
Dato: 5. november 2019 

Afrapportering på handlingsplan for nedbringelse af sagsbehold-
ningen på personfarlig kriminalitet i politiet og anklagemyndig-
heden – oktober 2019 

I forbindelse med besvarelsen af samrådsspørgsmål D den 27. august 2019 i Folketingets 
Retsudvalg fremlagde justitsministeren Rigspolitiets og Rigsadvokatens handlingsplan 
for nedbringelse af sagsbeholdning og sagsbehandlingstid på personfarlig kriminalitet. 
Personfarlig kriminalitet omfatter bl.a. vold, voldtægt, drab, brandstiftelse, blufærdig-
hedskrænkelse, røveri og trusler. 

Formålet med handlingsplanen er på kort sigt at sikre, at alle sager om personfarlig kri-
minalitet konsekvent tildeles den højeste prioritet, og at forurettede underrettes om be-
handlingen af deres sag. Handlingsplanens 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, de nuværende sagsbunker og de ældste sager håndteres, og sagsbe-
handlingstiden på området nedbringes. 

Varige nedbringelser af sagsbeholdningen og sagsbehandlingstiden forudsætter en lang-
sigtet og konsekvent prioritering af både den personfarlige kriminalitet og straffesagsom-
rådet generelt, hvilket i handlingsplanen er konkretiseret i følgende elementer:  

 Med udgangen af 2020 er politiets og anklagemyndighedens sagsbeholdning, al-
der og sagsbehandlingstid i sager om personfarlig kriminalitet 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 – se-
nest seks måneder efter anmeldelse af en sag om personfarlig kriminalitet skal
borgeren underrettes om status og videre forløb

Rigspolitiet og Rigsadvokaten præsenterer i nærværende notat en foreløbig status på 
handlingsplanens fremdrift – både centralt hos Rigspolitiet og Rigsadvokaten, hos de 
regionale statsadvokater samt decentralt i politikredsene.  

Der er siden handlingsplanens ikrafttræden udarbejdet en digital løsning, som giver ledel-
sen i de enkelte politikredse et hurtigt overblik over både status og fremdrift, og hand-
lingsplanen er i drift i alle politikredse. Der er et klart ledelsesfokus i både politi og an-



 

 
 

klagemyndighed på opfyldelse af handlingsplanens målsætninger, og der blev senest gjort 
status herpå i forbindelse med møde den 11. oktober 2019 i Koncernledelsen for politi og 
anklagemyndighed. I koncernledelsesmøder deltager ud over rigspolitichefen og politidi- 
rektørerne i praksis endvidere rigsadvokaten, statsadvokaterne samt Rigspolitiets direkti- 
on. Lignende møder vil blive afholdt månedligt som minimum i handlingsplanens første 
fase. 

 
Det er Rigspolitiets og Rigsadvokatens forventning, at politikredsene samlet vil opfylde 
handlingsplanens mål for beholdningens størrelse og alder ved udgangen af 2019. Neden- 
stående tabel viser dog, at der for de fleste politikredse stadig er et stykke vej til at nå 
målopfyldelsen. Årsagen er blandt andet, at de igangsatte initiativer i politikredsene skal 
have tid til at virke. Herudover er det særligt en udfordring i den lokale anklagemyndig- 
hed at skulle håndtere den øgede sagsproduktion for personfarlig kriminalitet i politiet. 

 
I det følgende gennemgås handlingsplanens enkelte elementer samt den foreløbige status 
på fremdrift på implementering og målopfyldelse. 

 
Mål for sager vedrørende personfarlig kriminalitet 
Handlingsplanen fastslår, at politiets og anklagemyndighedens sagsbeholdning og sags- 
behandlingstid i sager om personfarlig kriminalitet med udgangen af 2020 skal være re- 
duceret med 20 pct. Derfor har politiet og anklagemyndigheden i handlingsplanen fastsat 
følgende mål: 

 
1. januar 2020 vil beholdningen være reduceret med 10 %1 i sager om personfarlig 
kriminalitet på tværs af politi og anklagemyndighed. Dette omfatter: 

• Beholdningen af verserende sager uden sigtelser reduceres med 10 % - både an- 
tallet og alderen. 

