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1. PÅTEGNING
Årsrapporten omfatter de hovedkonti på finansloven, som politiet og anklagemyndigheden, CVR-nr. 17143611, er ansvarlig for. Det indbefatter den virksomhedsbærende hovedkonto 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.
samt hovedkonti 11.21.21. Strafferetspleje mv., 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.,
11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv., 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed, 11.23.06.
Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning, 11.23.07. Kommunal parkeringskontrol, 11.23.13. Det Kriminalpræventive
Råd, 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste, 11.23.17. Danmarks bidrag til Europol og 11.23.18. Danmarks bidrag til Eurojust. Endvidere indgår de regnskabsmæssige forklaringer, som skal tilgå Rigsrevisionen i forbindelse med bevillingskontrollen for 2021.

Påtegning
Det tilkendegives hermed:
1.

at årsrapporten er rigtig, dvs. at årsrapporten ikke indeholder væsentlige fejlinformationer eller udeladelser,
herunder at målopstillingen og målrapporteringen i årsrapporten er fyldestgørende,

2.

at de dispositioner, som er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte 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 midler og ved
driften af de institutioner, der er omfattet af årsrapporten.

København, den 15. marts 2022

Thorkild Fogde
Rigspolitichef

København, den 15. marts 2022

Jan Reckendorff
Rigsadvokat

København, den 16. marts 2022

Johan Legarth
Departementschef
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2. BERETNING
2.1.

Præsentation af virksomheden

Denne årsrapport aflægges for følgende hovedkonti:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

§ 11.21.21. Strafferetspleje mv.
§ 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.
§ 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv.
§ 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv.
§ 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed
§ 11.23.06. Erstatning i anledning af strafferetlig forfølgning
§ 11.23.07. Kommunal parkeringskontrol
§ 11.23.13. Det Kriminalpræventive Råd
§ 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste
§ 11.23.17. Danmarks bidrag til Europol
§ 11.23.18. Danmarks bidrag til Eurojust

Virksomhedens navn er politiet og anklagemyndigheden med København som hjemsted.
Politiet skal i henhold til § 1 i lov om politiets virksomhed ”virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet. 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
offentlige 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 tilsynsopgaver 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. Rigspolitiet har ansvaret for Danmarks 12 politikredse samt for politiet
i Grønland og på Færøerne. Det er Rigspolitiets opgave at understøtte justitsministeren samt sætte retning for hele
dansk politi – dvs. formulere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan
samt føre tilsyn med politikredsenes opgavevaretagelse. Rigspolitiet ledes af rigspolitichefen og var i 2021 organiseret i
fire overordnede områder: Politiområdet, Koncernøkonomi og -service, Koncern IT og Koncern HR, samt to sekretariater
og Koncernkommunikation. Herudover er Politiets Efterretningstjeneste organiseret som en del af Rigspolitiet. Politiets
Efterretningstjeneste udarbejder udover information i denne årsrapport egen årlig redegørelse. Politidirektørerne 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 politidirektørerne. Rigsadvokaten
har det faglige ansvar for anklagemyndighedens virksomhed i hele landet og fører tilsyn med statsadvokaterne og politidirektørerne. Rigsadvokaten er endvidere den øverste administrative leder af anklagemyndigheden. De overordnede
retningslinjer for anklagemyndighedens faglige virksomhed er nærmere fastlagt i retsplejeloven.
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Politiets og anklagemyndighedens organisation var i 2021 opbygget således:
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2.2.
2.2.1.

