAlop
fyldelse på 75 pct., hvoraf flere af de Ikke opfyldte delmAI dOI I en vis udstrækning var tæt på at være
opfyldt. Vurderingen af mAlopfyldelsen skal ses I lyset af det sagspres, der har været pi anklaøemyndlg
heden, de udfordringer, der er beskrevet I den netop afsluttede fastholdelses- og rekrutterlngsanalyse, op
gaveme forbundet med teledatasagen og den øgede fokus pA personfarne krlmlnalttet I form af handllngs•
planen herom. PA Finansloven for 2020 er der ølvet en merbevllllng til anklagemyndlgheden pi so mio. kr.
tll nedbringelse af sagsbehandlingstiden. Der er nærmere redegjort for den manglende mAlopfyldelse I af
snit 2.4.2.3 og bllag 4. 7.2.

En mere detaljeret gennemgang af udvlkllngen I anklagemyndighedens nøgletal og målene I anklagemvn
dlghedens mil- og resultatplan for 2019 fremgAr af afsnit 2.4.
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I 2.2.3.

Hovedkonti

Tabel 2.2. Politiets og anklalifemyndllifhedens hovedkonti
Drift

I

(Mlo. kr.)
Udl(lfter
lndtæiner
Ud!a!lfter
lndtæl':!ter

Administrerede ordnlnl':!er 11

Bevllllng
(FL+TB)

1 1 .557,2
- 1 19,8
1.306. 1
-2.243,S

o�,rført overskudultJmo
I

Re�skab

1 1 .743,8
·170.4
1 .509,2
-2.354.2

59,6
7,2

1). Hovedkonto 11.23.03. Radiokommunikationssystem III del samlede beredskab mv. er en udgiltsbaserel drlNsbevllllnC, Hovedkontoen Indgår Ikke I
lr&rapporten, men der allæges regnskabsmæssige lorklarlnger ror kontoen. Oel overfarte overskud er opgjort eller et btvllllngsbortl.itd på .r.,s mlo kr
på undl!rkonto 1 1.23.03..r.O. Implementeringsreserve.

Ovenstående oplysninger om de underliggende hovedkonti fremgår af tabel. 3.10. Bevillingsregnskab.

Merudglfterne under driftsbevillinger kan primært henføres tll øget aktivitet I politlet og anklagemyndighe
den under den vlrksomhedsbærende hovedkonto. Merlndtægterne kan primært henføres til øgede Interne
statslige overførselsindtægter tll drift af Rlgspolitlets Center for Beredskabskommunikation, og at Indtæg
terne generelt har været underbudgetteret I forhold til de realiserede Indtægter på de årlige bevfllingslove.
Under de administrerede ordninger kan merudgifterne primært henføres til flere udgifter til erstatninger un
der hovedkonto 1 1.23. 1 1 . Erstatning til ofre for forbrydelser og flere udgifter tfl nedskrivninger af pålagte
sagsomkostninger under hovedkonto 1 1 .21.21. Strafferetspleje mv. Merlndtægterne kan primært henføres
til nettoindtægtseffekten af flere Indtægter fra bøder og flere udgifter til nedskrivninger bøder (konteres som
Indtægter med modsat fortegn) under hovedkonto 1 1 .23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas. køre
prøver og kørekort mv., flere Indtægter fra pålagte sagsomkostninger under hovedkonto 1 1.21.21. Straffe
retspleje mv. og flere Indtægter fra kommunal parkeringskontrol under hovedkonto 1 1.23.07. Kommunal
parkeringskontrol.

j 2.3.
I 2.3.1.

Kerneopgaver og ressourcer
Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

En sammenstilling af ressourceforbruget og de opnåede resultater i forhold til de krav, som er fastsat I
politiets og anklagemyndighedens mål- og resultatplan for 2019, er ikke mulig, da disse mål Ikke direkte
kan henføres til politiets og anklagemyndighedens hovedformål på finansloven. Under målrapporterlngen I
afsnit 2.4 findes en uddybende opfølgning på og vurdering af årets faglige resultater.
I tabel 2.3 er økonomien for hovedkonto 1 1.23.0 1. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. sammen
fattet. Politiets og den lokale anklagermyndigheds hovedopgaver består af forebyggende og målrettede
Indsatser, beredskabsopgaver, sagsbehandling, anklagervlrksomhed. politiadministrative opgaver samt
opgaver relateret til polltluddannelsen på Politiskolen. I tabellen er den Indtægtsførte bevilling, øvrige Ind
tægter og omkostninger fordelt på de overordnede opgaver, der fremgår af finansloven,

Tabel 2.3. Sammenfatning af økonomi for Politiets 012 den lokale anklagemvndl rheds oDllaver
Bevllllng
Opgave
Andel afirets
l!Jvrllf•
(FL+TB)
lndtaoter
(Mlo. kr.l
Cmkostnlnlfer
overskud
o. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og
·2.449.4
-14,0
administration
2.462,5
-0,9
-1 .044,0
1. Forebv�ende Oli( målrettede Indsatser
1.044,1
-5,9
-5,9
-1.87 1 3
-23.4
1.875,7
-18,9
2. Beredskabsoo�aver
-2.836,1
3. SaRsbehandllnR - Polltl
•15.6
143,0
2.994.7
-498,9
•3,0
4. AnklaRervlrksomhed
S68.4
66.4
S. Politiadministrative ool?aver
-935,2
-41,8
-65,3
91 1,8
-2.4
·446,6
427,2
6. Uddannelse
I ·21,7
-10.081,!5
•108,1
10.2811,4
98,8
l ait
I
I

r

TIi tabel 2.3 skal det bemærkes, at bevillingen er fordelt svarende tll fordelingen af udgiftsbevllllngen pA
finansloven for 2019. Denne fordeling er foretaget på baggrund af den budgetterede fordeling af timer på

I
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opgaver I starten af 2018 og en skønsmæssig opgavefordeling af tillægsbevillinger 1 2019. Øvrige Indtægter
og omkostninger er fordelt pA politiets opgaver pA baggrund af den faktiske tidsregistrering I 2019.

Denne tidsforskydning mellem udarbejdelsen af finansloven og den realiserede prlo(lterlng af ressourcer
giver I sig selv en afvlge�se mellem opgavefordelingen af bevilling og fordellngen af øvrige Indtægter og
omkostninger. Derudover kan afvigelser mellem opgavefordeling af bevllllng og omkostninger henføres til
følgende forhold:
•

Under "Sagsbehandling - Polltl": Der har gennem 2019 været styrket fokus på nedbringelsen af sags
behandllngstlder og sagsbunker I straffesagsbehandlingen, hvllket har medført et eget ressourcefor
brug til sagsbehandlingen I politiet I forhold til tidligere Ar.
Under "Anklagervirksomhed": Bevllllngen under "Anklagervirksomhed" omfatter kun lønomkostninger,
mens omkostningerne under "Anklagervirksomhed" ogsl omfatter øvrige driftsomkostninger og fælles
omkostninger. Derudover har der ogsA I anklagemyndigheden været fokus pA at fA nedbragt sagsbe
handlingstiden I 2019.

•

Den Centrale Anklagemyndigheds kemeopgaver består af straffesagsbehandling, kvalitets- og legalltets
slkrlng, øvrige juridiske afgørelser, mentalundersøgelser samt efterforskning og juridisk sagsbehandling I
økonomiske og ,nternatlonale straffesager. I tabellen er den Indtægtsførte bevilling, øvrige Indtægter og
omkostninger fordelt pA disse hovedopgaver og hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration
ud fra anklagemyndighedens aktlvltetsregnskab.

Tabel 2.4. 5ammenfatnln,r af økonomi for Den Centrale Ankie emvndlllheds 01 ,d...er
Bevllllng
Opgave
evrtøe
fMlo.kr,)
I ·- - r
Omkostnln.,_
(FL+TB)

o. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og
administration
1. Behandllnli af straffesa11er
2. Kvalitets- 011 le"•'ltetsslkrtnø
3. Øvrllfe lurldlske afdørelser
4. Mentalundersaøelser
5. Efterforskning og Juridisk sagsbehandling
af særlle:e sal!er
laJt

-7 19

-84,1

-27,8
-44,0

·23,B

-as.,

-J38_A

0,0

o.o
0,0

-0.1

DO

-0,6

-0-7

Andel afuets
overskud

85.6

71.2

29,5
45,8
17,3
97,8

347-'

-08
1.5

17
1,7

-6,5
12,1

1.7

Afvigelserne mellem oppvefordellngen af bevilling og omkostninger skyldes primært. at Folketinget siden
efterAret 2018 1 flere omgange har besluttet at tilføre flere ressourcer til SØIK. Først med aftalen om yderli
gere Initiativer til styrkelse af Indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering fra september 2018. Siden med
aftalen om finansloven for 2019. Og senest med aftalen om styrkelse af Indsatsen mod flnanslel kriminali
tet fra marts 1 2019. Hertll kommer, at Justitsministeriet ad to omgange 1 2019 Internt har truffet beslutning
om at styrke 501K for at hAndtere store aktuelle sager. I alt er det siden september 2018 besluttet at tilføre
SØIK ca. 85 lrsværk. Disse tilførsler blev I 2019 aftalt finansieret ved omprioritering Inden for politiet og
anklagemyndigheden.
I tabel 2.5 er økonomien for hovedkonto 1 1.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (PET) sammenfattet Ta
bellen viser den Indtægtsførte bevllllng, cavrtge Indtægter og omkostninger fordelt pi de overordnede opga
ver, der afspejler PET's praktiske opgavevaretagelse og tll dels PET's nuværende organisation:
•

•

•

•

lndhentnlng: PET har til formll gennem Indhentning af oplysninger at efterforske og modvirke trusler
mod det danske samfund.
Efterretnlnø: PET har til formål pi baggrund af efterretninger at udarbejde sikkerhedsanalyser og trus
selswrderlnger samt at efterforske og modvirke tnisler mod det danske samfund.
Førebygalse: PET skal foretage slkkerhedsrAdglvnlng og -godkendelser samt øvrigt forebyggende
arbejde.
Sikkerhed og beskyttelse: PET skal yde operativ støtte til det øvrige politi samt varetage en række
personbeskyttelsesop aver.
f
I
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Tabel 2.5. Sammenfatnlnl! af ctkonoml for Polltlets Efterretnln stienestes oollfaver

Bevllllng

Opgave
(Mio. kr.)

O. HJælpefunktlf ner samt generel ledelse og
administration
1. lndhentnln�
2. Efterretnlmt
3. ForebvEreelse
4. Sikkerhed Of!beskvttelse

l alt

I 2.4.
I 2.4.1.

(Fl+TB)

-180.2

-178.4
-177,1
·57 4
-286.7

-879,8

Øvrige

Omkostnlmrer

lndtæ11tter

-1.B

-0.3

-

I

-0.1

-0,3

-2,6

Andel af irets
overskud

190,3
186.8
185,2
60,1
300,1

922,4

8,2

8,1
8,1
2,7
13,1

40 1

Målrapporterlng
Mål rapportering del 1: Oversigt over årets resultatopfyldelse

j 2.4.1.1. Oversigt over årets resultatopfyldelse for polltlet

Årets resultatopfyldelse for politiet Indeholder en samlet opfølgning pA mål- og resultatplanen for hele po
litiet for 2019, jf. afsnit 4.7.1.

Af de I alt ti mål, der er Indeholdt I planen, er der opnået fuld målopfyldelse af syv mål. mens to mål er
delvist opfyldt, og et mål er Ikke opfyldt. De ti mål omfatter I alt 1 6 resultatkrav, heraf er 1 1 blevet opfyldt.
mens fem Ikke er Indfriet. De to mål, som ikke er fuldt opfyldt. omhandler effektiv sagsbehandling på tværs
af myndighederne I straffesagskæden og effektiv Implementering af ungdomskrlmlnalltetsreform. Det Ikke
opfyldte mål omhandler styrket Indsats for ulykkes- og krlmlnalltetsramte borgeres tilfredshed med polltlet.

Samlet set er målopfyldelsesgraden I mål- og resultatplanen for polltlet for 20 1 9 på 65 pct Målene I polltl
ets mål- og resultatplan for 2019 har et højt ambitionsniveau, men det er vurderingen at målopfyldelses
graden I 2019, der ligger 10 pct. point under både resultatet for 2018 og det gennemsnitlige niveau for
perioden 201 1-2017, Ikke er helt tllfredsstlllende.
Mål, resultatkrav, opnåede resultater og grad af målopfyldelse fremgår skematisk af afsnit 4.7.1, og ud
valgte mål er analyseret nærmere I afsnit 2.4.2. 1 .
I 2.4.1.2. Oversigt over ,bets resultatopfyldelse for anklagemyndigheden

Arets resultatopfyldelse for anklagemyndigheden Indeholder en samlet opfølgnlng på mål- og resultatpla
nen for hele anklagemyndigheden for 2019, jf. afsnit 4.7.2.

Af de I alt fem mål, der er Indeholdt I planen, er der opnået fuld målopfyldelse af tre mål. mens to mål er
delvist opfyldt,. De fem mål omfatter I alt 1 8 resultatkrav, heraf er 14 blevet opfyldt, mens fire Ikke er Indfriet.
De to mål, som Ikke er fuldt opfyldt, omhandler effektiv sagsbehandling på tværs af myndighederne I straf
fesagskæden samt åben og borgerrettet opgaveløsning, som begge hver Især er delvist opfyldt.
Samlet set er målopfyldelsesgraden I mål- og resultatplanen for anklagemyndigheden for 2019 på 75 pct.
Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende. Vurderingen af målopfyldelsen skal ses I lyset af det
sagspres, der har været på anklagemyndigheden, samt de udfordringer, der er beskrevet I fastholdelses
analysen, opgaverne forbundet med teledatasagen og den øgede fokus på personfarlig krlmlnalltet I form
af handlingsplanen herom. Målopfyldelsen var I 2018 på 80 pct. 95 pct. I 2017 og 76,5 pct. i 2016. Den
primære årsag til den lavere målopfyldelse 1 2019 sammenlignet med tidligere år er den manglende opfyl·
delse af det nye "i�I om nedbringelse af sagsbehandlingstiden fra anmeldelse 1il afsoning, som ikke kunne
opfyldes grundet ,et store sagspres I 2019.
I

Mål, resultatkrav. opnåede resultater og grad af målopfyldelse fremgår skematisk af afsnit 4.7.2, og ud
valgte mål er analyseret nærmere i afsnit 2.4.2.3.

I
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I 2.4.2.

Målrapporterlnø del 2: Uddybende analyser 01 vurdertncer

2.4.2.1. Resultatop erelse for mit- o resultatplanen for

I

lltlet

De væsentligste mål for politiet 1 2019 er fastsat I fterårsaftalen og mål- oø resultatplanen for hele politiet
Samtidig fremgår det af politiets virksomhedsstrategi, at politiet skal værne om samfundet og skabe tryg
hed, sikkerhed, retfærdighed ogtllfredshed blandt borgerne. Det skal ske ved, at politiet handler I tide, følger
op og er konsekvente samt er der, når der er brug for det. og tager et medansvar for hele samfundet
På den baggrund har det været et væsentllgt mll for polltlet I 2019 at fastholde eller fo,bedre resultaterne
pi en række områder, der alle er helt centrale for borgernes tryghed og sikkerhed.

I politiets mll- og resultatplan er der fastsat en række pejlemærker og mål, der skal understøtte polltlets
arbejde med at Indfri Justitsministeriets koncerns mission og vision samt politiets og anklagemyndighe
dens mission og vision. Disse mål og pejlemærker er:

1. Et borgernært polltl, med fokus pi at forbedre tilfredshed med politibetjeningen blandt borøeme og
styrke Indsatsen mod unødomskrlmlnalltet og Indbrud.
2. En sammenhængende koncern, der understøtter arbejdet med at sikre en effektiv sagsbehandling pi
tværs af myndighederne I straffesagskæden.
3. Fokus pi organiseret kriminalitet. særligt I forhold tll bekæmpelse af bandekriminalitet og økonomisk
krlmlnalttet samt Indsatser mod udrejsende kriminelle.
4. Et effektivt: oØ moderne dansk politi, der understøtter god forvaltnlngskultur aø rettidig sagsbehandllnø
af aktindsigtssager samt styrker Informations- og datasikkerheden.
Politiet har opfyldt syv ud af de ti mil, der er Indeholdt I mAI-og resultatplanen, mens målene vedrørende
effektiv sagsbehandling pA tværs af myndighederne I straffesagskæden og effektiv Implementering af ung
domskrlmlnalltetsrefonn kun er delvist opfyldt. Herudover er målet vedrørende styrket Indsats for ulykkes
og krlmlnalltetsramte borgeres tilfredshed med politiet Ikke blevet opfyldt
Resultaterne for de enkelte opfyldte mil er uddybet I bilag 4.7.1, og Ikke opfyldte resultatkrav under mAlene
om henholdsvis effektiv sagsbehandling pi tværs af myndighederne I straffesagskæden (mil 1) aø effektiv
Implementering af ungdomskrlmlnalltetsreform (mil 3) samt det Ikke opfyldte mll om styrket Indsats for
kriminalitets- og ulykkesramte borgeres tilfredshed med politiet (mil 2) er nærmere belyst nedenfor.

Mil 1. Ett.ktlv saØSbehandllnC af straffesagar pi tvllrS af myndlghederna l straffesapklldan
Polltlet skal I samarbejde med de øvrige myndigheder pl retsomrldet arbejde for en styrket helhedstænk
ning samt pi at forbedre den samlede kvalitet og effektJvltet I straffesagskæden. Som led heri skal polltlet.
sammen med de andre myndigheder I straffesagskæden, bidrage til et styrket koncernfokus på personfarlig
krlmlnalttet, herunder nedbringe sagsbehandlingstider og sagsbeholdnlnger.

I den forbindelse har politiet I 2019 derfor fokuseret pi at opnl en effektiv og målrettet reduktion af sags
beholdnlnger og sagsbehandllngstlder, hvilket er en forudsætning for at få nedbragt de generelle sagsbe
handlingstider I alle straffesager over de kommende ir samt pi at forbedre mllopfyldelsen I fomold til de
polltlsk fastsatte mål for sagsbehandlingstiden for sager om vold, voldtægt og viben (VW-sager).