• Beholdningen af verserende sigtelser uden tiltaler reduceres med 10 % - både 
antallet og alderen. 

 
1. april 2020 vil der være en tilsvarende 10 % reduktion2 på sagsbehandlingstiden 
for personfarlig kriminalitet på tværs af politi og anklagemyndighed. Dette omfatter: 

• Sagsbehandlingstiden fra anmeldelse til afgørelse af tiltalespørgsmålet  reduce- 
res med 10 %. 

 
1. januar 2021 vil den samlede reduktion i antal af, alder på og sagsbehandlingstid 
være på 20 %3 i sager om personfarlig kriminalitet på tværs af politi og anklage- 
myndighed. 

 
Status på målopfyldelsen for politi og anklagemyndighed fremgår nedenfor. 
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1 10 % reduktion ift. 1. halvår 2019. 
2 10 % reduktion ift. 1. halvår 2019. 
3 20 % reduktion ift. 1. halvår 2019. 



Side 3 
Tabel 1: Målopfyldelse for oktober 2019 

Sagsbehandlingstid (dage) 2014 2015 2016 2017 2018 
1. halvår

2019

Jul. 2019 til  

okt. 2019 

Anmeldelse til afgørelse af tiltalespørgsmål 134 137 143 151 149 242 205 

Mål - 1. kvartal 2020 218 

Difference mellem mål og status 13 

Sagsbeholdning (antal) 2014 2015 2016 2017 2018 
1. halvår

2019 
okt-19 

Sager uden sigtelse 3.207 4.605 7.491 11.171 9.009 9.096 8.765 

Mål - dec 2019 8.186 

Difference mellem mål og status -579 

Sigtelser uden tiltale  - - 5.621 6.235 11.188 8.986 7.993 

Mål - dec 2019 8.087 

Difference mellem mål og status 94 

Alder på sagsbeholdning (dage) 2014 2015 2016 2017 2018 
1. halvår

2019 
okt-19 

Sagsbeholdning uden sigtelse  158 140 146 164 172 184 198 

Mål - dec 2019 166 

Difference mellem mål og status -32 

Sigtelser uden tiltale - - 126 140 213 184 174 

Mål - dec 2019 166 

Difference mellem mål og status -8

Note: 
Data for 2014 - 1. halvår 2019 er fra det berigtigede faktaark pr. 27. september 2019. Data for status pr. oktober er fra den 2. 

november 2019. 

Sagsbehandlingstiden fra anmeldelse til afgørelse af tiltalespørgsmål er faldet fra 242 
dage i gennemsnit i 1. halvår 2019 til 205 dage i gennemsnit i månederne juli-oktober 
2019. Derfor er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid allerede mindre end målet for 1. 
kvartal 2020. Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 1. halvår 2019 var dog længere 
end normalt, da de fleste af de såkaldte Umbrella-sager afventede en afgørelse i Højeste-
ret (som faldt i januar 2019), før der blev rejst tiltale.  

Beholdningen af sager uden sigtelse er faldet fra 1. halvår til oktober 2019. Omvendt er 
den gennemsnitlige alder på beholdningen steget. Politikredsene behandler således flere 
sager, end der anmeldes, men der er fortsat en udfordring med at få behandlet de ældre 
sager. 

Beholdningen af sigtelser uden tiltale er faldet fra 1. halvår 2019 til oktober 2019, og 
målet om et fald på 10 % er allerede opnået. Alderen er også faldet, om end målet fortsat 
ikke er opnået. Dette peger på, at politikredsene i højere grad har rejst tiltale i de nyere 
sigtelser. 
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Faldet i beholdningen af sager uden sigtede og sigtelser uden afgørelse af tiltalespørgsmål 
skyldes, at både politiet og anklagemyndigheden har behandlet flere sager, end der er 
anmeldt og afgjort tiltalespørgsmålet i flere sigtelser, end der er rejst i perioden. Dette 
fremgår af figur 1 og 2, der viser udviklingen i 2019 fordelt på måneder. 
 