Ledelsesberetning
Årets økonomiske resultat

Årets resultat for politiet og anklagemyndigheden (hovedkonto 11.23.01, 11.23.04 og 11.23.16) udgør et mindreforbrug
på 174,8 mio. kr., hvilket svarer til 1,4 pct. af nettoudgiftsbevillingen. Samlet set vurderes årets resultat som acceptabelt
set i lyset af det sene tidspunkt for indgåelsen af Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 (15.
december 2020), den generelle situation med forsinkelser af leveringer af varer og tjenesteydelser som følge af COVID19-situationen samt de generelle udfordringer med at rekruttere især it-kompetencer. Det sene tidspunkt for indgåelsen
af flerårsaftalen har således medført, at nogle af flerårsaftalens større projekter er blevet forsinket i forhold til de oprindelige forudsætninger, der blev udarbejdet medio 2020. Politiets og anklagemyndighedens overførte overskud udgør
efter årets resultat 419,5 mio. kr. ultimo 2021.
Politiets og anklagemyndighedens bevillingsmæssige forhold i regnskabsåret 2021 var primært reguleret af Aftale om
politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 og tillægsbevillinger til finansloven for 2021 på 2.517,9 mio. kr.,
hvoraf 2.386,5 mio. kr. vedrørte flerårsaftalen inkl. bl.a. den midlertidige grænsekontrol mod Tyskland og Sverige, mens
-49,8 mio. kr. vedrørte ressortoverførsel af visse færdselsopgaver fra Justitsministeriet til Transportministeriet. De resterende tillægsbevillinger vedrørte primært merudgifter som følge af COVID-19 på 271,0 mio. kr. og en bevillingskorrektion på -96,3 mio. kr. vedrørende merudgifter som følge af COVID-19 afholdt i 2020. Uden denne bevillingskorrektion
havde årets resultat udgjort et mindreforbrug på 271,1 mio. kr.
Politiets og anklagemyndighedens ordinære driftsbevilling udgjorde 12.281,9 mio. kr. på finansloven for 2021 inkl. tillægsbevillinger, hvoraf lønsumsloftet udgjorde 8.646,4 mio. kr. De økonomiske hoved- og nøgletal for politiet og anklagemyndigheden fremgår af tabel 2.1 nedenfor.
Tabel 2.1. Politiets og anklagemyndighedens økonomiske hoved- og nøgletal
Hovedtal.1) 2)
(Mio. kr.)
2019
2020
Resultatopgørelse
Ordinære driftsindtægter
-11.311,3
-12.262,1
Ordinære driftsomkostninger
11.364,3
11.957,9
Resultat af ordinær drift
53,0
-304,2
Resultat før finansielle poster
85,3
-255,6
Årets resultat 3)
146,6
-185,0
Balance
Anlægsaktiver i alt (materielle og immaterielle)
1.184,5
1.161,0
Omsætningsaktiver (ekskl. likvider) 4)
647,6
661,7
Egenkapital 3)
-235,0
-471,6
Langfristet gæld
-1.144,1
-1.125,8
Kortfristet gæld4)
-2.385,9
-2.606,8
Finansielle nøgletal
Udnyttelsesgrad af lånerammen
84,3 pct.
82,7 pct.
Bevillingsandel
99,9 pct.
99,6 pct.
Overskudsgrad 3)
-1,3 pct.
1,5 pct.
Negativ udsvingsrate 3)
34,0 pct.
107,8 pct.
Personaleoplysninger
Antal årsværk 5)
16.800
16.851
Årsværkspris (kr.)
483.479
495.354

2021
-12.293,6
12.011,0
-282,6
-249,6
-174,8

2022
-12.255,7
12.166,6
-89,1
62,2
-

1.276,2
679,6
-646,4
-1.196,6
-1.857,3
90,8 pct.
99,9 pct.
1,4 pct.
184,8 pct.
16.903
491.509