I mål- og resultatplanen er der som led I gennemførelsen af mllet om en effektiv sagsbehandling af straf
fesager på tværs af myndighederne I straffesagsbehandHngen fastsat fem resultatkrav, der er vægtet t
2019. To af disse fem resultatkrav er blevet opfyldt 1 2019. Det ene omhandler, at polltiet og anklagemyn
digheden I 2019 skal overholde de fastsatte frister for WV-sager I mindst 75 pct. af sagerne. Det andet
opfyldte krav vedrører, at politiet 1 2019 skal reducere beholdningen af straffesager med sigtelse uden til
tale (ekskl. færdsel) I politiet med 5 pct. I forhold til udgangen af 2018 samtidig med, at den gennemsnltllge
alder pi beholdningen Ikke stiger I forhold til udgangen af 2018.
Det �e af de Ikke opfyldte resultatkrav under mål 1 drejer sig o� at den gennemsnitlige sagsbehand
llngstlcii for sager, hvor tiltalte Idømmes ubetinget frihedsstraf og �begynder afsoning I 2019, skal vare
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faldet med 10 pct. i 2019 (ca. 30 dage) ift. den gennemsnitlige sagsbehandllngstld i 2016. Den gennem
snitlige sagsbehandlingstid for sager, hvor tiltalte Idømmes ubetinget frihedsstraf og påbegynder afsoning,
var i 2019 på 3 1 6 dage. Målet er derfor Ikke opfyldt.

I

Det andet Ikke opfyldte krav omhandler at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra anmeldelse til sigtelse for straffesager (ekskl. færdsel) 1 2019 skal være faldet med 10 pct. (ca. 8 dage) 1ft. den gennemsnit
lige sagsbehandlingstid i 2018.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra anmeldelse til sigtelse I straffesager (ekskl. færdsel) i 2019 var
derimod på 90,9 dage, hvilket I gennemsnit er 20 dage længere end målet for 2019 på 70,9 dage. Det
svarer til en stigning på 15,3 pct. 1ft. 2018.
Det tredje Ikke opfyldte krav vedrører, at politiet I 2019 skal reducere beholdningen af straffesager uden
sigtelse (ekskl. færdsel) med 5 pct. I forhold til udgangen af 2018 uden, at den gennemsnltllge alder på
beholdningen stiger I forhold tll udgangen af 2018.

Antallet af verserende straffesager uden sigtelse (ekskl. færdsel) udgjorde 1 2019 1 alt 7 1.252 sager, hvilket
er 702 færre end målet for 2019 (7 1.954 sager). Det svarer til en reduktion af sagsbeholdningen på 5,9 pct.
Det bemærkes, at der tages forbehold for faldet I sagsbeholdnlngen i 2019, da tallet erfaringsmæssigt vil
stige væsentligt som følge af efterregistreringer, når sagerne folder sig ud ved efterforskning. Den gennem
snitlige alder udgjorde dog I samme periode 265 dage, hvilket er 2 1 dage (8,7 pct.) mere end målet for
2019, som er 244 dage I gennemsnit.

Resultatkravene er - set l lyset af deres betydning tor den samlede straffesagskæde - som udgangspunkt
fastsat på et højt ambitionsniveau. På den baggrund har politikredsene og Rigspolitiet haft et væsentligt
fokus på opfyldelsen af målene, herunder særligt på resultatkravene Indeholdt under mål 1 om effektiv
sagsbehandling I straffesagskæden. Oer har I den forbindelse været et vedvarende og stærkt ledelsesmæs
slgt fokus på at opnå resultatkravene.

På baggrund af de længerevarende udfordringer med lange sagsbehandlingstider i politiet og anklagemyn
digheden iværksatte de to myndigheder på bestilling fra justitsministeren I sommeren 2019 en handlings
plan for nedbringelse af sagsbehandlingstlderne i de meget alvorlige sager om personfarlig kriminalitet.
Personfarllg kriminalitet omfatter bl.a. vold, voldtægt, drab, brandstiftelse, blufærdighedskrænkelse, røveri
og trusler.

På kort sigt er formålet med handllngsplanen at sikre, at o//e sager om personfarlig kriminalitet konsekvent
tildeles den højeste prioritet, og at forurettede underrettes om behandlingen af deres sag. Handllngspla
nens Initiativer skal samtidig reducere den historisk høje sagsbeholdning i politi og anklagemyndighed og
sikre, at der fremover skabes et balanceret gennemløb I sagsbehandlingen sådan. at sagsophobningen på
personfarlig kriminalitet bremses. at de nuværende sagsbunker samt de ældste sager håndteres, og at
sagsbehandllngstlden på området nedbringes.
Set I lyset af at varige nedbringelser af sagsbeholdningen og sagsbehandlingstiden forudsætter en langsig
tet og konsekvent prioritering af både den personfarlige kriminalitet og straffesagsområdet generelt, er der
fastsat følgende målsætninger I handlingsplanen:
•

•
•

Med udgangen af 2020 er beholdning, alder og sagsbehandllngstld i sager om personfarlig krlminalltet
I politiet og anklagemyndigheden reduceret med 20 pct i forhold til første halvår 2019.
Personfarlig kriminalitet prioriteres konsekvent højest i den daglige visitation af Indkomne anmeldelser
og I håndteringen af ældre sager.
Politikredsene er forpligtede til at holde den forurettede borger underrettet - senest seks måneder efter
anmeldelse af en sag om personfarlig kriminalitet skal borgeren underrettes om status og videre forløb.

1 I forhold til målsætningen om en reduktion på 20 pct. af b oldnlng, alder og sagsbehandlingstid i sager
om personfarlig kriminalitet har politiet og anklagemyndlghtden I handlingsplanen fastsat som delmål, at
1 beholdningen af såvel verserende sager uden sigtelser som erserende sager med sigtelse uden tiltale skal
være ,educeret med 10 pct. - både I antal og alder pr. 1. Januar 2020, og at der pr. 1. aprll 2020 skal være
sket en reduktion i sagsbehandlingstlden fra anmeldelse til afgørelse af tlltalesp0rgsmålet med 10 pct.
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Opgcarelse pr. ultimo december 2019 viser. at der er opnået den forventede reduktion af sagsbeholdningen
I bide verserende sager uden sigtelse og sager med sigtelse uden tlltale med henholdsvis 25,0 og 25, 1
pct.
I
SamtldlØ er alderen for verserende sager med sigtelse uden tiltale faldet med 19 pct., mens den for saøer
uden sigtelse er steget med 4 dage svarende til 2,2 pct.

Mil 2: Styrket Indsats for ulykkes- Dl krtmlnalltetsramte borteres tilfredshed med politiet
Med henblik pi at understøtte en god borgerservice er der 1 2019 fastlagt et mit om at forbedre ulykkes
og krlmlnalltetsramte borgeres tilfredshed med polltlets betjening. MAiet skal understøtte, at de borgere,
som har været udsat for krlmlnalltet eller været Involveret I en ulykke, skal møde et professionelt og ser
viceorienteret polltl.
På den baggrund er der fastsat resultatkrav om. at ulykkes- og krlmlnalltetsramte borgeres tilfredshed med
polltlets betjening skal forbedres over en trelrtg periode fra 2018 tll 2020. 1 2019 var resultatletavet sAledes,
at mindst 70 pct. af de ulykkes- og krlmJnalltetsramte borgere skulle angive, at de var tilfredse med politiet
Resultatet for 2019 viser dog en tilfredshed på 65,7 pct. mod 67,6 pct 1 2018.

Målet om tltfredshed med politiets betjening er rent styrlngsmæsslgt udfordret af, at undersøgelsen af bor

øernes tilfredshed er Arllg (oø resultaterne falder I slutnlngen af året). Det ger det vanskeHlgt for politikred
sene at følge op på og sætte Ind over for en dalende tilfredshed. RIIJSpolltlet har pi den baggrund Igangsat
en supplerende undersøgelse for at belyse Arsager tll særllgt de krlmlnalltetsramte borgeres angivelse af
tilfredshed med politiet

Mil 3: Effektiv lmplementerlnl af ungdomskrlmlnalltetsreform
l forlængelse af den brede aftale om en styrket Indsats mod ungdomskrlmlnalltet I 2018 har politiet styrket
Indsatsen mod ungdomskrlmlnalltet markant. Som led I reformen blev der oprettet et Ungdomskrlmlnall
tetsnævn, som kan fastsætte forbedrlngsforlcab eller straksreaktioner af opdragende oØ genoprettende ka
rakter over for unge lovovertrædere mellem 10 og 14 Ar og unge mellem 15 og 17 år, der er henvist til
nævnet efter den almindelige straffesagsbehandllng.

Nævnet skal behandle saøeme hurtigt og effektivt for at signalere en tydelig sammenhæng mellem den
krlmlnelle handling og samfundets reaktion, og I den forbindelse er der fastsat to resultatkrav, der begge
vedrcarer frister for politiets sagsbehandling, heraf er et krav opfyldt. mens det andet Ikke er opnået

Det resultatkrav, som omhandler at sager vedrørende 10-14-årlge, skal henvises tll Ungdomskrlmlnalltets
nævnet, skal være sket Inden for en frist pA 10 dage I 75 pct. af sagerne, er opfyldt Derimod er kravet om,
at sager om 15-17-årlge I fast track-ordnlngen for ungdomskriminalitet skal være gennemført Inden for de
fastsatte frister I mindst 75 pct. af sagerne, Ikke opfyldt

Dette resultatkrav er fælles for politiet oØ anklagemyndigheden, og opfølgningen for 20 19 viser, at de to
myndigheder har haft en fristoverholdelse på 73 pct. af sagerne, og derfor er to procentpoint under mll
sætnlngen på 75 pct.
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I 2.4.2.2.

Udviklingen I politiets centrale nøgletal

Af tabel 2.6 nedenfor fremgår de centr�le nøgletal for udviklingen I straffelovskriminaliteten, herund·er bl.a.
udviklingen I antallet af anmeldelser og sigtelser for overtrædelse af straffeloven 2:
Polltlets centrale nøgletal

Tabel 2.6. Centrale neøletal

Antal anmeldelser

Straffeloven I alt
Borgervendt kriminalitet

Indbrud I beboelse mv. 11

Indbrud I privat beboelse 21
Personfarlig krlmlnalltet 31
Vold

øvr/8, strotf.elov

Antal sigtelser

Straffeloven I alt
Borgervendt krlmlnolltet

Indbrud I beboelse mv. 11
Indbrud I privat beboelse 2l
Persontarllg krlmlnalllel 31
Vold

Øvr/8. stratf..elov

Antal anmeldelser med fældende afgerelser

Straffeloven I an
Borgervendt kriminalitet

Indbrud I beboelse mv. 1 1
Personfarllg krlmlnalltet 3>

Øvrl8_ strafJ..elov

Andel af fældende af&ørelser, der er truffet
Inden for 5 mlneder fra anmeldelsestldspunktet

Straffeloven I alt
Bortervendt kriminalitet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

337.062
223.080
67.365
36.841
18.244
13.702
1 13.982

323.B78
201.902
58.837
33.199
18.858
14.285
121.976

337. 145
208.769
58.520
31.911
23.632
17.856
128.376

330.599
201.922
S2.371
29.167
28.520
20.361
728.677

304.396
179.788
46.375
29.023
29.944
21.426
124.608

294.713
168.756
40.997
24.810
30.928
22.169
125.957

324,047
196.826
52.422
30.034
27.365
19.881
127.220

109.649
43.938
1 1.141
5.118
16.700
12.640
65.711

1 17.779
38.542
7.800
3.964
15.916
'12.001
79.237

120.645
4 1.438
9.184
4.123
17.893
13.348
79.207

1 16.100
43.736
6.715
3.169
2 1 .347
16.390
72.364

128.226
49.674
6.610
3.855
22.791
17.027
78.552

132.076
46.688
6.695
2.815
24,446
18.012
85.388

121.657
44.949
7.503
3.716
20.677
15.588
76.7D8

67.490
24.665
5.870
9.870
42.825

76.574
24.213
5.642
9.788
S2.361

76.567
21.990
4.385
9.912
54.577

74.667
23.209
4.034
10.922
51.458

73.515
25. 124
3.625
12.906

48.3P1

75.075
26.847
3.323
13.145
48.228

74.916
23.441
4.015
7 7.247
51.475

51,6

43,2
40,4
34,3
44,7
44.S

38,6
40.3
34,2
44,6
37,8

34.8
38. 1
26,9
42,1
33

32,4
35,9
23.4
44,0
30,3

33,6

35.3
38, 1
28,2
43.6
33,7

32.5
19,7
16,5
13,9
91,5
92,2
57,7

36,4
19. 1
13,3
11,9
84,4

35,8

65

15,7
12,9
75,7
74,B
61,7

35, 7
21,7
12,8
10,9
74,8
80,S

42,1
27,6
14,3
13,3
76,1
79,S
63.0

20
11, 1
8.7
54,1
37,6

23.6
12
9,6
51,9
42.9

22,7
10,5
7,5
41.9
42.5

22,6

24,2
14,D
7,8
43,1
38,8

45.2
42,4
47,5
55,S

Indbrud I beboelse mv. 11
Personfa11lg krlmlnalltet 31

Øvrl& strofJ..elov

Sigtelsesprocent

Straffeloven I alt
Borgervendt krlmlnalltet
Indbrud I beboelse mv. 11

Indbrud I privat beboelse 21
Personfarlig krlmlnalltet 31
Vold

Øvrl( strafJ..elov

Afgerelsesprocant

Straffeloven I alt
Borgervendt krlmlnolltet

mv.,,

Indbrud I beboelse
Personfarlig kriminalitet 31

Øvrlll. strafi..elov

Gennemsnlt
20162018

84

19,8

S6.2

11,S

7,7
38,3
40

35.0

26,4
43,2
32,6
44,8
27,7
16,3
1 1 ,3
79,0

81,2

67.8

25,5
15,9
8,1
42,5

38.8

37,7
23,0
14,3
12,4
75,5
78,3
60,3
23,2
12,0
7,7
47, 1
40.4

KIide POLSAS/01,kV,ew - låste tal.
1). Omfatter samt!IØe typer af Indbrud i bt!boelse mv" herunder Indbrud i pr:vat beboelse, indbrud I fritidshuse. Indbrud I garaøe/udhus, tyve/I, trlck·tyverl
I b•boelse. h"lerl mv.
21. lndb!Ud I privat beboelse omfatter alene Indbrud I vllla. 1er,1ahed, værelse og Jendelerdom
3! Krimin•litcU:utefl �•f:irli1 lcrimnali1c1

''li
I

a omratter samtllge straffelovsovertrædelser. bortset
brugstyveri af cykler. knallerter og Ngnende, der Ikke grundreglslleres I POLSAS, men derimod I
et særskllt centralt re&lster. Kun I de t,llælde, hvor dtr rejses slgtelse. vll brugstyverftr af cykler mv. fremøA af POLSAS.
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Udvlkllnøen I straffelovskrlmlnallteten
Antallet af anmeldelser for overtrædelse af straffeloven er faldet med 9.683 anmeldelser fra 2018 til 2019
svarende tll et fald på 3,2 pct I forhold tll antallet af straffelovsanmeldelser I 2016 pi 337.145 er anmel
delsestaflet I 2019 faldet med 42.432 anmeldelser svarende tfl 12,6 pct Udviklingen ffa 2018 tll 2019
skyldes primært et fald I antallet af anmeldelser om hhv. tyveri fra borger, tyveri fra person'bfl og fra varebil,
butikstyveri samt Indbrud I erhvervsejendom og beboelse mv. Derimod er antallet af anmeldelser om be
drageri, sædellghed, anden forbrydelse og personfarllg kriminalitet steget
1 2019 blev der rejst 132.076 sigtelser for overtrædelse af straffeloven, hvilket er en stigning på 3,0 pct. I
forhold tll 2018. Udviklingen I såvel antallet af anmeldelser som I antallet af rejste sigtelser har betydet, at
slgtelsespracenten3 er steget fra 42,1 pct. I 2018 til 44,8 I 2019. Fra 2018 til 2019 er slgtelsespracenten
slledes steget med 2,7 procentpoint

Antallet af anmeldelser om borgervendt krlmlnalltet er 1 2019 faldet med 6, 1 pct. I forhold til 2018 og er pA
det laveste niveau I perioden 2014-2019. Samtidig er antallet af rejste sigtelser for borgervendt kriminalitet
faldet med 6,0 pct I forhold til 2018. Udviklingen I antallet af anmeldelser og sigtelser for borgervendt krl
mlnalttet betyder, at slgtelsesprocenten er steget ma,ølnalt med 0,1 procentpoint fra 2018 til 2019.
Antallet af anmeldelser om personfarlig kriminalitet, herunder drab, vold, brandstlftelse oø trusler, er 1 2019
steget med 984 anmeldelser I forhold til 2018, hvor der var 29.944 anmeldelser. Det svarer til en stigning
pi 3,3 pct. Antallet af sigtelser for personfarllg kriminalitet er 1 2019 steget med 7,3 pct. I forhold tll 2018,
og slgtelsesprocenten er steget med 2,9 procentpoint I samme periode. Hovedparten af den personfarlige
krlmlnalltet udgøres af vold. SIiedes er antallet af anmeldelser om vold I 2019 steget med 743 anmeldelser
svarende tll 3,5 pcl flere anmeldelser I forhold tll 2018. Samtidig er antallet af sigtelser for vold I 2019
steget med 5,8 pct, og på den baggrund er slgtelsesprocenten 1 2019 steget med 1,8 procentpoint I forhold
tll 2018.

Politiet har gennem en lrrække haft et stærkt fokus på bekæmpelsen af Indbrud I privat beboelse. Det kan
I den forbindelse konstateres. at denne type lndbrudskrlmlnalltet I 2019 er faldet for 8. Ar I træk. I 2019
modtog polltlet således 24.810 anmeldelser om Indbrud I privat beboelse, hvllket er et fald på 14,5 pct. I
forhold tll 2018. Samtidig er antallet af sigtelser faldet med 27,o pct. fra 2018 tll 2019. Slgtelsesprocenten
er pA den baggrund faldet med 1,9 procentpoint I forhold tll 2018.

Udviklingen I antallet af anmeldelser med fældende afgerefsar oø sagsbehandllngsttder
Antallet af anmeldelser for overtrædelse af straffeloven, hvor der er truffet en fældende afgørelse. var I
2019 steget med 2,1, pct. I forhold tll 2018. Antallet af anmeldelser med en fældende afgørelse vedr. bor
gervendt kriminalitet er steget med 6,9 pct. I forhold tll 2018.

Ses der pi udvlldlngen I afgørelsesprocenten, dvs. forholdet mellem antallet af anmeldelser og antallet af
anmeldelser, hvor der er truffet en fældende afgørelse, kan det konstateres, at denne er steget med 1,3
procentpoint fra 2018 til 2019. Andelen af fældende afgørelser, der træffes Inden for fem måneder fra an
meldelsestidspunktet, er 1 2019 steget med 1, 1 procentpoint I forhold til 2018.