 
Figur 1: Anmeldelser, henlæggelser og sigtelser i 2019 
fordelt på måneder – personfarlig kriminalitet 

  
Note: Figur 1 omfatter anmeldelser, sigtelser og henlæggelser opgjort som antal sager, og figur 2 omfatter tiltaler, øvrige . 
afgørelser og bøder opgjort som antal forhold. En sag svarer til et journalnummer i POLSAS, og et forhold svarer til en 

person sigtet på en sag. Der kan være flere personer sigtet i  en sag/flere forhold i en sag. Data er opgjort dynamisk, hvorfor 

efteropdateringer af sagerne i POLSAS kan påvirke antallet af sager og forhold bagud i tid. Figurerne kan således ændre sig 

for de enkelte måneder som følge af efteropdateringer af sagerne i POLSAS 

  
 
Antallet af anmeldelser vedrørende personfarlig kriminalitet er stort set uændret i oktober 
2019. Omvendt er der rejst flere sigtelser og henlagt flere sager sammenlignet med de 
tidligere måneder i 2019. Som led i en fokuseret nedbringelse af beholdningen af verse-
rende sager vil der uundgåeligt være udsving i antallet af henlæggelser og sigtelser. Stats-
advokaterne følger løbende udviklingen i henlæggelse af sager – både som led i deres 
generelle tilsyn med politikredsenes straffesagsbehandling og som klagemyndighed i 
forhold til sager, hvor en sluttet sag påklages til statsadvokaten.  
 
Tabel 2 viser målopfyldelsen for de enkelte politikredse. På tværs af landet er der reduce-
ret i beholdningen af både sager uden sigtelse og af sigtelser uden afgørelse af tiltale-
spørgsmål. Københavns Politi har dog en udfordring, idet særligt beholdningen af sager 
uden sigtelse er for stor. Rigspolitiet og Rigsadvokaten følger udviklingen tæt og vurderer 
i samarbejde med kredsen, om yderligere initiativer bør iværksættes. For nuværende har 
Københavns Politi dog målrettet allokeret flere medarbejderressourcer til opgaven, hvil-
ket forventes at forbedre udviklingen frem mod årsskiftet. 

Figur 2: Tiltaler, bøder og øvrige afgørelser i 2019 
fordelt på måneder 
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Tabel 2 - Kredsvis målopfyldelse: Målopfyldelse fordelt på politikredse 

Anmeldelser uden sigtelse 

 
Antal Alder (dage) 

Kreds Baseline Mål Status Difference Baseline Mål Status Difference 
Nordjyllands Politi 363 327 376 -49 112 112 127 -15 
Østjyllands Politi 639 575 503 72 133 133 127 6 
Midt- og Vestjyllands Politi 419 377 327 50 143 143 149 -6 
Sydøstjyllands Politi 311 280 333 -53 109 109 110 -1 
Syd- og Sønderjyllands Politi 456 388 379 9 128 128 134 -6 
Fyns Politi 899 764 866 -102 164 164 155 9 
Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 572 515 468 47 129 129 123 6 
Midt- og Vestsjællands Politi 834 709 800 -91 156 156 170 -14 
Nordsjællands Politi 934 841 936 -95 202 165 181 -16 
Københavns Vestegns Politi 553 498 577 -79 123 123 102 21 
Københavns Politi 3095 2631 3185 -554 253 165 293 -128 
Bornholms Politi 21 19 15 4 78 78 37 41 
Danmark i alt 9096 8186 8765 -579 184 166 198 -32 

Sigtelser uden afgørelse af tiltalespørgsmål 

 
Antal Alder (dage) 

Kreds Baseline Mål Status Difference Baseline Mål Status Difference 
Nordjyllands Politi 490 441 432 9 148 148 136 12 
Østjyllands Politi 804 724 786 -62 173 166 152 14 
Midt- og Vestjyllands Politi 775 698 787 -89 135 135 165 -30 
Sydøstjyllands Politi 822 740 684 56 211 166 205 -39 
Syd- og Sønderjyllands Politi 1073 912 943 -31 161 161 159 2 
Fyns Politi 1001 851 763 88 168 166 187 -21 
Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 581 523 602 -79 138 138 109 29 
Midt- og Vestsjællands Politi 395 356 346 10 139 139 130 9 
Nordsjællands Politi 923 831 458 373 296 166 170 -4 
Københavns Vestegns Politi 429 386 379 7 130 130 94 36 
Københavns Politi 1683 1515 1789 -274 213 166 238 -72 
Bornholms Politi 10 9 24 -15 74 74 61 13 
Danmark i alt 8986 8087 7993 94 184 166 174 -8 