1) De økonomiske hoved- og nøgletal omfatter hovedkonto 11.23.01, 11.23.04 og 11.23.16.
2) Regnskabstallene for 2019-2021 og budgettallene for 2022 er trukket fra SKS.
3) I 2020 er årets resultat og egenkapitalen opgjort efter et bevillingsbortfald på 12,8 mio. kr. på underkonto 11.23.01.10. Almindelig virksomhed. Tilsvarende er nøgletallene
for overskudsgrad og negativ udsvingsrate beregnet efter indregning af bevillingsbortfaldet.
4) Regnskabstallene for omsætningsaktiverne og den kortfristede gæld er i årene 2019-2021 korrigeret pga. reklassificering af anden gæld vedr. forudlønnede og tilgodehavender hos kreditorer under leverandører og tjenesteydelser.
5) Antal årsværk omfatter alle ansatte (ekskl. timelønnede) i politiet og anklagemyndigheden inkl. Færøerne og Grønland og er opgjort på grundlag af politiets personaleadministrative system.
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I perioden 2019-2021 er de ordinære driftsindtægter steget med 982,3 mio. kr., hvoraf en stigning på 983,8 mio. kr. kan
henføres til den indtægtsførte bevilling, mens et fald på 1,5 mio. kr. kan henføres til øvrige ordinære driftsindtægter.
Bevillingsstigningen skyldes bl.a., at politiet i forbindelse med finansloven for 2020 blev tilført ressourcer til et øget optag
af politistuderende og en styrkelse af anklagemyndigheden. Bevillingsstigningen skyldes endvidere, at politiet i forbindelse med Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 blev tilført ressourcer til bl.a. en nærhedsreform af politiet, herunder ved flere beredskabspatruljer og 20 nye nærpolitienheder, en styrket indsats over for ofre
for vold i nære relationer og voldtægt mv., en mere robust politistyrke, herunder ved yderligere øget optag på Politiskolen, en styrket indsats mod kompleks kriminalitet og digital kriminalitet, herunder ved etableringen af National enhed
for Særlig Kriminalitet (NSK) og Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK), en styrket indsats for mindre sagsbunker
og kortere sagsbehandlingstider, stærke indsatser mod terror, social dumping og i de grænsenære områder samt en
bedre og mere sikker it-understøttelse af politiet. Bevillingsstigningen skyldes endelig, at politiet på tillægsbevillingsloven for 2021 er blev tilført ressourcer til merudgifter som følge af COVID-19-situationen i 2021. Desuden kan en bevillingsstigning på 235,0 mio. kr. henføres til generelle pris- og lønstigninger.
De ordinære driftsomkostninger er samlet set steget med 646,7 mio. kr. fra 2019 til 2021 fordelt med 179,8 mio. kr. på
personaleomkostninger, 14,6 mio. kr. på af- og nedskrivninger og 452,3 mio. kr. på øvrige ordinære driftsomkostninger.
Korrigeret for generelle lønstigninger er personaleomkostningerne stort set uændrede, hvilket kan henføres til, at meroptaget af politistuderende, ansættelsen af politikadetter og styrkelsen af anklagemyndigheden opvejes af en ændret
personalesammensætning og reduktion i antallet af civile årsværk ekskl. jurister, jf. nedenstående.
Korrigeret for generelle prisstigninger er af- og nedskrivningerne stort set uændrede, mens de øvrige ordinære driftsomkostninger er steget med godt 300 mio. kr. De stort set uændrede af- og nedskrivninger kan primært henføres til et
stort set uændret samlet niveau for af- og nedskrivninger af 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 ekstraordinære udgifter som følge af COVID-19-situationen
samt udgifter til en bedre og mere sikker it-understøttelse af politiet og anklagemyndigheden.
I perioden 2019-2021 er antallet af årsværk steget med godt 100 årsværk, hvilket primært kan henføres til meroptag af
politistuderende, ansættelse af politikadetter og en styrkelse af anklagemyndigheden. I modsat retning trækker en reduktion i antallet af civile årsværk ekskl. jurister, herunder som følge af, at der blev overført ca. 150 årsværk til Udlændinge- og Integrationsministeriet pr. 1. august 2020 som følge af ressortoverførsel af visse udlændingeopgaver, jf. kongelig resolution af 10. september 2019, og at der er blevet overført ca. 170 årsværk til Transportministeriet pr. 1. oktober
2021 som følge af ressortoverførsel af visse færdselsopgaver, jf. kongelig resolution af 29. september 2021. Det øgede
antal medarbejdere er bl.a. blevet anvendt til en generel styrkelse af politiets operative kapacitet, en styrket indsats i
grænseområderne, en styrkelse af anklagemyndigheden og en trygheds- og sikkerhedsskabende indsats, herunder i lokalområderne ved flere beredskabspatruljer og nye nærpolitienheder.
Den gennemsnitlige årsværkspris er steget med 1,7 pct. i perioden 2019-2021. Hvis der korrigeres for generelle lønstigninger, er den steget med 0,1 pct. i samme periode.
I perioden 2019-2021 har udnyttelsesgraden af lånerammen ligget mellem 82,7 pct. og 90,8 pct. Variationen i udnyttelsesgraden af lånerammen i perioden kan henføres til variationer i større anskaffelser af almindeligt it-udstyr og køretøjer
mv., indretning af større lejede bygninger og lokaler mv., udvikling af større it-systemer mv. samt tidspunktet for ibrugtagningen og påbegyndelsen af afskrivningerne på investeringerne.
Bevillingsandelen har i hele perioden 2019-2021 ligget på knap 100 pct., hvilket viser, at den indtægtsførte bevilling udgør langt den væsentligste indtægt for politiet og anklagemyndigheden.
I perioden 2019-2021 har overskudsgraden ligget mellem -1,3 pct. og 1,5 pct. som følge af merforbruget på 146,6 mio.kr.
i 2019 og mindreforbruget på 185,0 mio. kr. i 2020. I 2021 var overskudsgraden 1,4 pct. som følge af mindreforbruget på
174,8 mio. kr.
Den negative udsvingsrate er opgjort som forholdet mellem det overførte overskud på egenkapitalen og den regulerede
egenkapital. I tilfælde af, at der er en negativ egenkapital, må det overførte underskud ikke overstige den regulerede
egenkapital. Udsvingsraten er positiv, når egenkapitalen er positiv, dvs. når der er et akkumuleret overskud. I perioden
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2018-2020 har udsvingsraten ligget mellem 34,0 pct. til 184,8 pct. som følge af variationer i årets resultat og reguleringer
af den regulerede egenkapital. Ved udgangen af 2020 udgjorde det samlede overførte overskud for politiet, anklagemyndigheden og Politiets Efterretningstjeneste i alt 419,5 mio. kr.