Udvlkllngan I dan samlede sapportefelje
For så vidt angår sagsportefølje (antal sigtelser for såvel straffelov som særlove), er der sket etfald fra 2018
tll 2019 pi 1,1 pct., når der ses bort fra sager vedr. færdsel. Ses der alene pi sigtelser for overtrædelse af
straffeloven, er der som anført ovenfor sket en stigning på 3,0 pct. Det samlede antal sigtelser Inkl. færdsel
er faldet marginalt med 0,2 pct., Jf. tabel 2.7 nedenfor. Antallet af sigtelser er steget Inden for sagsområ
derne "Økonomisk krlmlnallter, H0vrlg straffelov", "Vold", "Narkotika og smugfint' samt "Drab, brand mv."
Denne stigning er volumenmæsslgt særligt sket Inden for sagsområderne "Økonomisk krlmlnalltet" og "Øv
rig straffelov", der fra 2018 tll 2019 er steget med hhv. 7.360 og 2.S83 sigtelser svarende tll stigninger på
hhv. 21,0 og 11,2 pct.
Inden for sagsområderne "0vrløe særlov", "Sædellghed", "Tyveri", "Indbrud" og "Røveri" er antallet af sig
telser faldet. Særligt på omrld.frne "Øvrige særlov" og "Sædellghed" er der volumenmæssl sket et støne
fald pi henholdsvis B.778 og 641 sigtelser svarende tll 10,0 og 45, 1 pct.
i
T
•--�• - - 1 m•�m ......,.,.__,.,., _ , ..,. .,._.

Polttiet os anklagemyndlgheden. Arsrapport 2019

18

For så vidt angår faldet i antallet af sigtelser for sædelighed, kan en stor del af dette fald forklares med
nogle meget store sagskomplekser I 2018, eksempelvis den såkaldte Umbrella•sag om deling af børne·
porno via Facebook.

I

Tabel 2.7. Udvlkllngen I sagsproduktionen (antal sllftelser)
sauømrlder

Drab, brand mv. 11
Vold
Sædelll!hed
Røveri
Indbrud
Twerl
Økonomisk krlmlnalltet
Narkotika Oll smu!llln�
Øvrlø: straffelov, herunder brul!:stvverl
Øvrll(e særlove

2014

901
12.640
2.120
1.600
9.676
40.244
24.181
29.043
18.834
59.615

2015

779
12.001
2.228
1.546
7.850
32.065
40.456
24.464
20.958
59.993

2016

923
13.348
2.908
1.388
7.758

32.882
40.051
23.095
22.591
64.086

2017

881
16.390
3.930
1.523
6.343
30.238
35.108

29.686

22.963
74.594

2018

2019

1.193
17.027
8.072
1.500
7.158
30.343
39.733
30.519
23.092
88.035

1.215
18.012
4.431
1.277
6.642
28.605
47.093
31 .843
25.675
79.257

20182019

1,8%
5,8%
-45,1%
·14,9%
-7,2%
-5,7%
18.5%
4,3%
1 1,2%
·10,0%

Total ekskl. fardsel

198.854

202,340

209.030

221.856

246,672

244.050

Total Inkl. færdsel

673.871

799.025

885.141

936.412

917.856

915.887

-0,2%

Antal sllttelser (straffelov)

109.649

117,779

120.64!5

116,100

128,226

132.076

3,0%

Færdsel

475.017

596.685

1). Drab mv. omfatter bl.a. manddrab. forsøg p1å manddrab 08 brandsllftelse

I 2.4.2.3,

676. 1 1 1

713.756

671.184

671 ,837

-1,1%

0.1%

Resultatopgørelse for mål- og resultatplanen for anklagemyndlgheden

De væsentllgste mål for anklagemyndigheden I 20 1 9 er fastsat I mål- og resultatplanen for anklagemyn
digheden.

Justitsministeriets koncerns mission og vision sætter rammen og retningen for politiets og anklagemyndig
hedens strategier og mål for 2019. Anklagemyndighedens strategiske arbejde tager afsæt i at indfri Justits
ministeriets koncerns overordnede mission og vision samt anklagemyndighedens og politiets fælles mis
sion og vision. Mål- og resultatplanen for anklagemyndigheden er koordineret med mål- og resultatplanen
for politiet, så de to planer tilsammen udgør det samlede styrlngsgrundlag for politiet og anklagemyndighe
den 1 20 1 9. Anklagemyndighedens mål- og resultatplan er udmøntet I nedenstående fem strategiske mål:
1.
2.
3.
4.
5.

Effektiv sagsbehandling på tværs af myndighederne I straffesagskæden (vægt 35 pct.)
Styrket informations- og datasikkerhed (vægt 10 pct.)
Aben og borgerrettet opgaveløsning (vægt 20 pct.)
HøJ kvalitet I sagsbehandllngen og styrkelse af SØIK (vægt 20 pct.)
Forbedret produktivitet (vægt 15 pct.)

Anklagemyndlgheden har I 2019 opnået fuld målopfyldelse at tre mål og delvis målopfyldelse af to mål.
Samlet set er målopfyldelsen I mål- og resultatplanen for anklagemyndigheden for 201 9 på 75 pct., hvoraf
flere delmål kategoriseres som ikke opfyldt. hvor de dog hver især I nogen grad var opfyldt, hvilket kunne
have været bedre. Målopfyldelsen vurderes at være tllfredsstlllende.

Resultaterne er uddybet I afsnit 4.7.2, og udvalgte mål og delvist opfyldte resultatkrav er nærmere analy
seret nedenfor.

Mål 1. Effektiv sagsbehandling af straffesager pi tværs af myndighederne I straffesagskæden
Anklagemyndlgheden splller en vigtig rolle på den flerårige koncernfælles dagsorden I forhold tll at få ned
bragt sagsbehandlingstiden I straffesager. Derfor havde anklagemyndigheden seks resultatkrav for den
samlede straffesagsb handling. Heraf blev fire af de seks mål opfyldt eller 20 pct. åtopfyldelse.
r
Den gennemsnltllge s gsbehandllngstld for sager. hvor tiltalte Idømmes ubetinget f�hedsstraf og påbegyn
der afsoning, var I 2019 på 316 dage. Resultatkravet var, at sagsbehandllngstlden skulle være faldet med
10 pct. I 2019 (ca.30 dage eller tfl 278 dage) ift. den gennemsnitlige sagsbehandllngstld I 2016. Målet er
derfor Ikke opfyldt.

f
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For WV-sager (vold·, våben· og voldtægtssager) var målet en fristoverholdelse l mindst 75 pcl af sagerne.
Andelen af VW-sager behandlet Indenfor fristen var på 80,5 pcl I 2019. MAiet er derfor opfyldt
For sager, der skal I Ungdomskrlmlnalltetsnævnet. var målet. at der skulle rejses tfltale senest 30 dage efter
stgtelsestldspunktet I mindst 75 pct. af sagerne. Fristen blev overholbt I 73 pcl af de sager, der skulle I
ungdomskrlmlnalltetsnævnet Målet er derfor Ikke opfyldt.
For de bidrag, Rigsadvokaten skal aflive til Justitsministeriet var resultatkravet at hørtngsfrlsten skulle
overholdes I 90 pct. af alle høringer over aktlndstgtssager. Fristen blev overholdt I 93 pct. af bidragene.
MAiet er derfor opfyldt.
For straffesager I polltfkreclsene var målet at der skulle rejses tiltale eller træffes anden afgørelse I mindst
60 pct. af alle sigtelser (ekskl. færdsel) senest 60 dage efter sigtelsestidspunktet Andel straffesager be
handlet Inden for fristen var pA 61,9 pct. I 2019. MAiet er derfor opfyldt.
Fot beholdningen af sigtelser uden tiltale (ekskl. færdsel) over var mAlet, at politikredsene skulle sikre, at
den gennemsnitlige alder på verserende sigtelser (ekskl. færdsel) over 18 måneder Ikke steg I 2019. Den
aktuelle alder på ældste sigtelser uden tiltale var 702 dage 1 2019, hvor målet var under 743 dage. Målet
er derfor opfyldt
MIi 2: Styrket Informations- og datasikkerhed
Der blev opstlllet to mål for anklagemvndlghedens arbejde I 2019 med hensyn tll at styrke koncernens
datahåndtering og Informationssikkerhed . De to mAI er opfyldt svarende til 10 pct.
Formilet vedr. målet om lnfonnatlonsslkkerhed var, at kortlægnlnø I forbindelse med hovedundersøgelsen
om Justitsministeriets datasikkerhed skulle være færdiggjort ved udløbet af 3. kvartal 2019. Forundersø
gelsen blev tilendebragt I februar 2019. Herefter blev udbud af hovedundersøgelsen offentliggjort I april
måned. Navnlig pi grund af folkettngsvalget blev der først den 26. september 2019 valgt en leverandatt.
Det vurderes, at anklagemyndigheden har opfyldt målet Idet anklagemvndlgheden Inden for tidsfristen har
leveret til forberedelsen af datahåndteringsundersøgelsen. MAiet er derfor opfyldt
Anklagemyndigheden har I forbindelse med Olgltallserlngsstyrelsens ISO 27001-modenhedsmållng udar
bejdet en handlingsplan for udbedring af mangler. Målet 1 2019 var at Implementere de tiltag I anklagemyn
dighedens handlingsplan. der havde deadline 1 2019. Alle punkter I handUngsplanen er gennemfert, og op
følgning på leverandørers beredskabsstyring er fuldt Implementeret I Ank1agemyndlghedens årshjul for slk·
kerhedsarbeJdet I 2020. Målet er opfyldt.
MIi 3: Aben Ol borøettettet op1avelesn1n1
Der blev I 2019 opstillet mil for anklagemyndlghedens mere generelle borgerrettede opgaver I 2019, som
bl.a. skulle skabe øget åbenhed om arbejdet med at sikre legalitet og kvalitet samt håndtere fejl og kvali
tetsudfordringer I straffesaøsbehandllngen over for borgerne. Derudover skulle anklagemyndigheden bl.a.
styrke vejledningen tll ofre for kriminalitet som led f regeringens udspil om nærhed og tryghed samt videre
føre det tvæ,ølende arbejde I koncernen om god adfærd, kultur og værdier. Der blev opstillet tre mål, hvoraf
et er fuldt opfyldt svarende til 1 o pct
Anklagemvndlghedens tllsynsopgave er væsentlig for at sikre retssikkerheden I straffesagsbehandllngen. I
2019 blev tilsynet målrettet de områder, hvor der er størst risiko for væsentlige fejl for så vidt angår kvalite
ten oø legaliteten af straffesagsbehandlingen. Rigsadvokaten offentliggør og afrapporterer resultateme af
tllsynsarbejdet, herunder Identificerede fejl og kvalitetsudfordringer samt anbefalinger og Initiativer tll
håndtering heraf. efter den fastlagte tllsynsplan. MAiet er således opfyldt for hele året.
Som led I udsplllet om tryghed og nærhed opdaterede Rigsadvokaten Inden udgangen af 1. halvår 2019
koncepter for breve til ofre og vejlednlngsmaterlale tJI ofre. Rigsadvokaten har ogsA sammen med Rlgspo•
lltlet gennemført en ttlfredshedsundersegelse af brugervenligheden af vejlednlngsmaterlalet på hJemmesi
del af Informationsoverblikket blev der udarbejdet en ny w• lde til ofre på www.polltl.dk/ofre.
deme. S
rset blev lanceret I december 2019. Målet blev kun delvist =
· ldt for hele Aret, da Implemen
E-lærlngsk
æ
tering af
epter for breve til ofre blev forsinket. ligesom alle anklager Ikke fik gennemført e·herlngskur·
set Inden årets udgang. Målet er derfor samlet set Ikke opfyldt
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Rlgsadvokaten oversendte den 15. januar 20 1 9 en status for Implementeringen af de tiltag, der fremgår af
Rigsadvokatens redegørelse af 15. august 2019 om opf0lgnIng på Tlbetkommlssionens beretning mv., til
Justitsministeriet. Fornyet status blev oversendt til Justitsministeriet den 26. juni 2019. Rigsadvokaten
�versendte den 17. marts 2019 en handleplan for anklagemvr.dlghedens videre arbejde med god adfærd,
kultur og værdier i 20 1 9 tll Justitsministeriet. Rigsadvokaten har I 2019 arbejdet med de I handleplanen
beskrevne leverancer med henblik på gennemf0relse I 2019. To delleverancer - hvoraf den ene er delvist
opfyldt - er Ikke opfyldt. hvorfor målet samlet set Ikke er opfyldt.

Mål 4: Høj kvalitet I sagsbehandlingen og styrkelse af SØIK
I anklagemyndlghedens arbejde med kvalitet I straffesagsbehandllngen var der også 1 201 9 fokus på dom
fældelsesprocenten, de regionale statsadvokaters behandling af tlltalelndstillinger og hvidvaskområdet i
SØJK.

For domfældelsesprocenten i straffelovssager var målet. at domfældelsesprocenten skulle fastholdes på
90 pct. (+/- 5). Domfældelsesprocenten 1 2019 var på 86,7 pct., hvilket primært skyldes frifindelse I to store
sagskomplekser. Målet er dermed opfyldt.

For tlltaleindstllllnger ved de regionale statsadvokaturer var målet, at 80 pct. af alle tlltalelndstillinger i 2019
skulle afgøres Inden 60 dage fra modtagelsen af sagen. Andelen af tiltaleindstillinger afgjort inden 60 dage
var I 20 1 9 på 95.4 pct. Målet er dermed opfyldt for 20 1 9.

For sagsbehandlingen og styrkelsen af SØIK var målet, at Inden for to arbejdsdage skulle 90 pct. af hvid·
vaskindberetningerne være elektronisk screenet ved hjælp af de forskellige værkt0jer, som Hvldvasksekre·
tarlatet havde til rådighed, og de herved Identificerede underretninger skulle være visiteret manuelt af Hvid
vasksekretariatet Hvidvasksekretariatet i SØIK har I 2019 samlet modtaget 53.454 underretninger. Alle
underretninger er elektronisk screenet Inden for to arbejdsdage med henblik på udfindelse af relevante
underretninger til manuel gennemgang. De udfundne underretninger gennemgås I praksis af en medarbej
der Inden for to arbejdsdage. Målet er opfyldt for 2019.

Styrkelsen af hvidvaskområdet I SØIK I finanslovsaftalen for 2019 er organisatorisk implementeret. og må
let var, at det var Implementeret senest 1. juli 2019. Endvidere var målet, at SØIK Inden udgangen af 2019
havde Indledt mindst 10 hvidvask-efterforskninger baseret på underretninger indgivet til Hvidvasksekreta
riatet. SØIK har 1 1. halvår 2019 tllf0rt ca. 30 yderligere årsværk til hvidvaskområdet. herunder tn efterforsk
ning af en række st0rre sagskomplekser om formodet hvidvask. Der blev endvidere pr. 1 . juni 2019 etableret
en særllg efterforskningsgruppe med ansvar for efterforskning af sager om hvidvask. Den organisatoriske
styrkelse af hvidvaskområdet er således fuldt Implementeret. Der er Iværksat efterforskning I 110 sager,
heraf 13 sager om overtrædelse af hvidvaskbestemmelsen I straffelovens§ 290a. De 0vrige sager vedrører
overtrædelse af hvidvaskloven, hvoraf langt st0rstedelen er sager om overtrædelse af det såkaldte kontant
forbud. Målet vedrører begge typer af sager, og det er således mere end opfyldt.
Alle fire resultatkrav er opfyldt.

For anklagemyndighedens arbejde med effektiviteten i straffesagsbehandllngen blev der for 2019 opstillet

Mil 5: Forbedret produktivitet

mål for produktiviteten ved anklagemyndigheden I politikredsene, de regionale statsadvokaturer og ved

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet.

I 201 9 var mAlet, at produktiviteten I de regionale statsadvokaturer og politikredsene skulle forbedres med
hver 6 pct. I forhold til 2015, samt at produktiviteten I SØIK skulle forbedres med 7 pct. I forhold til 2016.
Produktiviteten opg0res som stykprisen for en standardsag, og Indeks for udvikllngen I stykpriserne fremgår
af tabel 2.8.

Tabel 2.8. Indeks for udvlkllngen I anklal(emyndlllhedens styk1>rlser
2017
2015
2D16
S vkørls (Kr.)
100,0
100,6
94,8
R ·!lllonale statsadvokaturer
I'
95,9
92.2
100,0
P 11ltlkredse
I
100.0
89,0
SIllK

-

I

2018

93,7
85,8
93,9

2019
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Målene for udviklingen I produktiviteten er opnået for både politikredsene, de regionale statsadvokaturer
og SØIK. Produktiviteten er steget med 14,1 pct. for politikredsene og 1 1,2 pct. for de regionale statsadvo
katurer siden 2015, mens produktiviteten for 501K er steget med 8,6 pct siden 2016.
Atle tre resultatkrav er opfyldt

I 2.4.2.11. Udviklingen I anklagemyndløhedens centrale nøgletal

Tabelterne 2.9 og 2.10 viser udvlkllngen I anklagemyndighedens sagsproduktion, omkostninger og produk
ttvltet I Arene 2015-19 for hhv. politikredsene og de regionale statsadvokaturer.
Tabel 2.9. Uclvllcllntren I

-

-

edensnmdt.lktlvltetl H)lltlkredsene
2018
2017
2011

2018

2019

Vmmet"ønroduktlon"
62.926
69.182
59.046
70.142
63.715
væatede tiltaler (AM)
25.651
22.092
22.988
19.739
VæQtede evrlize atst0relser
31.130
12.700
14.471
14.762
13.021
15.756
væøtede kendelser
74.791
69.835
61.291
64.042
62.792
væ,uede domme
189.888
160.510
VametUDDroduktlon I alt
153-096
166.501
180.100
Lønomkostninger
410,2
409,2
41 1,9
434,8
407,9
(Mio. kr. 2019-PL)
,.. IIU,2019-PLl�
2.884
2.555
2.458
2.287
2.290
,,. Otn valllde tapp,oduldlon �•anca1 •-sacer. hllar en sanaaiasaø sva,er w at wrdera tlltaietplNllffllll DØ Udartlejcle •• anlllllØIlkltft
I •t wldllarhcld. Et forhold "jln far hvert stralbalt fCllhald I 1n l1rlfføat. hvorfor der kan vare flet• forhold I in straffesat. d11 farer til dam.
2) Produktfvlt1t1n for kredsen• opøares elcsld. 9Vlfl dllft. da dette lldlt lnlfllr I den blYffllnl, som Rlpad\lakat1n l!Yer til polltlkreclsene. DtrfOI' afvlcer
omkostnlngemt fra det der er ent.t I tabel 2.3.