          
 
Sagsbehandlingstid fra anmeldelse til afgørelse af tiltalespørgsmål     
Kreds Baseline Mål Status Difference 

    Nordjyllands Politi 230 218 139 79 
    Østjyllands Politi 188 188 183 5 
    Midt- og Vestjyllands Politi 177 177 123 54 
    Sydøstjyllands Politi 192 192 183 9 
    Syd- og Sønderjyllands Politi 201 201 209 -8 
    Fyns Politi 193 193 249 -56 
    Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 142 142 150 -8 
    Midt- og Vestsjællands Politi 217 217 142 75 
    Nordsjællands Politi 408 218 450 -232 
    Københavns Vestegns Politi 200 200 147 53 
    Københavns Politi 327 218 210 8 
    Bornholms Politi 73 73 80 -7 
    Danmark i alt 242 218 205 13 
    Note til tabel 2: 

Baseline for 1. halvår er fastlagt ud fra datagrundlaget for udarbejdelsen af handlingsplanen, og målet er fastsat og fordelt 

mellem politikredsene herefter. Status og difference er opdateret pr. 2. november 2019. Data er opgjort dynamisk, hvorfor 

status for perioden juli – oktober 2019 vil ændre sig ved senere datatræk. 
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Handlingsplanen fastslår, at den personfarlige kriminalitet skal prioriteres konsekvent 
højest i den daglige visitation af indkomne anmeldelser og i håndteringen af ældre sager. 
Derfor har politiet og anklagemyndigheden i handlingsplanen besluttet at iværksætte føl-
gende tiltag: 

 

 
Personfarlig kriminalitet har højeste prioritet 

 Politikredsene har et elektronisk værktøj (en såkaldt elektronisk sagsstyringsre-
ol), som skal sikre et dagligt overblik over antallet af sager, deres respektive al-
der samt aktuelle status og placering. Dette gør, at politiet og anklagemyndig-
heden altid har et aktuelt overblik, der understøtter den konsekvente prioritering 
af sagerne om personfarlig kriminalitet. 

 Samtidig sikrer de eksisterende ambitiøse mål for sager om vold og voldtægt (jf. 
målene for de såkaldte VVV-sager), at disse sager konsekvent prioriteres højest, 
samt at de nytilkomne sager håndteres på trods af oprydningsindsatser på gamle 
sager. 

 Som et nyt initiativ har de regionale statsadvokater indført et særligt tilsyn med 
sager, hvor der har været rejst sigtelse i lang tid. Tilsynet skal sikre, at der i alle 
tilfælde er tilstrækkelig fremdrift i behandlingen af sagerne. Ordningen indebæ-
rer blandt andet, at politikredsene pålægges at orientere statsadvokaterne om al-
le sager om personfarlig kriminalitet, hvor der er rejst sigtelse, men efter 12 
måneder endnu ikke er truffet afgørelse om tiltalespørgsmålet. Politikredsene 
skal i disse tilfælde forklare sagsforløbet, og statsadvokaten kan konkret be-
stemme, at der skal tages nye sagsskridt for at sikre fremdrift i sagen.  

 De regionale statsadvokater vil herudover skærpe det tilsynsmæssige fokus på 
politiets behandling af anmeldelser om personfarlig kriminalitet, hvor der ikke 
er sket sigtelse, selv om der er gået lang tid. Statsadvokaternes tilsyn med disse 
sager vil blandt andet blive gennemført gennem målrettede tilsynsmøder og 
stikprøvekontroller.  

 
En uddybende status på implementeringen af ovenstående initiativer er gengivet neden-
for: 
 
Rigspolitiet og Rigsadvokaten 
Rigspolitiet og Rigsadvokaten har siden lanceringen af handlingsplanen haft et stort fokus 
på at kommunikere indholdet i og vigtigheden af handlingsplanen og dens målsætninger 
over for politikredsene. Handlingsplanen blev under udarbejdelsen drøftet flere gange 
med politikredsene. Planen drøftes endvidere månedligt i koncernledelsen, ligesom Rigs-
advokaten i fællesskab med Rigspolitiet fremadrettet afholder videomøder med advoka-
turchefer og statsadvokater hver 14. dag for at sikre det rette fokus.  
 