I politikredsene er sagsproduktionen steget hvert år siden 2015, og særllgt antallet af tlltaler og domme er
steget. men ogsl antallet af øvrige afgørelser er steget fra 2018 til 2019. Stigningen fra 2015 til 2019 1 den
samlede vægtede sagsproduktion er pi 24 pct., hvilket således kan forklare hovedparten af den forbedrede
produktivitet fra 2015 til 2019 1 polltlkredsene. Lønomkostningerne er ligeledes steget men dOØ mindre
end sagsproduktionen. Den sttøende produktivitet skal ses I forhold til en stigende sagsbeholdnlng, sti
gende sagsbehandllngstlder og grundlæggende et stigende fokus på at behandle flere sager. Anklagemyn
digheden har siden 2015 forbedret produktiviteten og derudover haft et Ikke ubetydeligt merforbrug ud over
bevllllngen I 2019, men dette har Ikke været tilstrækkeligt til at opnå balance mellem Indgående og udgl
ende sager.
oduktlvltet hos de
nale statsadvokater
2018
2017
2016
S.027
4.90S
5.214
62,4
61,0
59,4
12.418

12.427

11.392

turer bonut ra ISIISllnCe lll pollll

2019

S.479
59,1

10.792

sent samt tilsyns· Oll

Produktiviteten I de reøionale statsadvokaturer faldt 1 2016 og 2017, mens den steg 1 2018 og 2019. Den
vægtede sagsproduktion er steget 1 2019 samtidig med, at omkostningerne er uændrede, hvilket betyder,
at produktiviteten er steget med 11,2 pct. fra 2015 til 2019.

I
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I 2,5.

I 2.5.1.

Forventningertil det kommende år
Økonomiske forventnln�er tll det kommende år

Tabel 2.11. Forventnlnler til det kommende r
(Mlo. kr.)
Bevllllm! oE! 0vrlli!e lndtæE!ter 1 >
Udi?lfter
Resultat

Grundbudget

Regnskab
2019

- 1 1 .409,9
1 1.566,S

1466

11. Inkl. forventede tlllæg5bevllllnger.

2020

· 1 1 .621,0

1 1.650, 1

28,1

I 2020 foNenter polltlet og anklagemyndigheden på nuværende tidspunkt et merforbrug på knap 30 mio.
kr. i forhold til bevllllngen og øvrige Indtægter Inkl. forventede tillægsbevillinger på 1 4 1,5 mio. kr. Merforbru
get kan henføres tfl en styrkelse af SØIK.

Stigningen i bevilling og øvrige indtægter og udgifter fra 20 19 til 2020 kan, udover generelle pris- og løn
stigninger, bl.a. henføres til meroptag på Polltlskolen I medfør af aftalen om flnansloven for 2020.

I 2.5.2.

Politiets forventninger tll det kommende år

I 2.5.3.

Anklagemyndighedens forventninger tll det kommende år

Politiet skal gennem sin opgavevaretagelse støtte op om Justitsministeriets mission og vision samt politi·
ets og anklagemyndighedens fælles mission og vision. Den seneste flerårsaftale for politiet og anklage
myndigheden udløb I 2019, og i l0bet af 2020 skal der Indgås en ny flerårsaftale for polltlet. På den bag
grund tager politiets opgavevaretagelse I 2020, ud over overordnet mission og vision. udgangspunkt I poll·
tlets virksomhedsstrategi og I de rammer. der er fastlagt i den seneste flerårsaftaleperiode. Det betyder
bl.a., at en række prioriteringer videreføres herunder, at der er et stærkt fokus på bekæmpelse af den bor·
geNendte kriminalitet og på at nedbringe sagsbehandllngstlden og beholdningen, særligt Inden for den
personfarlige krlmlnalltet, jf. handleplan herom.
Anklagemyndigheden skal gennem sin opgavevaretagelse støtte op om Justitsministeriets mission og vi
sion samt politiets og anklagemyndighedens fælles mission og vision. Den seneste flerårsaftale for polltlet
og anklagemyndigheden udløb I 2019, og I l0bet af 2020 skal der Indgås en ny flerårsaftale for politiet og
anklagemyndigheden. På den baggrund vll anklagemyndigheden udover den overordnede mission og vi
sion tage udgangspunkt i anklagemyndighedens strategier og de fastsatte ,ammer. Det betyder, at ankla
gemyndigheden I 2020 fortsat vll have fokus på at sikre en effektiv sagsbehandling herunder særligt den
personfarlige kriminalitet. med det formål at nedbringe sagsbeholdning og sagsbehandllngstlder.

Siden 2015 har anklagemyndigheden modtaget flere sigtelser fra polltlet, end det har været muligt at be
handle. Dette har medf01t en stigende sagsbeholdning. stigende sagsbehandlingstider og grundlæggende
et stigende pres på at behandle flere sager. Anklagemyndigheden har I samme periode forbedret produk
tiviteten og derudover særligt i 2019 haft et Ikke ubetydeligt merforbrug ud over bevillingen, men dette har
Ikke været tilstrækkeligt til at sikre behandling af det stigende antal sigtelser.
En netop afsluttet fastholdelses- og rekrutterlngsanalyse har afdækket, at det stigende sagspres i anklage
myndigheden påvirker medarbejdernes trlvsel og motivation. Analysen har afdækket, at om end de erfarne
medarbejdere ikke for nuværende forlader anklagemyndigheden, har det anvendte merforbrug ført til an
sættelse af næsten udelukkende nye anklagerfuldmægtlge, hvilket Igen har forrykket forholdet mellem nye
og erfarne medarbejdere og gjort uddannelsespresset på de erfarne større.

Derudover vll teledata-sagen betyde et øget lssourcetræk I anklagemyndigheden I 2020, da anklagemyn {
dlgheden vil skulle udlåne anklagere til genn'fmgangen af straffesager.
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Anklagemyndigheden tllføres 50 mio. kr. på finansloven for 2020. Det skal bl.a. bidrage til at nedbringe
sagsbehandllngstlden I straffesager I anklagemyndigheden. Der afsættes 50 mio. kr. I 2020, svarende tll
en forøgelse på I størrelsesordenen 60 anklagerlrsværk. Det bemærkes I den forbinde Ise, at udmøntningen
af disse nye lrsværk skal ske ved nyansættelser, Idetder Ikke kan ansættes erfarne anklagen,ssourcer pi
anden vis. Dette betyder, at effel<ten af den ved finansloven for 2020 tildelte merbevllllng 1 2020 er usikker,
og det er forventningen, atder først tidligst sidst på Aret vll kunne spores en bedring.
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13. REGNSKAB
I 3.1.

Anvencf!regnskabspraksis

Regnskabet for politiets og anklagemyndighedens drlftsbevllllnger § 1 1 .23.0 1 . Politiet og den lokale ankla
gemyndighed mv .• § 1 1.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed, § 1 1.23.05. Polltlklagenævnet (ophørt,
men egenkapitalen er Ikke endeligt nulstillet) og § 1 1 .23.16. Polltlets Efterretningstjeneste aflægges efter
de omkostningsbaserede regnskabsprincipper I overensstemmelse med det af Folketingets Finansudvalg
tiltrådte Akt. 163 af 24/6 2004, regnskabsbekendtgørelsen (bkg. nr. 1 1 6 af 19. februar 2018), Økonomisk
Administrativ Vejlednlng (https://modst.dk/oekonoml/OEAV/) og Moderniseringsstyre Isens retningslinjer
som angivet I vejledning om årsrapport tor statslige Institutioner af december 2019.

For øvrige hovedkonti, som henhører under politi- og anklagemyndighedens virksomhed, aflægges regn•
skabet efter udgiftsbaserede principper.

Polltlet og anklagemyndigheden har dispensation fra de gældende regler på følgende områder:
Ved administration af llkvldltetsordnlngen har polltlet og anklagemyndigheden dispensation Ul at have
sammenblandede bogføringskredse ved den daglige registrering af de omkostningsbaserede og ud
giftsbaserede registreringer.
Politiet og anklagemyndigheden har dispensation fra cirkulære nr. 24 af 20. april 20 10 om betalings
kort, så det er tilladt tll at hæve kontanter på betalingskortet I Danmark ved håndtering af asylsager.
• Politiet og anklagemyndigheden har dispensation fra Budgetvejledningens afsnit 2.4.7 om I kke-fra
dragsberettiget købsmoms, så der er mulighed for afløftnlng af moms på anskaffelse og drift af alle
motorkøretøjer bortset fra biler tll chaufførtjenesten og sagsbehandlerbiler.
• Den økonomiske levetid på visse anlægsaktiver, f.eks våben og patruljevogne, afviger fra de generelle
økonomiske levetider.
Hensættelse til reetablering af private lejemål Indgået før 1. januar 2017 er dispenseret fra reglerne i
Modernlserlngsstyrelsens vejlednlng af december 20 16 om hensatte forpligtelser.

•

•

•

Polltlet og anklagemyndlgheden aktiverer administrativt IT-udstyr og våben som anlægsaktiver ved bunk
ning af de kvartalsvlse anskaffelser med enhedspriser under 50.000 kr. (ekskl. moms).

Polltlet og anklagemyndigheden har ændret beregningsgrundlaget for feriepengeforpllgtelsen I 2019, så
der er korrigeret for udbetaling af engangsvederlag vedrørende merarbejde mv. udbetalt I dec:ember må
ned. da engangsvederlag til merarbejde mv. Ikke er ferleberettiget. I lighed med tidligere år er der endvidere
korrigeret for ekstraordinære udbetalinger af tilgodehavende frihed, som er sket I henhold tll bevilllng tildelt
ved Akt. nr. 160 af 19. september 2019, samt for udbetaling af ekstraordinære engangsvederlag I anklage
myndigheden I henhold til Akt. nr. 1 af 1. oktober 2019. Korrektionerne er foretaget med henblik på skabe
et mere retvisende beregningsgrundlag for ferlepengeforpligtelsen. Ændringen af beregningsgrundlaget har
medført en samlet driftspåvirkning på 44,8 mio. kr. I forhold tll tidligere års regnskabspraksis.
1 20 1 8 blev der Indført regler om. at restancer overført til Gældsstyrelsen skal kursreguteres ved udgangen
af hvert kvartal, ligesom rentetllskrlvnlnger, provenu mv. skal registreres I regnskabet. Derudover blev den
korrigerede primoværdi af de overførte restancer bogført som primokorrektioner. Politiets restancer over
ført til Gældsstyrelsen, som bliver overført systemmæsslgt fra politiets bødesystem, er Ikke omfattet af de
nye reglstreringsregler. da politiet og Gældsstyrelsen har indgAet aftale om, at de Inddrevne restancer Ikke
skal overføres tilbage til politiet De Inddrevne restancebeløb skal I stedet overføres direkte til statskas
sen. De nye regler gælder alene restancer, som overføres til Gældsstyrelsen ved manuel indberetning i
Fordringshaverportalen. da inddrevne restancer tilbagebetales tll politiet. Da der er tale om restancer på
det udgiftsbaserede område, påvirker de nye reglstrerlngsregler hovedkonto 1 1 .21.21. Strafferetspleje
mv., 1 1.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas. køreprøver og kørekort mv. og 1 1 .23. 1 1 . Erstatning til
ofre for forbrydelser. Politiets og anklagemyndighedens omkostningsbaserede regnskab er Ikke påvirket
af de nye registreringsreg r for restancer. Nedenstående tabel viser de prlmoposterln r vedr. beholdnln·
gen pr. 1. januar 201 8, de!blev gennemført I 201 8, og som påvirkede de samlede tilgotehavender for de
udgiftsbaserede bevilling r:
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(Mlo. kr.)

Restante skatt�r oø aflflfter
Nedskrtvnlnæ oA skatter Oli! afølfter
NedskrtvnlnE! nA debitorer
Eli!enkaDltal
Debitorer tll lnddrlvelse

11.21.21.
Strafferets--

alete mv.

•9,3

-3,6
12.9

11.23.02.

Beder, parke-

11.23.11.

rlnøsafØlfter. slag Erstatnlngtll ofre
afnas mv,
for farbrvdelser
02

-o.,

-0.1

T

l elt
0,2

-

-o 1

-14,5

·23 8

-4.4

-e 1

19,0

31 9

Oe hensatte forpligtelser Indregnet I regnskabet er baseret på et skøn. Ved regnskabsårets afslutning var
der I enkelte tilfælde Ikke modtaget fakturaer fra leverandøren vedr. varer og tjenesteydelser leveret I 2019
eller Indhentet Indtægtsgrundlag for lønrefuskmer vedr. 2019. I disse tilfælde er udgifter og Indtægter Ind
regnet I regnskabet baseret pA et skøn.
Fra 1. Januar 2016 har Modemlserlngsstyrelsen stillet krav om, at der skal ske en regnskabsmæssig regi
strering af generelle fællesomkostnlnger som led I den sammenhængende styring. Der er bl.a. Indført et
krav om, at der for alle drlftsbevllllnger skal registreres løbende forbrug på en tvungen regnskabsmæssig
dimension, FL-formål, som viser forbruget på generelle fællesomkostninger I forhold tll forbruget på de ak
tMteter, der vedrører virksomhedens kerneopgaver. Polltlet og anklagemyndigheden afviger pi visse om
råder fra definitionen af, hvad der vedrører generelle fællesomkostninger vedr. omkostninger til ledelse og
hjælpefunktioner som beskrevet I regnskabslnstruksen. Politiet og anklagemyndigheden foretager en Arllg
omfordeling og omkonterlng pA FL-formll.
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I 3.2.

Resultatopgørelse mv.

I f·2.1.

Resultatopgørelse

Tabel 3.1. Resultatoalførelse 1>
Note
(Mia. kr.)
Ordinære drlftslndtæltter
lndtærnc:.ført bevllllni!
Bevlllln�
Reserveret af Indeværende års bevllllnl:!er
Anvendt af tldllli!ere års bevilllnller
lndtælftsført bevllllnlf I alt
Salli! ar varer oe: tlenestevdelser
Eksternt sale: af varer oi! tlenester
Internt salsi: af varer Dl:! tlenester
TIiskud til ellen drift
Øvrll:!e drlftslndtæ�er
Gebvrer
Ordinære drlftslndtæsru!r I alt

1

Ordinære drlftsomkostnlnlf:er
Ændrlml I lali!re
ForbruJ?somkostnlnl:!er
Huslele
Forbrugsomkostnlnlfer I alt
Personaleomkostnlne:er
Lønnlnller
Pension
Lønrefuslon
Andre oersonaleomkostnlnl!er
Personalaomkostnlnlifer I alt
Af· Oll nedskrlvnlnRer
Internt køb af varer Oll tlenestevdelser
Andre ordinære drlftsomkostnlni!er
Ordinære drlftsomkostnlnrter I alt

Budifet 2020a,

Relfnskab 2018

Reitnskab 2019

-10.786,9

-

-1 1 .298,1

- 1 1 .380,2

-10.786,9
·2,3
·2,3

-11.298.1
-2.9
-2,9

-

-11.380,2
-1,0
·1,0

·1 1 ,8
-1O,BO1,O

·10,3
-11.311,3

·13,2
-11.394,S

-

.
-

-

-

-

.

.
.

-

-

-

-

-0,1

-

-

484 9
484,9

51 8.4
518,4

480,S
480,S

6.898,1
967,7
-219,7
6,2
7.652,3
313,7
331,S
1.942,6
10.724,9

7.307,S
1 .030,7
-232,1
14,1
8.120,2
349,3
351,1
2.025.4
11.364,3

.

2.442,3
11.309.8

Resultat af ordinær drift

-76,0

53,O

-8!5,5

Andre drlft&ooster
Andre drlftslndtællter
Andre drlftsomkostnlniæer
Resultat fer flnanslelle Doster

-71,7
-!51,6

-71,7
104,0

-52,8
97,0

Flnanslalle ooster
Flnanslelle lndtælrter
Flnanslelle omkostnlnl!er
Resultat fer ekstraordinære øoster

-20.7
74,0
1.7

146,6

-

-

1.7

146,6

Ekstraordinære poster
Ekstraordinære lndtæitter
Ekstraordinære omkostnlnl!er
Arets resultat

96,1

.

11. Resultatopgcarelsenomfatterhovedkonto 11.23.01, 11.23.04 og 11.23.16.
2), Budgettallene for 2020 er baseret pA de sene5l 1ndlæste bevllllngstal I SKS tor 2020.

-

8.104,1
282,1

-

85,3

--41,3

-26,9

-13,3

88,3

-
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j 3.2.2.

Resultatdlsponerlng

Tabel 3.2. Resulbddlananerlnlf

Dlsøoneret til bortfald
DlsDoneret til udDYtte Ul stats11assen
Olsooneret til overført overskud

I

I

(Mlo.krJ

--

-146,6

Politiets og anklagemyndighedens merforbrug udgforde I 2019 1 alt 146,6 mio. kr. Det overførte underskud
på 146,6 mio. kr. videreføres under egenkapitalen, Jf. afsnit 3.4.

I 3.2.3.

Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodeafgrænsningsposter

abet 3.3. :_:__farte henulttelur o• nerlodlHrlnnnnater

-Bv1rn1nø�vedUl!ehold
ri

Bv�lnllSdrlft
Licenser
Falck (transoort af kcaretølerJ

MIG.kr.

1.4
1.4
0,1

0,6

AV-udSM

0,2
0.2
1.4
0,9
0.1

It-konsulenter
Il-software
Forsvarskommandoen vedr. mldlertldl« oollUskole
Relseomkostnlne:er
Løn Ol! oenslon
Kanune mr rengerlnl!
Televdelser
0vrll!e Uenestevdelser
Refusioner 4, kvartal 2018

0.5

0.4
8.4

1,1
-8,3

l alt

8.!I

Tabel 3.3 Indeholder Ikke de løbende regulerlneer af kontlnuerllge eller flerårige hensatte forpligtelser tll
åremål og reetablerlngsforpllgtelse og fratrædelsesordninger og visse enkeltstående hensættelser. Regu
leringen af de hensatte forpligtelser og de periodiserede Indtægter og udgifter fremøAr af note 3. Hensatte
forpligtelser.

De tilbageførte hensættelser og periodiserede udgifter og Indtægter er tllbaøef0rt I takt med, at fakturaer og
lndtægtsgrundtaøet er modtaget, oø betaling har fundet sted.
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I 3.3.

Balancen

Tabel 3,4. Balancen 1l
Note Aktiver (Mio. kr,}
1

2

2018

Note

2019

Anlægsaktiver

lmmilterlgll� iDl!BiHl\tly�r
Færdlgg)orte udviklingsprojekter
Erhvervede koncessioner.
patenter mv.
Udviklingsprojekter under
opførelse
Immaterielle anlægsaktiver I alt

Milll[IIIII ilDIBllllkUYI[
Grunde, arealer og
bygninger
Infrastruktur
Transportmateriel
Produktlonsanlæg og
maskiner
Inventar og IT·udstyr
Igangværende arbejder
for e5!en reiænlml
Materielle anlægsaktiver I alt

FIDl!Dl!lelle i!Dli!ØSl!kt!ver
Statsforskrivning
Øv1lge finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver I alt
Anlæisaktlver I alt

177,3

141,3

80,9

93 8

42,S

300,7

292,0

-

213,2

41.2
186,5

TIigodehavende�•

Perfodeafgrænsnlngsposter2l
Værdipapirer

blls!lllflb1bgldnlaHc
FFS Uforrentet konto

FF7 Finansieringskonto

Andre likvider
Likvide beholdnlniter I alt
Omsætnln19aktlver I alt
Aktiver I alt

3

Hensatte forolltttelser
Langfrist. gældsposter
FF4 Langfristet gæld

764,3

898,4

Donationer

175.4

175.4

Prrorltetsgæld

175,4
1.240,4

175.4
1,359,9

31.5

-

95.1

-

.

.

286,5

322,3

308.0

-

325,3

1.946.9

2.034.2

4,1

8.4

67,3

-

-146,0

2.018,3 1.896,6
2.612,8 2.5"4,2
3.853,2 3.904 1

-175.4

-175.4

-

Anden Ianefristet �æld
Langfristet gæld I alt
tsorlftl!illdti Si!ldseosier
Leverand0rer af varer og
tJenesteydelser2l
Anden kortfristet gæld2•
Skyldige ferlepenge
Reserveret bevllllng

-

-

-

-206,3
-381,7

-235,0

-119,S

-139,1

-1 .037,9

-1. 138,9

-7,0

-5.3

-

-

-

-

-

-59,6

-

-1.044,9

-1.144,1

-480,2

-532.6

-601 ,0
-1.224.5

·589.9
-1 .263.4

-

Igangværende arbejder for
fremmed regning

Periodeafgrænsningsposter
Kortfrtstet lltæld I alt
Gæld I alt
Passiver I alt

-

-

Udbytte tll staten

53,1
1 96,8

Qm�mlolnanlsllYe[
Varebeholdninger

-

2019

Bortfald

Overført overskud
Eitenkaoltal I alt

I

2018

Reserveret egenkapital

286,0

252.3

Egenkapital
Reguleret egenkapital
(Startkapltal)

Opskrivninger

50,9

299,1

Passiver {Mio. kr.)

-

-

-

-2.307,1 -2.385,9
-3.352,0 -3.530,O
-3.8!53,2 -3.904,1

1). Balancen omfatter hovedkonto 11.23.01, 11.23.04 og 1 1.23.16.
2l. leverand01'Jlæld og tllgodehavender er konlgeret manuelt t lorhold I SKS-tallene pga. al rekla,slflcerlng al kreditnotaer med hhv. 3.2 mio. kr. 1 2018
og 16,5 mio. k1. I 2019. Anden kortfristet gæld, passiver og perlodeafgr�nsnlngsposter. aktiver er korilgeret med hhv. 219.B mio. kr. 12018 oi: 290,4 mio.
kr. I 2019 ved reklassllicerlng al lan 111 lorudhannede frø gaitd tll tllgod vende periodeafgrænsning.
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Egenkapttalforklarlng
Egenkapitalforklaringen nedenfor viser årets ændrInger I de enkelte poster pi egenkapitalen. Politiets og
anklagemyndighedens samlede resyltat ultimo 2019 udgør et underskud pi 146,6 mio. kr. Det samlede
overførte overskud udg0r I alt 59,6 mio. kr. ultimo 2019. Egenkapitalen udgør I alt 235,0 mio. kr. pr. 31.
december 2019 Inkl. den regulerede egenkapital.

Tabel 3.&. Elfenkanltalfofklarfnlf

benkanltal Drfinoantt (Mio. kr.)
Reguleret egenkapital
+ Ændrln.: I re�.deret NenkaDltal
ltal ummo
Re.rulerete
l'lnckrlvnlncrer nrlmo
+ÆndrlnS! I ODslulvnlnaer
DMikrlvnlntrer
Reservøet e•nkanttal orlmo
+ Ænarlm! I reserveret etenkaDltal
ultimo
Reserveret•••
Overført overskud nrtmo
+ Prlmoreøulerln.,,flvtnlnø: mellem b011JG1rlnirskredse
+ R@Cfulerlmt af det overfarte overskua
+ Overført fra llrets resultat
· Bortfald
• Udbvtte til staten
Dverfertoverskud ultlmo

a::.:enunltll UIVfflO lret
Ea"en---· If. balancen
E.enlUlplllll Ibalancenminus efenkapltal I

••n

2018

.
----

•175,4

2011

-179,4

--.
--

-178.A

-.
-

-207 9

-

.

·206,3

17

146 6

-3817
-381.7

•239.0
-239,0

·21NU

-

·· ·· rfnall

.

•175.�

·59.&

-

Egenkapltalforldarln&en I tabel 3.5 er baseret pi tallene I Statens Budgetsystem. Der er Ikke forskel på den
angivne egenkapital I balancen baseret på Statens Koncern System og Statens Budgetsystem, da der Ikke
har været bortfald af det overferte overskud eller andre ændrInger I 2019.

j 3.5.

I 3.5.1.

Llkvldltetogllneramme
OpfelgnlngpAilnerammen
Iver

2018

1.179,2

1.399 4

84,3

I forbindelse med aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi I 2016-2019 blev lånerammen
fastsat tll 1.399,4 mto. kr. 1 2019 til finansiering af Investeringer I medfør af aftalen. Politiet og anklagemyn
digheden havde en udnyttelsesgrad pi 84,3 pct. af lånerammen ultimo 2019. Lånerammen er Ikke over
skredet 1 2019.
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I 3.5.2.

Opføfgntng på øvrige llkvldltetsregler

Tabel 3.7. Ooføhtnlnø oå llkvldltetsordnln«en: Lanflfrlstet «æld
I
Bogført værdi pr. 31.
Anl•paktfver
Fprskel mf. bogført
december 2019
FF4 landfristet d-fd værdi ort FF4-konto
(Mio. kr,)
141,3
Færdlø:E!:torte udvlklrnszsorolekter
50,9
Erhvervede koncessioner. oatenter mv.
.
93 8
Udvlkllnø:sorolekter under oof0relse
299,1
Grunde, arealer oø: bvø:nlm!er
252,3
rrransoortmaterlel
53,1
Produktlonsanlæi o� maskiner
19B,8
Inventar oll IT-udstv r
95,1
111ianl!værende arbelde for eø:en reø:nfnli!
+5,3
+ Donationer
1.179 2
-1.138,9
40,3
f ait

I

-

---

-

-

Forskellen mellem den langfristede gæld (FF4-kontoen) og den regnskabsmæsslge værdi af anlægsakti
verne på i alt 40,3 mio. kr. pr. 31. december 2019 skyldes, at der har været række tilgange på anlægsakti
verne I periode 12 efter årsskiftet og i regnskabsårets supplementsperlode for 2019. Den langfristede gæld
på FF4-kontoen følger kalenderårets bankdage. Den langfristede gæld kan derfor Ikke ændres tilsvarende
efter den sidste bankdag I kalenderåret 2019.

Anlægsreglstrerlngerne i supplementsperloden for 20 19 vedrørte navnlig tilgang I anlægsaktiver Indkøbt
eller faktureret I slutnlngen af 2019. Tllgangene I supplementsperioden vedrører særligt anskaffelser af
færdige anlægsaktiver vedr. bl.a. licenser tll lntel og SOC, opsætning af fast inventar I Københavns lufthavn,
It-udstyr, transportmateriel vedr. SMC-køretøjer og våben, der er leveret I slutningen af 2019.
De likvidltetsmæsslge banktransaktioner svarende til ændringerne I anlægsaktlvernes bogførte værdi efter
den 3 1 . december 20 19 er foretaget den 28. Januar 2020. Ved udgangen af regnskabsperioden for januar
2020 svarer den langfristede gæld Igen til anlægsaktivernes bogførte værdi.

Tabel 3.8. Opfellfnlm!' nA llkvldltetsordnln1en: Uforrentet llkvldltet
Nettoomsætnlnpformue
FFl5 - Uforrentetkonto
(Mlo. kr,)
Hensættelser
Kortfristet f!æld
□msætnlmi!!saktlver ekskl. FFS ol! FF7
Overført overskud
I alt

Bogført værdi pr.
31.december 2018

-1 19,5

-2.307, 1
594,5
·206.2
-2,0311,3

Ændring ml, 2018 og
2019 1 nettoomsætBogførtværdi pr. 31. nlnpformue og FF5december 2019
kontoen
-139, 1
-19,6
-78,8
-2.3B5,9
48.4
647,0
146,6
-59,6
-96.6
-1.937 6

Opgørelsen af beholdningen på den uforrentede llkvlditetskonto {FFS) viser en saldo på I alt 1 .937,6 mio.
kr. pr. 3 1 . december 20 19, hvilket er et fald på i alt 96,6 mio. kr. I forhold til 2018. Udvlkllngen I nettoom
sætningsformuen på den uforrentede konto skyldes navnlig årets underskud l 2019 på 1 46,6 mio. kr. og en
stigning I tilgodehavenderne på 48.4 mio. kr. Den kortfristede gæld er steget med 78,8 mio. kr., hvilket skyl
des, at feriepengeforpligtelsen og gæld til leverandører er steget I forhold til 2018. Stigningen på 19,6 mio.
kr. I hensættelser skyldes hovedsageligt en stigning I hensættelsen til merarbejdsbetallng tll llwagter og
aktionsstyrken I PET fra 1 1,7 mio. kr. tll 15,9 mio. kr., en hensættelse til udbetaling af tilgodehavende frihed
til polititjenestemænd og merarbejde til ansatte under Ae-overenskomsten på I alt 8,6 mio. kr. Derudover
er den årllge regulering I hensættelserne til retablering af private lejemål steget fra 2,5 mio. kr. 1 20 1 8 tll 7,9
mio. kr. i 20 19 , jf. note 3 i bilag 1. Årets overførte underskud er Indregnet i opgørelsen med 1 46,6 mio. kr.
FFS-kontoen afstemmes en gang årligt. når supplementsperloderne for regnskabsåret 2019 er endeligt
afsluttet Llkvldltetsflytnlngerne mellem den uforrentede konto FF5 og driftskontoen FF7 vil ske i forbindelse med afstemningerne af ikvldltetskontiene senest ultimo marts 2020.
l
I
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I 3.6.

Opfølgnlngpi lønsumsloft

Tabel 3.9. 0 • .

.

nl lensurnsloftfar hovedkonto 11.23.01, 11.23.04011 11.23.18

�vedkanlo Ollo,lkr,)

11.23.01

ensumsloft FL '
cansumsloft Inkl. TB/alrh1Vkker
enforbrui under lensumsloft

7,019 9
7.224.5
7.231.4

589,0
589,0
638,7
-69,7
70.2

29.4

15.2

1JJ81.1

-ulllmo 2019

I

•14-2

1.068,0

l alt
7.845 5
8.051.8
a.122.s

11.23.18

236,6
238.3
252 5

.....

lfference

u,1eumuleret om;narlmt utuma 2018
et

11.23,04

.70.7

1.167 6

1.Dll&.9

20:.S

Der er overførselsadgang mellem de tre hovedkonti. Lønsumsloftet er Ikke overskredet.

I 3.,.

Bevllllnpregnskabet

Tabel 3.10. BtVlllln.._.nskab

Hoved·

konto

11.23.01
11.23.04
11.23.16
11.21.21
11.23.02
11.23.03 ,,
11.23.06
11.23.07
11.23.11
11.23.13
11.23.16
11.23.17

Navn

Palltiet og den lokale
anklal!emvndllfhed mv.
Den Centrale Anklagemvndlirhød
Polttlets Efterretningstleneste
Strafferetsolele mv.
Beder, parkerlnpafglfter. sakl af nas mv.
Radiokorn.system tll det
samlede beredskab mv.
ErstatnlnlJ I anlednlnø af
strafferetlll! forfellfnlmz
Kommunal parkerlnøskontrol
Erstatning Ul ofre for for•
brvdelser
Det Krlmlnalprævenuve
Rid
Danmarks bidrag tll Euroool
Danmarks bidrag til Eu·
rolust

Bevllllnptype

Omkost.baseret
omkostbaseret
Omkost.baseret

BevØlln•
(Mia.kr.)

Drift
Udiifter
lndtæot�r
Uddlfter
lndtæøter
Llmdfter
lndtællter

10.145,1
·63.6
337.6
e() 8

880.0

Administrerede ordnlnlfer

Udgifts·
baseret
UdØlfts·
baseret
UdlfflS·
baseret
Udgiftsbaseret

Udøtfts·

baseret
Udgiftsbaseret
Udgiftsbaseret
Udgifts·
baseret
UdSlfts·
baseret

Ud.itter
lndtællter
Udirlfter
lndtæcner
Udl!lfter
lndtællter
Udlllfter
lndtælfter
tlttdlfter
lndtæirtlllr
Lkldlfter

I

Lkllflfter

r

lndtælffflr
Udlllfter
Udl!lfter
lndtæøter

-0.2

976.0
·414 3
38,0

-1.638.6

194.S

-55.2

.

-

31.6

-100 2
234.3
-90 4
58

.

.

20 1

-

0,3

RIICn-

,.,....

··-

Vider..-

AM-

skab

10.284.4

·106.1

347,2
.0,7
924,8

-s.o

ultimo

·139 3
42,5
-9,6
•0,1
-44 8

64.3

90

48

13.6

1,023.6
-430 3
36,2
·1.715,9
187,2
·!58,6
34,9

·47.6
16,0

-

·115,4
388,2
·92 7

15-2
·153,9
2.3

-

.

s.e

.
20.1
.
0,3

.

1,8

77.3
73
3,4
•3.3

.

.

.

.
o.o

-

-o.o
.

.
7,2

.
.

.
.
-

et dllftlDlvllllnl,
anssysttm III aet �
rnv. eren
l'I_IIIGpl IIIQ I
11. Howedkanlo 11.23.03. Radio
Arl,appo1ten. men det an.an �• ro,tdarlnCer ror konlllln. Det ovafwte overskud er 0111Jort efter et bevllllnpbortf■ld pi 4,8 mio. kr.
pi undertcanto 11.23.03.40. lmplementtllnlUtHrvt. Dtf "vldtrtlwselsadprc fol lftl-'GIIICI 11,;u.03.10. Otl llldereferte ove111cud er rellsllefel pi
flllflkapltalkonlo 7471/7472, som bl.a. omfatter udfflsbasertdt drtllsbevllllf'ler. Det llldereferte overslcud lnd&lr lck■ I den omkostnln,sbaseredtt
ICllf1kapllal I happorttln$ blllnce.
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14. BILAG

I 4.1. I

I 4.1.1.

Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance
Noter til resultatopgørelsen

Note 1. Nedskrlvnlnrter
(Mio. kr.)
Færdleelorte udvlk!ln11c:nrolekter
Motorkøretøler, maskiner mv.
Nedskrlvnlnlfer I alt

Nedskrlvnlnier

2,6
0,2

2,B

Den væsentligste nedskrivning af anlægsaktiver vedrører en nedskrivning på et udvlkllngsprojekt vedrø
rende modernisering af POLSAS (fase 1) på I alt 2,6 mfo. kr.

I 4,1.2.

Noter tit balancen

Note 1. Immaterielle anlærtsaktlver

(Mio. kr.)

Færdiggjorte udvlklln�nrolekter
871.1

Erhvervede kancessioner,
patenter,
llcenser mv.
1 57.6

I alt
Kostorls
1 .02B,7
Primokorrektioner oa fliifnlnli ml. boszrørlnf;!skredse
Tl/e:anll
74,6 lJ
24,0
98,6
-1,3
-34,3 l)
Afl!an�
-35,6
_,
Ko!dnrls Dr. 31.12.2019
911.4.
1803
1.091,7
Akkumulerede afskrlvnlm!er
-767, 1
-129, 1
-896,2
-3,0
Akkumulerede nedskrlvnlnrter
·0,3
-3,3
Akkumulerede af- 011 nedskrlvnlnszer or. 31.12.2019
-770,1
-1 29.4
·899,5
Reirnskabsmæssflr værdi Dr. 31,12,2019
141,3
50,9
192-2
Årets afskrlvnlnller
-76.2
-14.2
-90,5
.
Arets nedskrlvnlnlier
Arets af-oll nedskrlvnlnlfer11
-14,2
-76,2
-90,5
Aom:Arets bevægelse I akkumulerede al- og nedskrivningerjillmmaterlelle ag m11terlelle anlægsaktiver udgør l all 231.0 mio. kr. mens arels al- og
nedskrivninger I resultatopgorelsen udgor I alt 349,3 mio. kr. Forskellen på I alt 118,3 mio. kr. skyldes. at en række antægsakllve1 er taget ud af anlægs,
kartoteket ved salg eller kassation I årets lob. Nir anlægget udgir af anlægskartoteket. tilbageføres de akkumulerede af- og nedskrivninger for de kQll.
krete anlæg I balancen. Oeme lllbageforsel h,1r Ingen driftspåvirkning.
1). TIJ. og afgang vedr. lærdlØ8lotte udvlklln�projekter er korrigeret med 34,3 mio. kr. I forhold Ul SKS som følge al en klassUUcatlonsfeJI på et enkelt
anlægsakUv I 2019. KlasslfikaUonsfeJlen har alene betydning for præsentationen ar anlægsnoten I åis1apporten.

-

(Mfo,kr.)
Primo saldo ar. 1. lanuar 2019
Tlli:!ansz
Nedskrlvn1n1:w (akkumulerede)
Ovelført tll færdføøiorte udvlkllmi:soroJekter
KrumirisDr. 31.12,2019

Udvlklln-nrolekter under udførelse

-

499,2
89,6
-420,8
74.2

93,8

Politiet og anklagemyndigheden. Årsrapport 2019

33

Note 2. Materlelle anl••-ktlver

i
j•

i
Primokorrektioner at fMnlnø ml. bol!fertnoi:kredse

1g1•
� n. Arels Dr1age1se I �e e " og ned

8

-

-o s

--

298..2

-62.8
-

•
-

-ez.a

ae

-

I

:i

I ;i l

79.2

723.2 I

25.7
-0,1

126.6
-46.0

-

i! -

i.

776.1

2.145-2

108..0

330.Ji
-51.6

-5,0

-s1.1

-551.6

.aaut I

879.1
-680c0.0

-51.7
tn..1
-13 6

-551.6
21::ur
·41 5

-680.1
198.!

-111

..\1.A

-

_ ,

-337.4

"

106.A

.
-

•337.4
!

.