Rigsadvokaten og Rigspolitiet har herudover som det første tilpasset eksisterende ledel-
sesinformation, så politikredsene har adgang til aktuel ledelsesinformation til driftsstyring 
og løbende opfølgning på de sager og sigtelser, der er omfattet af handlingsplanen. De 
første ledelsesinformationsrapporter blev opdateret den 4. september 2019, og siden da er 
både nye rapporter og yderligere tilpasninger kommet til.  
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Konkret er der blandt andet udviklet en særskilt ledelsesrapport om status på målsætnin-
gerne for både politiet og anklagemyndigheden, som kan anvendes til opfølgning lokalt i 
politikredsene og centralt i Rigspolitiet og Rigsadvokaten. Opfølgningsrapporten har 
været tilgængelig for politikredsene siden den 14. oktober 2019. 
 
Til den daglige styring af de enkelte sager og sigtelser er politikredsenes såkaldte digitale 
sagsstyringsreoler tilpasset, så sager indeholdt i handlingsplanen enkeltvis kan fremfin-
des. Det betyder, at både politiet og anklagemyndigheden i politikredsene dagligt har en 
aktuel oversigt over verserende sager omfattet af handlingsplanen.  
 
Derudover følger Rigspolitiet løbende op på, at nytilkomne sager håndteres, samtidig med 
at de nødvendige indsatser til håndtering af gamle sager gennemføres. Der er udviklet en 
særskilt ledelsesinformationsrapport, som både Rigspolitiet og politikredsene kan anven-
de til at sikre balance i håndteringen af gamle og nytilkomne sager.  
 
Det er Rigspolitiets og Rigsadvokatens vurdering, at politikredsene med disse rapporter 
har effektive redskaber til at forfølge handlingsplanens målsætninger.  
 
Statsadvokaterne 
I medfør af handlingsplanen har statsadvokaterne et tilsyn på følgende tre områder: 

1. Nyt særligt tilsyn med sager, hvor der er rejst sigtelse, men efter 12 måneder ikke 
truffet afgørelse.  

2. Skærpet tilsyn med anmeldelser, hvor der ikke er sket sigtelse efter lang tid. 
3. Tilsyn med underretning af forurettede (underretningspligt i forhold til forurette-

de, hvis der er gået 6 måneder efter anmeldelsen uden, at der er truffet afgørelse i 
sagen). 

  
Formålet med statsadvokaternes tilsyn er at sikre, at der i alle tilfælde er tilstrækkelig 
fremdrift i de enkelte sager samt at påse, at underretningen af de forurettede finder sted. 
 
De regionale statsadvokater har udarbejdet en tilsynsplan, der blev udsendt til politikred-
sene den 8. oktober 2019.  
 
I tilsynsplanen er det lagt til grund, at statsadvokaternes tilsyn baserer sig på den control-
ling, som Rigspolitiet og Rigsadvokaten løbende foretager. Statsadvokaternes tilsyn vil på 
den baggrund være målrettet sagsbehandlingen og sagsforløbet i de konkrete sager. Til-
synsplanen er bygget op således, at ”tilsynsintensiteten” er stærkest i forhold til de gamle 
sigtelser, idet udstrækningen af en sigtelse altid bør begrænses mest muligt. I forhold til 
de gamle anmeldelser og underretningspligten er der dog også et tæt og fokuseret tilsyn: 
 