---

70.3

Afaant

•etsaJ;- ne

i

566 7

Koflnrfs

Akkumulerede afskrtvnln«er
Akkumulereae nøas cnvn-r
umulerNfe af-o nedskrivnl!Wt!r nt. 31.12.2019
R
maa11 va1111 -.31.12.201ø
rets afskrlvnln•r
rets nedskrtvnln-r

I

!

i..

.a

111lo, kr,)

f
I I
I

-0.

--90,7
-øo.7

...

..

•1.620.7

-o�

-1 621,0

803.6

-208 6
-

:iiJ:
,r.

matellelle anlæ,sa11C11Wr !Jdter I alt 231.D m,a, 11r. mens arets o&
" r H lmmatertelle
ntdskrlvnftltr I rnuttatopgereJsen udpr I alt 349,3 mia. ler. Forskellen pi I alt 118,3 mio. let. s�es. at en ræklm antægsaktfver er ta,et ud af lllllæp
karklhlkel vid 1111 eller u1&1t10n I Irits teb. Nlr anlægetudllr af anlægskartoteket. tllbagelorH de alclcumuleredt af• 11(1 nedslutwllnø11r for de kon
lcreAnte 1111■11 balancen. Deme lllbeSe,.,_el hllr lnl•n drlftsphlllcnlnl-

lgangvmrende arbejder for
Hen relfnlnlf
31 5
124,6

IMlo.kr.)
Primo saldo nr. 1. lanuar 2019

-

TIIIZanø:

Nedskrlvnlnrer
A111an11

.S1,0
95.1

Beholdnlnlf ultlmo 2019

Note 3. Hensatte forølllltetser

I

fMlo. kr.l
Aremalshensættelse
AKS olf. llwalder sær1112 honorerlnø
Merarbelde lht AC-Overenskomsten (9001-ttmer)
Tllllodehavende frihed tll udb. 1, kvartal 2020
Øvrll!e hensættelser vedr. lcan
Eftenesulerlnl! af ATP polltlstuderende 2015--2017
Eftene11ulerlnl( af AUB Oll AES 2015-2017
Reetabler1n11somkostnlnlfer - t1rlvate lelemål
0vrl12e hensættelser vAttr, dl'Hb;udllmer
lalt

Ba.,.rtvmrdl pr.

Bogfertverdl pr.

-

-15.9

Arets bevmøatse
-1.4
0,3
-4.2
·1 1.7
-5,7
-3,0
-0,4
.
-4,1
-11.1
-89 3
•7,9
-1,9
13

1.-lanuar2018

-

•119,1

31. dec.2019

-

-19,8

-1,1

-5,7

-3,0
-0.4
-4.1
-11.1
-97.2
-0 6
-139.1

Udvlkllngen I hensættelsen tll åremål skyldes, at der lndøls færre Aremåtskontrakter, der medfører en en
gangsudbetaling efter åremålskontraktens udløb. Nye åremålskontrakter Indebærer en løbende åremåls
ydelse I stedet for en engangsudbetallng ved åremålets udløb. Nogle af de eksisterende åremålskontrakter
er løbende blevet forlænøet men omfanget af åremAlskontrakter, der medfører en engangsudbetallng, er
faldende. De nuværende lremålsaftaler udl0ber I perioden mellem 2020 og 2022. Af den nuværende hen
sættelse pi 1, 1 mio. kr. udløber der åremllsaftaler for I alt 1,0 mio. kr. I 2020.
Siden terrorhændelsen den 14. og 15. februar 2015 og de sikkerhedsmæssige hændelser, der er sket I
2018 og 2019, har der været et øget behov for personbeskytte/se bl.a. ved Folkemadet pi Bomholm. Llv
\fagterne oø aktionsstyrken er omfattet af en særlig aftale, hvorjen del af deres årlige funktlonstlllæg dækker
� til 400 timers merarbejde om lret Yderllgere merarbejde h�oreres med et merarbejdsvederlag. 1 2018
og 2019 havde llwagterne og aktionsstyrken et ekstraordinært merarbejde. Der blev 1 2018 hensat 11,7
mio. kr. tll honorering til det ekstraordinære merarbejde. Hensættelsen er tllbagefa,rt I forbindelse med, at

j
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udbetalingen skete i 2019. J 201 9 er der I alt hensat 1 5,9 mio. kr. til merarbejde udover de 400 timer til
aktionsstyrken og ilwagterne til forventet udbetaling 1 2020.

Der er i løbet af 20 19 indgået aftaler med AC-orgahisatlonerne og Dansk Journalistforbund om udbetaling
af visse akademikeres og Journalisters merarbejde for perioden 2015-2019. Aftalen omhandler afregning
af merarbejde for akademikere på basisløntrin med og uden rådighedstlllæg, speclal- og chefkonsulenter
samt journalister, som har registreret merarbejde i politiets systemer med tldsregistreringskoden "9001
Mertid, ukontrollabel". Aftalerne omfatter ikke alle akademikere ansat l politiet og anklagemyndigheden.
Ansatte I den centrale og lokale anklagemyndighed eller jurister ansat med Justitsministeriet som ansæt
telsesmyndighed er f.eks. ikke omfattet. Der er I 20 1 9 hensat 5,7 mio. kr. Det forventes, at opgørelsen og
udbetalingen af merarbejde vil ske J løbet af 1 . kvartal 2020.

I slutningen af 20 1 7 oplyste ATP, at politiet havde pligt til at indbetale ATP for studerende I de perioder,
hvor de studerende er på SU. Hvis den endelige afgørelse resulterer l. at der skal indbetales ATP for stude
rende i SU-perioderne, forventes der at ske en efterregulering tre år tilbage for perioden 201 5-20 17. For
plfgtelsen er skønsmæssigt beregnet til 4, 1 mio. kr. Efterreguleringen vil samtidig påvirke beregningsgrund
laget for AUB og AES. Efterreguleringen af de to bidragstyper er skønsmæssigt opgjort tll 1 1 , 1 mio. kr. Sa
gen er endnu Ikke afklaret.

Afkortning af perioden for årsafslutningen 2019 har medført et behov for at periodisere varer og tjeneste
ydelser, der er leveret I 2019, men som faktureres I 2020. Omkostninger, der overstiger 50.000 kr. (ekskl.
moms), er periodiseret I det omfang virksomheden har kendskab hertll. De periodiserede omkostninger er
konteret på de relevante artskonti. TIisvarende er Indtægter vedr. refusion for 4. kvartal og øvrige Indtægter,
hvor kravet ikke var afsendt på statustidspunktet, periodiseret I regnskabet for 2019. De væsentligste peri
odiserede Indtægter og udgifter opdelt i kategorier fremgår af tabel 4. 1 .

Tabel 4.1. Periodiserede lndtæiiter Oll'. udlflfter

Mia. kr.

Kaleltorl

Bvøn1n�sved1Jgehold
Bvl!nlnl!sdrlft OKmvrll!e facllltv mana11ement vdelser
Inventar
IT-software oe licenser
Falck (transoort af k0ret01er)
Konsulenter
El oe: varme
Porto
Kanune oit renl!111rln1t
Beklædnlne: og udstvr
Øvrliæe tlenestevdelser
Refusioner 4. kvartal 2019

0.6
0,2
1,6

4,2

1,0

1.1

0.1

DA

0,1
0,2
0,6
·7.4

l ait

2,7

Ved udgangen af 2019 havde poiltiet og anklagemyndigheden periodiserede udgifter for I alt 10, 1 mio. kr.,
som vedrører varer og tjenesteydelser leveret I 2019, hvor der endnu Ikke var modtaget faktura ved regn
skabsårets afslutning. TIisvarende er der periodiserede skønnede refusionslndtægter vedr. kommunal
fleksrefusion og fleksfond vedr. 4. kvartal 20 19 for i alt 7 .4 mio. kr. Perlodlseringerne har haft en nettodrlfts
påvlrknlng på 2,7 mio. kr.
Note 4: Garantiforpllgtelser
Politiet og anklagemyndigheden har Ingen garantlforpllgtelser.
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11.4.

Bilag2: Tllslwdsflnanslerede aktiviteter

I tabel 4.2 og 4.3 gives et overblik over de tllskudsflnanslerecle aktiviteter under hhv. 1 1.23.01 . Politiet og
den lokale anklagemyndlghed mv. og 11{23.16. Politiets Efterretningstjeneste .
Tabel 4.2. Dveralart over tllskudsflnanslerede aktiviteter far 11.23.01. Palltlet 01 den rokale anldlftmvndllfhed

OVflfert

Ordnln-tm1a.1cr.)

ABC•gates mv.
(EU's Grænsefond)
Menneskehanaer
(Nordisk Mlnlsterrld)
Vidensbaseret polltlarbejde
(Trvidonden)
Eastøn Afrlca Stand-By
Force
(Udenrl11Smlnlsterlet)

UNODC

EU SChengen Tværgaende
aktMteter
EU Fronte1t • Formandskab
l an

overskud fra
tldll�erelr

8,5
0,2

2,9
1.4

0.5

.

13,9

Aretstllskud

-

.

AretaudØfter
-1.s
•0,1

OVendwd til

Arm resultat Vldereferelse
•1,8

-o.,

6,7
0,1

-1.1

•1, 1

1,S
1.0

-1.4
-0,7

0.1

0.3

0,8

11.7
0,3
14.5

-1,3
-0,5

10.4
-0.2
-7,8

10,4
-0,2

.....

1.8
1,S

21.1

Rlgspolltlet og Københavns Lufthavne Indgik I 2014 en "Aftale om Introduktion af automatisk grænsekon•
trol I Københavns Lufthavn", der forventedes medflnansleret af EU's Fond for Interne Sikkerhed. Projektet
var opdelt I to faser. Ved ABC-projektets fase 2 blev de samlede projektomkostninger opgjOrt til 17,5 mio.
kr., hvoraf EU's Fond for lnteme Sikkerheds finansieringsandel forventedes at udgøre op tll 13, 1 mio. kr.,
mens politiets finansieringsandel som minimum forventedes at udgøre 4,3 mio. kr. Polltlet har 1 2018 mod·
taget det samlede tilskud tll medflnanslerlngsandelen, som endte pA I alt 9,8 mio. kr. fra EU's Fond for
Interne Sikkerhed. De fremtidige udgifter I projektet vedrøre afskrivninger pA de anskaffede anlægsaktlver.
1 2018 Igangsattes et projekt medflnansleret af Nordisk Ministerråd om bekæmpelse af menneskehandel.
Projektet omhandler bl.a. udvlkllng af en fælles platform til udveksling af oplysninger I potentlene menne•
skehandelssager I Norden. I hhv. 2018 er der modtaget 0,2 mio. kr. svarende tll 75 pct af det samlede
tilskud. 1 2018 er der afholdt fA udgifter I projektet, som startede op I slutningen af 2018. Projektet forven
tedes oprindeligt afsluttet I 2019, men der er afholdt en konference I løbet af 2019 Inden for projektets
rammer. Projektet forventes endeligt afsluttet I 2020.
1 2015 blev der Indgået en aftale med Trygfonden om et projekt om "Vidensbaseret polltlarbejde". Formålet
med projektet er at tllføre ny viden og kompetencer I polltlet. Dette skal ske ved at bibringe politiets ledere
og medarbejdere yderligere kompetencer vedr. virkningsfulde metoder og Indsatser til at forebyge og be·
kæmpe kriminalitet samt yderligere metodiske og analytiske kompetencer tll at afprøve, gennemføre oø
Implementere nye metoder og Indsatser. Projektet omfatter bl.a. et uddannelsesforløb ved cambrldge Uni
versitet samt vldensaktlvlteter I det Internationale politiforskningsfelt Trygfonden har givet tilsagn om et
tilskud pi I alt 9,4 mio. kr. I projektperioden . Projektet forventedes oprindeligt afsluttet den 3 1 . Juli 2018.
Projektet er efterfølgende forlængettll 2023 Inden for en uændret tllskudsramme. Polltlet har modtaget det
samlede tilskud på I alt 9,4 mio. kr. I perioden 2015-2017. 1 20 19 har der været afholdt tllskudsberettlgede
udgifter for I alt 1, 1 mio. kr.
I 2018 blev der tndglet aftale med Udenrigsministeriet om tilskud tll projekt "Eastem Afrlca Stand-By
Force" (EASF). hvor politiet udsender en polltlrådglver til at understøtte lmplementerlnø af Danmarks freds•
og stablllserlngsprogram for '"The Hom of Afrtca". Projektet forløber I perioden 2018-2022 og omfatter et
projekttilskud pl I alt 3 mio. kr. Projektet startede pr. 1 . november 2018. Der er modtaget et tilskud pA 1,S
mio. kr. I hhv. 2018 og 2019. 1 2019 har der været afholdt tllskudsberettlgede udøltterfor 1.4 mio. kr. Politiet
har I perioden 2015-20 17 deltaget l et llgn nde projekt.
,
f
I 2018 blev der lndgAet aftale med Udenr•smlnlsterlet om tilskud tll projekt UNOOC Regional Offlce
Eastern Afrlca. Projektet vedrerer udsendelse af en politiekspert til transnatlonalt organiseret krlmlnalltet

for
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på land og til vands. Projektet er en del af Danmarks deltagelse i et freds· og stabillserlngsprogram I "The
Horn of Afrlca" og forløber I perioden 2018-2022. Det samlede projekttilskud udgør 4 mio. kr.

I 2019 blev der Indgået aftale m�d EU's fond for Intern sikkerhed om tværgående aktiviteter. 4ttalen består
af tre delproJekter, som omhandler foranalyse af EU Schengenlnltlatlvers konsekvenser for polltlet (projekt
periode 2018·2019), udarbejdelse af nøgledokumenter ifm. Implementeringen af EU Schengenretsakter
(projektperiode 2019-2022) og anskaffelse af hardware og udstyr til lmpfementerlng af EES·forordningen
(programperiode 201 9-2022). Det forventede samlede tliskudsbeløb fra EU's fond for Intern sikkerhed for
de tre projekter forventes at udgøre op tll I alt 40,6 mio. kr.

I 2019 blev der indgået en "Grant Agreement" med European Border and Coast Guard Agency ( Frontex)
om refusion I forbindelse med Danmarks formandskab for projekt Baltlc Sea Region Border Control Coope
ratlon (BSRBCC) I perioden fra S. marts til 20. december 2019. Frontex forventede at medflnansiere pro
jektet med op til 93.809,40 Euro svarende til op til 100 % af de samlede omkostninger. Den endelige af·
regning forventes at ske I 2020.

Tabel 4.3. Oversigt over tllskudsflnanslerede aktiviteter for 11.23.16. Polltlets EfterretnlmtstJeneste
Overfert overskud fra tldll·
Overskud til
Arets tilskud Arets udldfter Arets resultat vldereferelse
fere Ir
Ordnln« (mio. kr.)
-1,2
-1.2
1,5
0,3
Projekt Kenva li
Natlonale Alllance mod
2,0
-1,9
1,1
0,1
1,3
onllneradlkaflserln12
2,0
-3,0
1,6
-1,0
2,6
I alt

-

PET's Forebyggelsescenter arbejdede I perioden 2012·2015 med P10Jekt Kenya, som har vist sig meget
virkningsfuldt. Udenrigsministeriets Freds- og Stabiliseringsfond har derfor bevilget yderligere 10 mio. kr.
til en fortsættelse af projektet over årene 201 6-2020. Projektet har til formål at bidrage tll Danmarks indsats
med fred og stablllserlng af skrøbelige, konfllktramte områder og lande I Østafrlka. Fokus er målrettet om
råder og lande, der også har sikkerhedsmæssig betydning for Danmark og danske Interesser. Projektet skal
endvidere bidrage til den overordnede danske støtte til Implementering af FN's globale strategi mod terro
risme I Østafrlka.
I forlængelse af regeringens handlingsplan "Forebyggelse og bekæmpelse af ekstremisme og radikalise
ring" fra 2016 etablerede et partnerskab af offentllge myndlgheder, herunder PET, og fire civllsamfundsor
ganrsatloner "National Alliance mod onllneradlkallserlng". Formålet var at styrke børn og unges mod
standsdygtighed mod rekruttering og ekstremistiske budskaber, særligt på Internettet. Partnerskabet mod
tog tilskud fra filantropiske fonde I 201 7 og 2018, hvilket er gengivet I tabel 4.3. PET's forebyggelsescenter
driver sekretariatet bag partnerskabet. og Indsatsen er foreløbig finansieret på finansloven til og med 2020
samt af Trygfonden.

j 4.5.

BIiag 3: Forelagte Investeringer

Justitsministeriet har forelagt et aktstykke vedr. dækning af udgifter som følge af etableringen af en m idler
tidig politiskole I det vestlige Danmark for Finansudvalget 1 2019 som opf0lgn1ng på et tilsvarende aktstykke
i 2018. Aktstykket blev tiltrådt den 1 9. december 2019. Investeringen er nærmere specificeret i tabel 4.4.

Tabel 4.14, Overs! over afsluttede anlæ s ro ekter
ForventetafIgangværende
slutnlngved
anlmgsproJekter
Senest
b estart
(mio. kr.)
forela
Etablering af mld•
lertldlg polltlskole
1. marts
29. august
I det vestlige Dan11
2018
mark
19/12/2019
2018
Anm.

Faktlsk af
slutnlnp
tid unkt
29. august
2018

Godkendt

totalud ft

budgetteret

erslgten omfatter kun udlllfler III leverlng. montering og sammenbyo,Jng af pavHloncr samt sællnsiallatlone,.

Faktisk

totalud ft

28,8

Den midlertidige politiskole i Fre rlcla modtog de første hold studerende den 15. oktober 20 1 0.
r
1
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.
! 4.6

BIiag4: It-omkostninger
Mlo,lcr,

235 9
209.3
47 5
46 2

182 9

2290
68,4

790 5

Tabel 4.5 omfatter de afholdte driftsomkostninger tilknyttet It-omkostningerne. De Interne personaleom
kostninger er skønsmæssigt fastsat baseret på tidsregistreringen pA de relevante aktiviteter vedr. It-sup
port, -drift, -udvlkllng og -vedligehold kombineret med lønomkostninger I de relevante organisatoriske en
heder. Opgørelsen kan være behæftet med en vis usikkerhed, da der er visse It-opgaver, som f.eks både er
knyttet ttl den lt-mæsslge opsætning og udførelsen af efterforskningen, hvor det Ikke er muligt at foretage
en entydig opdellng mellem It-omkostninger og virksomhedens kerneopgaver bl.a. på efterforskningsom
rådet.
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f4.7

Supplerende bilag

/ 4.7.1. I Arets resultatopfyldelse for politiet
Tabel4.6. Arets resultatootvldelse I mål- o il resultat1>lanen for polltlet
Mål for polttfet 1 2019

-

I Mll 1:
Effektiv sagsbehandling af straffesager
på tværs af myndighederne I straffesagskæden

Y!!.I!