1. Vedrørende sager, hvor der er rejst sigtelse men ikke truffet afgørelse (tiltale eller 
påtaleopgivelse) efter 12 måneder, skal politikredsene hver måned, første gang 
den 15. november 2019, indsende et overblik til statsadvokaterne over sagerne. 
For så vidt angår de sager, der umiddelbart kan sagsbehandles, skal politikredse-
ne på et samleskema detaljeret redegøre for hver enkelt sag (hvad beror sagen på, 
tidshorisont, ønskes sagen drøftet med statsadvokaten mv.).  
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Statsadvokaterne vil hver måned efter modtagelsen af samleskemaerne gennemgå 
kredsenes samleskemaer vedrørende sager med sigtelse, der umiddelbart kan 
sagsbehandles. Efter en konkret vurdering indkalder statsadvokaterne konkrete 
sager til nærmere gennemgang og drøftelse med politikredsen, blandet andet med 
henblik på at følge op på om sagerne behandles inden for den angivne tidshori-
sont. Statsadvokaterne vil endvidere afholde møder/aflægge besøg i politikredse-
ne og drøfte konkrete sager, som politikredsene selv har ønsket at drøfte, og/eller 
som statsadvokaten af egen drift tager initiativ til at drøfte 

 
2. I relation til anmeldelser, hvor der ikke er sket sigtelse efter lang tid, skal politi-

kredsene hver måned indsende et overblik til statsadvokaterne over sager, der er 
ældre end 12 måneder fra anmeldelsestidspunktet. Tidsfristen på de 12 måneder 
er valgt, fordi handlingsplanen alene opererer med begrebet ”lang tid”. Herved 
harmonerer tidsfristen for indberetning af anmeldelser uden sigtelse med tidsfri-
sten for indberetning af sigtelser uden afgørelse. 

 
Statsadvokaterne vil afholde møder/aflægge besøg i de politikredse, der har en 
ophobning af sager uden sigtelse og drøfte, hvilke barrierer der kan være for be-
handlingen og fremdriften af sagerne. 

 
3. Statsadvokaterne vil på grundlag af oplysninger fra Rigspolitiet om status for un-

derretning løbende følge op på politikredse, der ikke foretager underretning af 
forurettede senest seks måneder efter anmeldelsen i overensstemmelse med hand-
lingsplanen, og drøfte ændringer i forhold til sagsskridt og organisatoriske tilpas-
ninger mv. Statsadvokaterne vil endvidere som et led i det almindelige tilsyn føl-
ge op på, at retningslinjerne om vejledning og orientering af forurettede - herun-
der i forhold til kontaktpersonordningen - følges.  Statsadvokaterne fører således 
allerede i dag tilsyn med bl.a. vejledning af den forurettede i voldtægtssager, lige-
som det forventes, at der i 2020 – uafhængigt af nærværende handlingsplan – 
iværksættes et såkaldt tematiseret tilsyn med kontaktpersonordningen. Statsadvo-
katerne fører endvidere et løbende, generelt tilsyn via de sager, som statsadvoka-
terne modtager fra politikredsene, og giver i den forbindelse kredsene feedback 
på disse. Den løbende feedback opsamles i statsadvokaturerne og gennemgås 
kvartalsvist for mere systematiske fejl.  

 
Statsadvokaterne vil generelt i forbindelse med tilsynet tillige bistå med udbredelse af 
best practice vedrørende tilrettelæggelse af sagsgange, juridiske tvivlsspørgsmål m.v.       
 
Politikredsene skulle senest den 1. november 2019 indsende deres interne retningslinjer 
for implementering af handlingsplanen til statsadvokaterne.  
 
Statsadvokaterne skal kvartalsvis afrapportere til Rigsadvokaten vedrørende tilsynets 
gennemgang af konkrete sager og vedrørende underretningspligten. Statsadvokaterne 
afrapporterer første gang til Rigsadvokaten den 15. januar 2020.  
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Politikredsene  
Til brug for denne afrapportering har Rigsadvokaten og Rigspolitiet indhentet bidrag fra 
politikredsene. Alle politikredse har sat handlingsplanen i drift, herunder igangsat sær-
skilte lokale initiativer for at sikre, at kredsen kommer i mål med handlingsplanens ambi-
tioner.  
 
Politikredsene implementerer handlingsplanens indsatser med vægt på forskellige tiltag, 
så indsatserne matcher de lokale udfordringer, der er i den enkelte politikreds på tværs af 
politi og anklagemyndighed. Overordnet kan indsatserne grupperes i tre temaer; (1) mar-
kant ledelsesmæssigt fokus, (2) ressourcemæssig prioritering af behandlingen af sager om 
personfarlig kriminalitet samt (3) specifikke indsatser til understøttelse af den daglige 
sagshåndtering.  
 