I

-

·-

M•topfyl-

-

delø

Målet er del•
vist opfyldt
1 0 pct.

30 pct.

Den gennemsnllllge sagsbehandlingstid for
sager\ hvor tlltalte Idømmes ubeUnget frihedsstraf og påbegynder afsoning I 2019,
skal være faldet med 10 pct. I 2019 (ca. 30
dage) 1ft. den gennemsnltllge sagsbehandlingstld I 2016.

10 pd.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra
anmeldelse tll sigtelse for straffesager
(ekskl. færdsel) skal i 2019 være faldet med
10 pct. (ca. 8 dage) 1ft. den gennemsnitlige
sagsbehandflngstld I 2018.

5 pct.

Politiet og anklagemyndigheden skal forbedre målopfyldelsen I VVV-sager. J 2019
skal målopfyldelsen være minimum 75 procent5•

5 pct.

Polltlet skal 1 2019 reducere beholdningen
af straffesager uden slgtelse (ekskl. færdsel)
med S pct. I forhold til udgangen af 2018,
uden at den gennemsnitlige alder på beholdningen stiger I forhold tll udgangen af
20186.

Resu�

I
5 pd.

Den gennemsnltllge sagsbehandlingstid for sager, hvor tiltalte Idømmes
ubetinget frihedsstraf og påbegynder
afsoning 1 2019 var 1 2019 på 316,6
dage, hvor målet på landsplan var 27B
dage. Målet er derfor Ikke opfyldt.

Ikke opfyldt

Der er nærmere redegjort for opgørel·
sen af resultatkravet under afsnit
2.4.2.1.
I 2019 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra anmeldelse tll sigtelse I straffesager (ekskl. færdsel) på
90,9 dage, hvilket I gennemsnit er 20
dage længere end målet for 2019,
som var 70,9 dage I gennemsnit.

I

Ikke opfyldt

Der er nærmere redegjort for opgøretsen af resultatkravet under afsnit
2.4.2.1.
I 2019 er der en mAlopfyldelse for vold
på 81,2 pct., for våben på 74,3 pct. og
for voldtægt på 80,6 pct. Det samlede
resultat for frlstoverholdelse I VVV-sall!er er oå den bao'1rund B0,6 øct.
Antallet af verserende straffesager
uden sigtelse (ekskl. færdsel) udgjorde ved udgangen af 2019 I alt
7 1 .252 sager, hvilket er 7D2 færre end
målet for 2019, som er 71 .954 sager7.Oet bemærkes, at der tages forbehold for faldet I sagsbeholdnlngen I
2019, da tallet erfaringsmæssigt vll
stige væsentligt som følge af efterregistrerlnger, når sagerne folder sig ud
ved efterforskning. Den gennemsnitlige alder var I samme periode 265
dage, hvilket er 21 dage mere end målet for 2019, som var 244 dage I gennemsnlt.
Der er nærmere redegjort for opgøre Isen af resultatkravet under afsnit
2.4.2.1.

Opfyldt

Ikke opfyldt

I

i

• Sager opgøres pA h edfotholdsnlveau.
• Resultatkravet opgo s efter samme opgorelsesme1ode. som benyttes I redegørelsen u Folkellnge1s Rets valg I 2017 om sagst>ehandllngstlden for
sager om vold, voldtæ og viben, Resultatkravel lndglr ogsll I anklagemynctlghedern; mil- og resultatplan for 2019.
•aaseline oøløbende opgørelser sker på baggrund al dynamiske opgarelser. 1 2019 opøwes både baseline ogudvlkllng I sagsbeholdn ngen pl baggrund
ar dynam�ke data. det vll sige med udgangspunkt I de daglige opdateringer, som foretages I POLSAS 011 dermed medtager alle efterregistreringer Del
Indebærer. at både 'aktul!I status og baseline ændrer sig fra dag til dag,
7 OpSJort pr. 2. Janu r 2020,
i
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Politiet skal I 2019 reducere beholdningen
af straffesager med slgtelse uden tiltale
(ekskl. færdsel) I poUtlet med 5 pct. I forhold
th udgangen af 2018, samtidig med at den
gennemsnltllte alder på beholdningen Ikke
stiger I fortiokl tll udgangen af 20181.

5 pct.

Mll2s
Styrket Indsats for ulykkes-oøkrlnllnalltetsramte bor1eres tilfredshed med poll-

10 pct.

tiet

I forlængelse af justitsministerens udspll om
nærh ed og tryghed skal ulykkes• og krtmlna·
lltetsramte borgeres tllftedshed med polltl·
els betjening forbedres over en trelrlg perlode fra 2018 tll 2020. I 2019 skal niveauet
for tilfredshed med pollUets beqenlnø forbedres I fortlold t11 201e10• hvor 67.6 pct. af
de ulykkes- og krlmlnalltetsramte borøere
var tilfredse med po1Jtlets beqenlng.

10 pct.

MAiet er, at mindst 70 pct af de ulykkes- og
krlmlnalltetsramte borgere er tilfredse med
politiet 1 2019, og at tilfredsheden med poNtiet sUøer tll BO pct. I 2020.
Mal 3:
Effektiv Implementering af unlfdomskrlmlnelltetsreform

Henvisning af sager vedrørende 10-14-Arlge
tll Ungdomskrlmlnalltetsnævnet skal være
sket Inden for fristen pi 10 dage 1 75 pct. af
sagerne med henblik pi at opfylde fristen I
eo pct. af sagerne 1 2020.

1 0 pct.

S pCl

Poltlet har I 2019 henvist 386 unikke
personer mellem 10 og 14 Ar, der er
mistænkt for krlmtnalltet. til Ungdomskrlmlnaltetsnævnet. Henvlsnlngen af
sager vedr. 10-14-Arlge er sket Inden
fOf fristen pi 10 dage 1 93 pct af sa·

Opfyldt

Milet er Udle
opfyldt
O pct.

Ikke opfyldt

Milet er delvist opfyldt

& net.

Opfyldt

1eme11•

Spct.

Mll4:

Spct.

Antallet af anmeldelser om Indbrud I privat
beboelse skal I 2019 være faldet med
mindst 1 pct. på landsplan I forhold til 2018
med henblik pl. at antallet falder yderligere I
202012•

Ulykkes- og krlmlnalltetsramte borgeres tllfTedshed med politiets be�enlng
udøJorde 65,7 pct.ved Rlgspolltlets
mållng I 2019. Opgerelsen er beregnet
ud fra andelen af personer. der svarer
"tilfreds• ener "meget tilfreds" med
polltlet I forbindelse med. atde har
været udsat for en forbrydelse eller
været Involveret I eller overværet en
ulykke samt I den forbindelse været I
kontakt med polltJet Inden for de sene-ste 12 mlneder.
Cer er nærmere redegjort for opgørelsen af resultatkravet under afsnit
2.4.2.1.

Sager om 15-17-Arlge I fast track-ordnlngen
for ungdamskrlmlnalltet skal være gennemfert Inden for de fastsatte frister I mindst 75
pct. af sagerne med henblik pi at opfylde fristeme I 80 pct. af sagerne I 2020.
llekampelH af Indbrud

Antallet af verserende straffesager
med slgtelse uden Ultale (ekskl. færdsel) udiJorde ved udpngen af 2019 I
alt 20.340 sager, hvilket er 8.520
færre � mAlet for 2019, som var
28.860 gei9. Cen gennemsnltllge aJ..
der var I samme periode 237 dage,
hvilket er 12 dage færre end mAlet for
2019. som var 249 dalf& I •nnemsnll

S pct

Henvisningen af sager vedr. 15-17lrtse er sket Inden for fristen pi I 73
pctaf sagerne
Cer er nænnere redeS10rt for opgerelsen af resultatkravet under afsnit
2.4.2.1.
Der blev 1 2019 på landsplan anmeldt
24.810 Indbrud I privat beboelse. Det
svarer Ul et fald pi 14,5 pct. I fortlold
t11 201e1>.

Ikke opfyldt
Maleter

opfyldt
IDCt.
Opfyldt

• BaseNna oa llbenda opee,elser sker pi bagWund lllclynamlslle ØPllfllser.
• Opøort pr. l. 11r11111 2020.
Polfttet 1kll 12019 forbedre andelen af pel'!lonef, ct.r svarer "lllfreds• ener ·me,11 lllheds" med pollttet I rolblndelse med. ilt bo,aeren hilr vatrtl
udut ro, en forb�elte tlfef varet hDlvtret I eller CMtrværet en lllyldce samt I den loltllndllse varet I kantilet mad politiet tnelen ro, de seneste 12
mlneder.
"oa
r.6.jlnUlr2020,
lvHuet ror llduktlanen l 2019 afsptfltr vedt.!Cltsen af en,., selvstandlC · estemmetse. dit' nu omfatter en rakke 111er. som rar
5E
1. Janu zo1a blev reøstrertt som tyveri eller trtcktyvetl, Mens 1111taaet af "lradltlonele"�
I
t pnvat bebolise f11der, udllønff deme ttduktlon Idet
lfulle af tyveri a11r1c1ctyv1n. som fer 2018 llcke VII' en del lf lndbrudldeflnltn. nu lnddr l'deflnltlonen. Pallttet har fatNtt at llolere effekten af den
lndb111dsbes11mmelse Ol btttlnet. atder var ap mad 14 pct. flere lllffltldtlleram lneiwdlp,tvatblboetu salllltt Hil 2. Ol 3, kvartal 2018altnt
�WUnd
arden nye lndbrudlb11temmelse. SI mens antallet af Indbrud fartøt falder, er llldet nu aftafende.
r.'
,,
, OPIØOrl
pr. 2. llflual 2020.
10

'
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Måls:
Bekæmpelse af bandekriminalitet
Polltlet skal foretage en konsekvent efterforskning og retsforfølgning af bandemedlemmer. Derfor skal der I gennemsnit I 2019
være fængslet 400 registrerede bandemedlemmer14•
Mål&:
Fokus pi økonomisk krlmlnafltet
Det landsdækkende center for It-relateret
økonomisk krlmlnalltet (LCIK) skal I 1. halvår
2019 I samarbejde med politikredsene evaluere overleveringen af sagspakker til politi·
kredsene og foretage eventuelle tllpasnln•
ger. Dette med henbllk på at opnå en højere
kvalitet. ensartethed og effektivitet I straffesagsbehandlingen, som måles ved at slgtel•
sesprocenten I sagspakkerne I 2. halvår
2019 er mere end so pct.
Mil7:
Særllg polltllndsats mod udreJsende krl·
mlnelle
Politiet skal samlet set 1 2019 gennemføre
seks særllge politiindsatser mod udrejsende
krlmlnelle I de rænsenære områder I Sønderlvlland oRD Lolland-Falster.
Mål8:

God forvaltnlngskultur

10 pct.

7.5 pct.

c) Gennemføre mindst to dlalogsessloner I
Rlgspolltlets Koncernledelse, hvor offentllge meningsdannere udfordrer poll·
tlets koncernledelse med udgangspunkt

Der er I 1. halvår gennemført en evaluerlng med henblik på at opnå en hø•
Jere kvalitet. ensartethed og effektlvl·
tet I straffesagsbehandllngen af sager
oversendt fra LCIK til politikredsene.
Slgtelsesprocenten for oversendte
sagspakker I andet halvår 2019 ligger
på 132 pct. Den høje procent skyldes
periodiseringen. og den samlede sigtelsesprocent for hele 2019 er således
på 68 procent.

5 pct.

5 pct.

Opfyldt
Mileter
opfyldt
7,Soct.

Opfyldt

Målet er
opfyldt
5 øct.

Samtlige kontroller er afholdt, og der•
ved er der fuld målopfyldelse.

7,S pct.

a)

Op/ø/gntng pa handlingsplaner

Opfyldt
Mileter
opfyldt
7,5Dct.

Rlgspolltlet har modtaget handlingsplaner fra alle polltlkredse og områder
I Rlgspolltlet.

En gennemgang af handllngsplanerne
viser helt overordnet.:

•

a) Følge op på de handllngsplaner, som

b) Gennemføre drøftelser med mindst to
rådgivende paneler. hvor eksterne giver
politiet feedback på både befolkningens
oplevelse af tlllld og p� opgavevaretagelse. Det f0rste rådgivende panel tager
afsæt I T,yghedsundersølelsen for
201a med særlig fokus p danskernes
tlllld til politiet.

Ved opgørelse pr. 2. januar 2020 var
der I gennemsnit 414 fængslede registrerede bandemedlemmer I 2019.

7,S pct.

Polltlet skal forholde sig kritisk til egen virksomhed samt organlsatlonskultur og adfærd
for herigennem løbende at sikre, at pollllet til
hver en tid handler I overensstemmelse med
de principper og værdier, som er bærende
for et demokratisk retssamfund. Konkret vil
polltlet:
alle dele af politiet (kredse og Rlgspolltiet) udarbejder som opf0lgn1ng på TI•
bet-redegørelsen. Opfølgningen munder
ud I en status, som drøftes I Rigspoliti·
ets Koncernledelse medio 2019,

MAiet er
opfyldt
10 pct.

10 pct.

at der I polltlkredsene og områ•
derne I Rlgspolltlet er fokus på en
række forskellige Indsatser som
led I arbejdet med organisations•
kulturen og adfærden J polltlet.
Det viser, at Initiativet tager udgangspunkt I den lokale situation.
hvilket er I overensstemmelse
med Intentionerne hermed.

7,5 pct.

Opfyldt

• at en del af polltlkredsene lnddra-

{

ger lmplementerlngen af Indsat•
serne I Initiativet "Nærhed og tryghed H I handlingsplanerne. Det viser, at der er opmærksomhed omkrlng. at arbejdet med organtsatl·
onskulturen og adfærden også
skal have effekt uden for politiets
egen organisation og p� borger•
nes oplevelse af, at polltlet er tll
for dem. O!

•• Med bandemedlemmer menes her medlemmer al både rocker• og bandegrupperInger, der er reglslrerel I Politiets Efterforsknlngsst�lledatabase
(PEDI.
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II .

I emner, som er relevante for polltlets
organlsattonskultur og adfærd.
Formålet med lnltlaUverne er at fastholde et
fælles ledelsesmæsstgt fokus på polltlets
orøanlsatlonskultur og adfærd, for derlgen•
nem at sllue, at bo,seme oøsl fremover har
tlllld Ul dansk politi.

j

I

at et element I mange af handllngsplaneme er arbejdet med
fejlkultur os behovet for at lære af
de fejl, man begår. En del af kredsene peger på, at opfølgning pi
klagesager er et værktø, Ul at arbejde med feJkulturen og acffær•
den. Opfalgnlng pi kJagesaøeme
ses som et værktaj Ul at skabe erkendelse af, at der begås fejl og tll
at lære heraf.

l

Med udgangspunkt I handllngsptaneme blev status pi Initiativet drattet I
polftlets koncemledelse den 6. Juni
pkt. e. 1 a) betragtes herefter
2019,
�ttet.
som afs

b) Rddglvende paneler

Rlgspolltlets direktion gennemfarte
den s. marts 2019 en drøftelse med
Trygfondens forskningschef Anders
Hede og soclotog Aydln Soel om
"Tryghed og tUlld tll polltler.

I

Det andet rAdglvende panel var planlagt tll afholdelse den 12. december
2019 med deltagelse af direktør Ja·
cob Mchangama fra tænketanken
Justltla. Temaet for dreftelseme var
omverdenens/borgernes oplevelse af
pollUet gennem de sager, der opnlr
stor medlemasslg bevlgenhed, herunder spergsmllet om, hvad sagerne
betyder for den generelle oplevelse af
tillid Ul polltleL Jacob Machangama
mitte melde afbud med kort varsel.
Drøftelsen blev derfor I stedet gennemfert den 16. tanuar 2020.

I c)

To dlologsessloner J Rl,Spolltfeb
Koncernledelse

Dlalogsessloneme tager udgangspunkt I erfartnøeme med en Ulsvarende session 1 2018 med dlrektllr og
chefredaktør for Mandag MOfØen. Lisbeth Knudsen.

I

f

Den 11. oktober 2019 er der øennemført en dlalogsesslon I koncemledel•
sen med professor Mikkel Flyverbom.
Institut for Ledelse, KommunlkaUon og
Samfund pi CBS, om digitale forandringer og de konsekvenser, som det
kan have for politiets organisation, kul•
tur og adfærd.
Den 4. december 2019 er der gennemfert en dialogsession I koncemledelsen med direktør, dr.jur. Jonas
Christoffersen, Institut for MenneskeretUøheder, om værdibaseret ledelse I
politiet. herunder hvordan værdier er
en Integreret del af politiets v111<e og
vlrksomhedsstratell.
.
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Mål 9:

Rettidig sagsbehandling I aktlndslgtssa-

S pct.

Politiet skal afgive bidrag Ul Justltsmlnlste·
riet Inden for h0rlngsfrlsten 1 90 pct. af alle
høringer over aktindsigtssager. som fremsendes efter den 1. Januar 2019.

5 pct.

ster

I

Mll 10:

Styrket Informations- og datasikkerhed

I forbindelse med Justitsministeriets under·
s0gelse om datasikkerhed skal kortlægning I
forbindelse med hovedunders0ge1sen være
færdlggJort ved udløbet af 3. kvartal 2019.

Implementering af den handlingsplan, som
myndigheden har udarbejdet I forbindelse
med Dlgltallserlngsstyrelsens ISO 27001modenhedsmållng. skal være gennemført
for de tlltag, der angives gennemført med
deadlines 1 2019. herunder ny lntranetslde,
politik for leverandørstyring, og ressourcetll·
deling til beredskabsplaner.

I

10 pct.

Målet er
Politlet har I perioden fra Januar 2019
tll 31, december 2019 afgivet 37 hørlngsbldrag Ul Justitsministeriet.
hvoraf 34 har været besvaret Inden for
h0rlngsfrlsten. På nuværende tidspunkt har polltlel således afgivet bl·
drag Inden for herlngsfrlsten 1 91,9 pct.
af alle høringer over aktindsigtssager.
For at sikre rettidig sagsbehandllng
Indførte Rlgspolltlet medio november
2019 en ny procedure. Siden Indføre!·
sen af den nye procedure er samtlige
høringer besvaret Inden for hørlngsfrlsten. Den samlede målopfyldelse er
således oofvldt med udi.?anf?en af året.
Som led I forberedelsen af datahånd·
terlngsundersøgelsen er der af Justitsministeriets Koncerndlgltallserrngsenhed gennemført en forundersøgelse
med henblik på at udvikle og teste en
metode Ul at undersøge datahåndterlngspraksls hos politi. anklagemyndlghed og PET.

5 pct.

5 pct.

opfyldt
S øct.

Opfyldt

MAiet er
opfyldt
10s:ict.

Rlgspolitlet har sammen med Justits•
ministeriets Koncerndlgltaliserlngsen•
hed og Rigsadvokaten operatlonallseret begrebet kortlægning.

Opfyldt

Med udgangspunkt i den gennemførte
kortlægning Igangsatte Rlgspolltiet
endvidere 1 2019 et omfattende ar•
beJde med at løfte den generelle data·
kvalitet I systemlisten. Dette arbejde
er en fortløbende proces. som vil blive
yderligere accelereret som led I hovedunders0gelsens afklaringsfase. Atklaringsfasen løber I henhold til den
parallelforskudte tidsplan Ind I 2020.
Ved den gennemførte modenhedsmå·
llng vedrørende 1S027001 ldentlflcerede Rlgspolltlet behov for øget modenhed for fire af de syv områder I
målingen.
1.

For så vidt angår området "Ressourcer, kompetencer
og be·
H

vldsthed har der siden målingen
været gennemført en landdæk·
kede awareness-aktlvltet I forblnde1se med "God adfærd I det of•
fenUlge"15• hvori der også Indgik
oplysning om Informationssikkerhed, og der er deslige Igangsat en
landsdækkende kampagne 'lnformatlonsslkkerhed er alles ansvar
- oitså dit!' med fem budskaber til

Opfyldt

I

" Modernlset111gsstyrelsen, KL og Oønske RPgloner 2017.
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medarbejderne.

I

I

I

Der er etableret en side på politi·
els Intranet om sfkkarhed I hver•
dagen med fælles materiale
udarbejdet et samarbeJdsfo
på pollUets Intranet for lnfonnatl·
onsslkkerhedsansvarllØe,

I

Derudover har Rlgspolltlets dlretctlon besluttet. at cyber-Ol Info,matlonsslkkerhedsomrldet skal
styrkes, hvllket bl.a. er sket øennem eget dlrektlonsdeltagelse I
Rlgspolltlets Informationssikkerhedsudvalø,

n'.1

2. RlppollUet vurdeJer at have en
højere modenhed på omrldet
·Levemnderstyrln8" end angivet I
mlllnøen, man har Ikke en formel
polltlk for omrldet hvodor det
Ikke var muligt at angave en højere
modenhed. Der er nu udarbejdet
en formel politik for leverandarsty•
rlnØ I forhold Ul 1S027001. Polltlk·
ken er godkendt I lnformauonsslkkerhedsudvaløet
3. Vedntrende •Malfn8, audlterlnø og

evaluertnr er det besluttet at
rapportering foretaøes Ul tnformauonsslkkerhedsudvatget Oer a�
rapporteres bl.a. pi status for modenhed I forhold Ul 15027001-lm·
plementerlngen, slkkerhedshændelser oø udferte tltsynsaktlvlteter.

4. ·seredskabsplane" er et omfat•
tende omrlde, der bide omfatter
It-beredskabsplaner og nadplaner
I organisationen, hvorfor omrldet
behandles I tæt samarbejde med
Natlonaf Beredskabscenter (NBC)
I Polltlomrldet.
Koncern IT har udarbefdet et koncept for It-beredskab, som danner
den overordnede ramme for sty•
ring af It-beredskabs• og nedplaner I polltlet. Polttlomrldet har
desHge udarbejdetstrateglpaplr
fot forretningens beredskab. lnformatlonsslkkerhedsudvaløet har
godkendt. at der arbejdes vldtt'e
med konceptet med en overordnet strateøJ med dertil knyttede
planer for omrldeme. Stratesten
med overordnet tJdsplan skal forelagges direktionen hurtigst muSamlet mllopfyldelN for 2011

I

lfllt

I

I

8!1DCt.
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Arets resultatopfyldelse for anklagemyndigheden

I

Tabe I 4,7, Arets r�sultatopfyldelse I mål-og resultat lanen for ankla,:emyndll2heden
Mil for anklagehlyndlgheden 1 2019

Væøt

Effektiv sagsbehandling af straffesager
på tværs af mvndlghad1trne

35 pct.

Mål 1:

Den gennemsnltllge sagsbehandlingstid ror
sager. hvor tiltalte Idømmes ubetinget frihedsstraf og påbegynder afsoning 1 2019,
skal være faldet med 10 pct. I 2019 (ca. 30
dage) 1ft. den gennemsnltllge sagsbehandllngstld 1 2016.

I mindst 75 pct. af VVV sagerne (vold-, våben· og voldtægtssager) skal der rejses tiltale Inden for fristen.

I mindst 75 pct. af sagerne. der skal I Ungdomskrlmlnalltetsnævnet. skal der rejses
tiltale senest 30 dage efter sigtelseslidspunktet.

Rigsadvokaten skal afgive bidrag til Justitsministeriet Inden for hørlngsfrlsten l 90 pct.
af alle høringer over aktindsigtssager, som
fremsendes efter den 1. tanuar 2019.
Polltlkredsene skal rejse tiltale eller træffe
anden afgørelse I mindst 60 pct. af alle sigtelser (ekskl. færdsel) senest 60 dage efter
slRtelsestldsounktet.
Polltlkredsene skal sikre, at den gennemsnitlige alder på verserende sigtelser (ekskl.
færdsel) over 18 måneder Ikke stiger I 2019
(opgjort ultlmo 2019) sammenlignet med
den gennemsnitlige alder I 2018 (opg!ort
som i;tennemsnlt over 12 måneder).

10 pct.

5 pct.
5 pct.
5 pct.
5 pct.

5 pct.

Må12:
Styrket Informations-- og datasikkerhed

10 pct.

I forbindelse med Justitsministeriets undersøgelse om datasikkerhed skal kortlægning
I forbindelse med hovedundersøgelsen
være færdiggjort v udløbet af 3. kvartal
r
2019.

5 pct.

Resultat

Den gennemsnltllge sagsbehandlingstid for sager, hvor tiltalte Idømmes
ubetinget frihedsstraf og påbegynder
afsoning 1 2019 var 1 2019 på 316,6
dage, hvor målet på landsplan var 278
dage. MAiet er derfor Ikke opfyldt.

Målet blev som udgangspunkt fastsat
på et højt ambitionsniveau. og det går
på tværs af de fire myndigheder l
straffesagsbehandlingen. Anklagemyndigheden har med dette mål og
tre af de nedenstående (mål vedr.
VVV-sagerne. sager I Ungdomskrlml·
nalltetsnævnet og sager målt på 60
dages fristen) fokus på sagsbehandUngstlden fra sigtelse til afgørelse af
tiltalespørgsmålet. Disse mål viser. at
de fastsatte frister delvist blev opfyldt.
men det det er lykkedes at nedbringe
sal!sbehandllnl!stlden vderlli.!ere.
Andelen af VVV-sager behandlet In·
denfor fristen var på 80,5 pct I 2019.
Målet er derfor oofvldt.
Dette m�II er fælles for polltlet og anklagemyndlgheden, og opfølgnlngen
viser, at de to myndigheder har haft en
fristoverholdelse på 73,0 pct. I 2019.
Målet er derfor Ikke oofvldt.

Milop-

fyldelse

Milat er delvist opfyldt
20Dcl

Ikke opfyldt

Opfyldt
Ikke opfyldt

Andelen af bidrag til Justitsministeriet
Inden for hørlngsfrlsten var på 93 pct. I
2019. Målet er derfor opfyldt.

Opfyldt

Andel straffesager behandlet Inden for
fristen var på 61,9 pct. I 2019. Målet er
derfor opfyldt.

Opfyldt

Den aktuelle alder på verserende sigtelser {over 18 mdr.) uden tiltale var I
2019 702,0 dage. hvor målet var under 743 dage. Målet er derfor opfyldt.

Opfyldt

Mileter
opfyldt

Justitsministeriet Indgik I efteråret
2018 en aftale med eksterne leverandører om at udarbejde en forundersøgelse. Formålet var at finde frem til en
egnet metode til at foretag den samlede undersøgelse af polltlits og anklali!emvndlt:!hedens datah ndterlng.

10 øct.

Opfyldt
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Forundersøgelsen blev tllendebragt I
februar 2019. Herefter blev udbud af
hovedundersegelsen offentllafort I
aprll mlned. Navnllg pA grund af tolke•
Ungsvatget b1tv der først den 26. sep•
tember 2019 algt en leverandør.

I

AnklatemyndlØheden har I forbindelse med
Dlgltallserlnøsstv,elsens ISO 27001•modenhedsmlllng udarbejdet en handllnøs·
plan for udbedring af mangler. 1 2019 skal
anklagemyndigheden Implementere de Ultag I handllngsplanen, der har deadltne I
2019, herunder tjekliste vedr. beredskabsplaner oe -test samt gennemførelse af beredskabstests.
Mil 3:

Aben ogborcerrettetoPCavelnnlnø

For at skabe eget åbenhed om arbejdet
med legalltet og kvalitet samt hlndtertngen
af fejl og kvalitetsudfordringer offentllgger
Rigsadvokaten 1 1. kvartal 2019 en samlet
tlJsynsplan for 2019 over de centrale tværgAende tlsynsomrlder. Rigsadvokaten offentllgger og afrapporterer herefter resultaterne af tllsynsarbe)det herunder ldenuncerede fejl og kvalltetsudfordrtnger samt an•
befalInger og lnltlaUver tll håndtering heraf,
efter den fastlagte tllsynsplan.

I

Rlcsactvokaten har lebende samarbeJ·
det med Justitsministeriet oø leveren•
døren om at fo,berede datahlndterlngsunderseøelsen. I den fofblndelse
har Rl,Sadvokaten bl.a. leveret de op•
lvsntnger om systemer mv" som leveranderen har eftefSpu,øt. MAiet vurde•
res derfor at være oofvkfl

S pct.

Alle punkter I handllnpplanen er øennemrert, og opfelgnrng pi leverandørers beredskabsstyring er fuldt lmplementeret I Anldagemvndlghedens Arshjul for sikkerhedsarbejdet I 2020.

20pc:t.

En ny plan for anklagemvndlghedens
tlsyn med straffesagsbehandllngen
trldte I kraft 1. januar 2019 aø blev of•
fentlla,ort pi anldagemyndlgheden.
dk den 29. januar 2019. Tllsynsplanen
beskriver anklagemvndlØhedens over•
ordnede tllsynsaktlvlteter I form af
særlige temaer og generelle tllsynsområder, der aktuelt lndgA, I Ulsynet.
10 pct.

Tllsynsplanen er dynamisk, og særHøe
temaer tllflljes ellerfjemes tabende fra
planen, efterhinden som de plbegyndes eller afsluttes. De aktuelle tematllsyn gennemfares og aMkles I henhold
m tllsynsplanen.

Opfyldt

Mileterdelvist opfyldt
10nct.

Opfyldt

Som del af den nye tllsynsmodel hør
de lokale anklagemyndtgheder udarbeJdet lokale Ulsynsplaner for de en•
kelte polltJkredse, der fastlægger le).
kalt fokus og beskriver de væsentligste tllsynsaktlvlteter I det lckale tilsyn.
Planerne er godkendt af de regionale
statsadvokater.
Rttsultateme fra temaUlsynene offentllggøres tabende som led I, at de en•
kelte tilsyn aMldes. Resultaterne fra
f.eks. det afviklede tematilsyn om udebllvelsesdomme er siledes offentligIJort pA anklagemyncllghedens hJemmeslde. øvrtge resultater aftllsynsarbejdet offentliggøres løbende, oC der
vt1 ogsl bllve
ntlla!Ort et sltuatlonsbllede kaic
d t lokale tilsyn vedrerende UlsynsAr 2019.
Mtlet er siledes oiifwldt for hele lret.
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Der er udarbejdet vejlednlngsmaterlale Ul ofre I form af et nyt Informationsoverblik (folder), der skal udleveres tll
all iofre, der afhøres I en straffesag.
So del af lnformatlonsoverbllkket er
der udarbejdet en ny webside Ul ofre
på www.politl.dk/ofre. Endvidere er
vejlednlngsmaterlale mv. opdateret på
www.anklagemyndlgheden.dk.

Som led I udspillet om t,yghed og nærhed
opdaterer Rigsadvokaten Inden udgangen
af 1 . halvår 2019 koncepter for breve til ofre
og vejledningsmateriale tll ofre. Inden udgangen af 2019 har Rigsadvokaten endvldere sikret. at alle anklagere har gennemført
et e-lærlngskursus om kommunikation med
ofre, og Rigsadvokaten har sammen med
Rlgspolltlet gennemført en tllfredshedsundersøgelse af bru ervenllgheden af vejled·
j
nlngsmaterlalet p hjemmesiderne.

Rigsadvokaten afgiver I Januar 2019 en sta·
tus for Implementeringen af de tiltag. der
fremgår af Rigsadvokatens redegørelse af
1s. august 2018 om opfølgning på TibetKommissionens beretning mv. Inden ud·
gangen af 1. kvartal 2019 har Rlgsadvokaten fastlagt det videre arbejde med god adfærd, kultur og værdier I 2019. og anklagemyndigheden skal have gennemført arbeJdet Inden årets udgan�.

I

Mål4:
Høj kvalitet I sa"sbehandllngen og styrkelse af SØIK

Oomfældelsesprocenten I straffelovssager
skal fastholdes på 90 pct. (+/· 5 pct.).

5 pct.

Gennemskrivning og kvalitetssikring af
koncepter for breve tll ofre - bl.a. gennem Inddragelse af sprogkonsulent og
psykolog- er sket. Breveksempler og
miniguide er udarbejdet. Målet var en
Implementering 1 1. halvår 2019, men
denne blev først gennemført I POLSAS medio Januar 2020. Relevante
koncepter I Platlna opdateres 1. kvartal 2020.

Ikke opfyldt

E·lærlngskursus blev lanceret I december 2019, men alle anklagerne fik
Ikke gennemført kurset I 2019.

Endelig blev der I 2019 gennemført en
bruger- og tllfredshedsundersøgelse
af lnformatlonsoverbllkket til ofre samt
materiale på polltl.dk og anklagemyn•
dlgheden.dk.

Målet er delvist opfyldt, da lmplemen·
terlng af koncepter til ofre I POLSAS
og Platlna blev forsinket. ligesom alle
anklagere Ikke gennemf0rte e-lærlngskurset Inden årets ud�an�.

s pct.

Rigsadvokaten har den 15. januar
2019 oversendt en status for lmplementeringen af de tiltag. der fremgår
af Rigsadvokatens redeg0relse af 15.
august 2019 om opf0lgnlng på Tibetkommissionens beretning mv., tll
Justitsministeriet. Fornyet status er
oversendt til Justitsministeriet den 26.
Juni 2019.

Rigsadvokaten har den 17. marts
2019 oversendt en handleplan for anklagemyndighedens videre arbejde
med god adfærd, kultur og værdier I
2019 til Justitsministeriet. Rigsadvokaten har I årets løb arbejdet med de I
handleplanen beskrevne leverancer
med henblik på gennemførelse Inden
årets udgang. Med undtagelse af to
delleverancer - hvoraf den ene er delvist oofvldt - er der fuld målopfyldelse.

20 pct.

5 pct.

�

Malet ar en domfældelsesprocent på
85·95 'lb, og domfældelsesprocenten
var på 86,7 pct.

Ikke opfyldt

Målet er
opfyldt
20 pct.
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Opfyldt

�7

80 pct. af alle tlltaletndstllllnger ved de regi•
onale statsadvokaturer skal 1 2019 afgares
Inden 60 daltl! fra modtuelsen af saftn.

5 pct.

Inden for to arbeJdsdaee skal 90 pct. af
hVldvasklndberetnlngeme være elekbonlsk
screenet ved hjælp af de forskelllge værktaJer, som Hvidvasksekretariatet hartll rldlghed, os de herved Identificerede underretnlnger skal være Visiteret manuelt af Hvidvasksekretariatet.

S pct.

Styrkelsen af hvidvaskområdet I S01K I flnanslovsaftalen for 2019 er o,ganlsatorlsk
Implementeret senest 1. Jull 2019. SØIK har
Inden udsangen af 2019 Indledt mindst 10
hvidvaskefterforskninger baseret pi under•
retninger Indgivet ttl Hvidvasksekretariatet

MII S:
Forbedretproduk1lvltet
Anklagemyndigheden I polltlkredsene skal I
2019 forbedre produktiviteten med 6 pct. I
forhold Ul 2015.
De regionale statsadvOkaturer skal I 2019
fo,bedre produktiviteten med 6 pct I forhold
Ul 2015.
Statsadvokaten for Sær111 Økonomisk og In•
tematlonal Kriminalitet skal 1 2019 forbedre
, produktiviteten med 7 Dct. I forhold Ul 2016.
5amletmllopfyldelse for 2019

Andelen af tlltalelndstlllln er afgjort In•
' den 60 dage var 1 2019 pl95,4 pct
Hvidvasksekretariatet I S01K har I
2019 samlet modtaget 53.454 underretninger. Alle underretnlnøer e r elektronlsk screenet Inden for to arbejds•
dage med henbllk pi udflndelse af relevante underretninger tll manuel gennemganø. De udfundne underretninger
gennemgls I praksis af en medatbeJ. der Inden for to arbejdsdage. MAiet er
onfvldt for 2019.
501K har 1 1. hBMll' 2019 tllfert ca. 30
ydertJgere lrsværl< til hVldvaskomrl·
det herunder tll efterforskning af en
række sterre sagskomplekser om formodet hvidvask. Senest er der pr. 1.
Juni 2019 ansat ni yderl1tere efterforskere/AC'ere tll hvidvask• og sportngsomrldet (heraf to med tiltrædelse
1. august 2019). Der er endvidere pr.
1. Juni 2019 etableret en sær11g efterforskningsgruppe med ansvar for ef•
terforsknlng af sager om hvidvask.

i
i

Den organisatoriske styrkelse af hvidvaskomrAdet er siledes fuldt lmplementeret

S pct

Der er Indledt efterfoisknlng 1 110 sager, heraf 13 saser om efterforskning I
sager om overtrædelse af hvklvaskbestemmeisen I straffelovens § 290a. De
øvrige sase, vedrarer overtrædelse af
hvidvaskloven. hvoraf langt størstedelen er sager om overtrædelse af det
såkaldte kontantforbud. Det er vores
opfattelsen, at mAlet vedrerer begøe
typer af sager, og det er således mere
end oDMdt.

i

15 pct.

5 pc:t.

Anldagemyndl&heden I pohtlkredsene
har forbedret deres produktiviteten
med 14, 1 oct. I forhold Ul 2015.
De regionale statsadvo11aturers produktMtet er steget med 11,2 pct. lft.

5 pct.

S01Ks produktivitet er steget med 8,6

S pct.

2015.

pct. 1ft. 2016.

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

Miteter
opfyldt
15 aet.

Opfyldt
Opfyldt
Opfyldt
75 pct.
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