Alle politikredse understreger, at et stærkt ledelsesmæssigt fokus er afgørende for at opnå 
målsætningerne i handlingsplanen. Emnet drøftes løbende i kredsenes øverste ledelse, og 
politikredsene har oplyst, at der afholdes særskilte koordinations- og statusmøder mellem 
de relevante afdelinger for at understøtte den tværgående indsats i politikredsen, da det er 
afgørende for at kunne opnå handlingsplanens målsætninger, at der er et tæt samarbejde 
på tværs af politiet og anklagemyndigheden i bunkebekæmpelse og daglig prioritering af 
sagerne.   
  
Kredsene har ligeledes taget ressourcemæssige skridt for at sikre prioriteringen af sager 
om personfarlig kriminalitet samt sikre en oprydning i de ældste sager. Eksempelvis har 
nogle politikredse allokeret såkaldte ”skærmede” ressourcer, som er særligt dedikerede til 
håndtering af personfarlig kriminalitet. Andre politikredse har opnormeret de enheder, 
som behandler sagerne. Flere kredse har iværksat indsatser, hvor medarbejderne eksem-
pelvis kan tage ekstra arbejde i weekender mod honorering for at bidrage til bunkebe-
kæmpelsen. Endelig har flere kredse inddraget politistuderende under praktik i handlings-
planens implementering, idet de med støtte fra erfarne efterforskere inddrages i sagsbe-
handlingen på handlingsplanens indsatsområder.  
 
Alle kredse har et skærpet fokus på den daglige driftsstyring for at understøtte håndtering 
af sager om personfarlig kriminalitet. Den ledelsesinformation, der er til rådighed, udnyt-
tes til fulde – både til at monitorere målopfyldelsen samt dagligt at udfinde og sagsstyre 
de relevante sager. Kredsene beretter yderligere, at fristerne for VVV-sager inddrages i 
denne daglige sagsstyring, så fokus på disse mål samtidig honoreres.   
 
Det er Rigspolitiets og Rigsadvokatens vurdering, at alle kredse har igangsat relevante og 
adækvate indsatser. Flere af indsatserne kræver dog mere tid, før der vil kunne aflæses en 
effekt på målopfyldelsen.  
 
Underretning af forurettede i sager om personfarlig kriminalitet 
Handlingsplanen fastslår, at politikredsene er forpligtede til at holde den forurettede bor-
ger underrettet. Senest seks måneder efter anmeldelse af en sag om personfarlig krimina-
litet skal borgeren således underrettes om status og sagens videre forløb. Derfor har poli-
tiet og anklagemyndigheden besluttet at iværksætte følgende: 
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 Der indføres en ordning, hvor politiet eller anklagemyndigheden, når der er for-

løbet seks måneder fra tidspunktet for anmeldelsen i sager om personfarlig krimi-
nalitet, uden at der er truffet afgørelse i sagen, skal tage kontakt til den forurette-
de borger og orientere om sagens forløb. I det omfang det er muligt, skal politiet 
og anklagemyndigheden orientere den forurettede om det forventede tidspunkt 
for sagens afgørelse og om andre forhold, der kan være relevante for den foruret-
tede. Orienteringen skal ske i alle tilfælde, hvor den forurettede ikke allerede er 
orienteret om sagens forløb mv. af en kontaktperson i medfør af kontaktperson-
ordningen. 

 I forhold til den konkrete behandling af straffesagerne er der i bekendtgørelse nr. 
1108 af 21. september 2007 og afsnittet i Rigsadvokatens meddelelse om vejled-
ning af forurettede fastsat retningslinjer for politiets og anklagemyndighedens 
pligt til at vejlede og orientere forurettede i straffesager og til at udpege en kon-
taktperson for forurettede. Der iværksættes et tilsyn med, at disse retningslinjer 
og den nye underretningsordning følges.     

 
Status på implementeringen af ovenstående initiativer er: 
 
Rigsadvokaten og Rigspolitiet 
Rigspolitiet vil følge løbende op på, at underretningspligten overholdes, og politikredsene 
vil modtage ledelsesinformation om fremdriften i underretningsindsatsen. Derfor er der 
blevet arbejdet med en tilpasning af politiets sagsstyringssystem, POLSAS, så politikred-
sene direkte på sagen kan registrere, at underretningen er gennemført. En sådan løsning, 
der bliver sammenkædet med dokumentation for udpegelse af kontaktpersoner, har været 
implementeret fra den 5. november 2019.  
 
Sideløbende har Rigsadvokaten og Rigspolitiet arbejdet med en kommunikationspakke 
samt nationale koncepter for underretning, der kan sikre, at den underretning, der skal ske 
af forurettede, har det rette indhold. Der er stort fokus på, at underretningen indeholder 
oplysninger om den konkrete sags forløb samtidig med, at der tages hensyn til eventuelle 
følsomme personoplysninger. De nationale koncepter skal derfor understøtte kvaliteten af 
den underretning, politikredsene skal foretage. Den samlede kommunikationspakke med 
nationale koncepter blev udsendt den 31. oktober 2019.  
 
Grundet arbejdet med koncepterne og forsinkelsen i den tekniske understøttelse er det 
aktuelt ikke muligt at give en status på fremdrift i efterlevelse af underretningspligten. 
Rigspolitiet og Rigsadvokaten kan give status på fremdrift i efterlevelse af underretnings-
pligten ved november måneds afrapportering.   
 
Statsadvokaterne 
Statsadvokatens tilsynsplan, der er omtalt ovenfor, omfatter også løbende opfølgning på 
politikredse, der ikke foretager underretning af forurettede senest seks måneder efter an-
meldelsen i overensstemmelse med handlingsplanen. 
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Bilag 1  
 
Opgørelse af udviklingen i anden kriminalitet  
Prioriteringen af sager om personfarlig kriminalitet vil få betydning for behandlingen af 
andre straffesager. Dette er særligt tilfældet i anklagemyndigheden, der med den nuvæ-
rende ressourcesituation ikke har mulighed for at behandle flere sager men alene kan 
prioritere ressourcerne til forskellige typer af sager. Rigspolitiet og Rigsadvokaten følger 
derfor løbende den generelle kriminalitetsudvikling. Figur 3 og 4 viser udviklingen i be-
handlingen af henholdsvis anmeldelser, sigtelser og henlæggelser (figur 3) samt tiltaler, 
øvrige afgørelser og bøder (figur 4) i 2019 fordelt på måneder. Figurerne omfatter al kri-
minalitet bortset fra personfarlig kriminalitet og færdselssager, da antallet af færdselssa-
ger fylder meget antalsmæssigt sammenlignet med de resterende straffesager. 
 
Figur 3: Anmeldelser, henlæggelser og sigtelser i 2019 
fordelt på måneder – al anden kriminalitet ekskl. 
færdsel 

 

Figur 4: Tiltaler, bøder og øvrige afgørelser i 2019 
fordelt på måneder – al anden kriminalitet ekskl. 
færdsel 

 
Note: 

Figur 3 omfatter anmeldelser, sigtelser og henlæggelser opgjort som antal sager, og figur 4 omfatter tiltaler, øvrige 

afgørelser og bøder opgjort som antal forhold. En sag svarer til et journalnummer i POLSAS, og et forhold svarer til en 

person sigtet på en sag. Der kan være flere personer sigtet i en sag/flere forhold i en sag. Data er opgjort dynamisk, hvorfor 

efteropdateringer af sagerne i POLSAS kan påvirke antallet af sager og forhold bagud i tid. Figurerne kan således ændre sig 

for de enkelte måneder som følge af efteropdateringer af sagerne i POLSAS. 

 
For anmeldelser, henlæggelser og sigtelser er der ingen entydig tendens, men for tiltaler 
og bøder er der et fald fra september til oktober. Faldet ses dog kun for den enkelte må-
ned, og billedet kan ændre sig ved opdateringen for november 2019. Politiet og anklage-
myndigheden vil månedsvis følge udviklingen i den samlede behandling af straffesager, 
herunder i videst mulig omfang sikre at opprioriteringen af personfarlig kriminalitet ikke 
resulterer i en unødig nedprioritering af andre sagsområder. 
 