2.2.2.

Årets faglige resultater

2.2.2.1.

Årets faglige resultater i politiet

Implementering af initiativer i Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023
I slutningen af 2020 blev der indgået en Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023. Aftalen rummer i alt 11 temaer med en række underliggende initiativer, der som udgangspunkt skal realiseres i aftaleperioden:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nærhedsreform af politiet
Politigaranti
Styrket indsats over for ofre for vold i nære relationer og voldtægt mv.
En mere robust politistyrke
Styrket indsats mod kompleks kriminalitet
Styrket indsats mod digital kriminalitet
Mindre sagsbunker og kortere sagsbehandlingstider
Flere ressourcer til politi og anklagemyndighed i Nordatlanten
Stærke indsatser mod terror, social dumping og i de grænsenære områder
Fortsat modernisering af politiet og anklagemyndigheden
Øget indsats for trafiksikkerhed

Flerårsaftalen indeholder flere markante reformspor, der bl.a. skal være med til at skabe en ny balance mellem centrale
og decentrale funktioner i politiet samt styrke indsatsen mod kompleks kriminalitet. I 2021 har politiet særligt haft fokus
på implementering af en række af flerårsaftalens større reformspor, herunder gennemførelse af en reform af Rigspolitiet, etablering af en National enhed for Særlig Kriminalitet, gennemførelse af en ressortomlægning på færdselsområdet, indførelse af politigarantier samt etablering af nærpolitienheder i politikredsene.
Reform af Rigspolitiet
Der er i 2021 gennemført en større reform af Rigspolitiet, der ledelsesmæssigt og organisatorisk trådte i kraft den 1.
januar 2022. Reformen skal bidrage til, at Rigspolitiet fremover skal fokusere på styrelsesopgaver som øverste politimyndighed i Danmark. Formålet er at skabe en bedre balance mellem et centralt Rigspoliti og det borgernære politiarbejde i politikredsene.
I forbindelse med reformen af Rigspolitiet er en række opgaver og medarbejdere udflyttet til politikredsene, f.eks. på
tungvognsområdet, dyrevelfærdsområdet og forebyggelsesområdet. Herudover er opgaver og medarbejdere tilknyttet
efterforskning af kompleks kriminalitet flyttet til den nyetablerede National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK). I de
kommende år vil der løbende være en konsolidering af den nye arbejdsdeling mellem Rigspolitiet og de øvrige dele af
politiet.
I 2021 er der i alt udflyttet ca. 125 politiårsværk og ca. 35 civile årsværk fra Rigspolitiet til politikredsene, ca. 265 årsværk
fra Rigspolitiet til NSK samt ca. 30 årsværk fra Rigspolitiet til Politiskolen. Derudover er der i løbet af 2020 og 2021 sket
en gradvis tilpasning i antallet af civile årsværk i Rigspolitiet. Udflytningen og de gennemførte tilpasninger har samlet
set betydet, at antallet af årsværk i Rigspolitiet er faldet til 1.050 årsværk i januar 2022.
National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK)
NSK trådte efter omfattende forberedelser i 2021 organisatorisk og ledelsesmæssigt i kraft den 1. januar 2022. Etableringen af NSK er et vigtigt led i flerårsaftalens målsætning om at styrke indsatsen mod den mest komplekse økonomiske,
organiserede og it-relaterede kriminalitet.
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I NSK samles de mest specialiserede kompetencer og værktøjer i politi og anklagemyndighed, og enheden skal fremover
efterforske og strafforfølge de sager, hvor samfundsskaden er størst. Det drejer sig primært om de opgaver, der tidligere
har været forankret hos de to regionale efterforskningsfællesskaber, Særlig Efterforskning Øst (SEØ) og Særlig Efterforskning Vest (SEV), Grænsecenter Øresund (GCØ) og det Landsdækkende Center for It-relateret økonomisk Kriminalitet (LCIK). Derudover er store dele af de opgaver, der tidligere er løst i Nationalt Kriminalteknisk Center (NKC), Nationalt Cybercrime Center (NC3) og Nationalt Efterforskningscenter (NEC), blevet overført til NSK.
Ressortomlægning på færdselsområdet
Som led i reformarbejdet med at styrke politiets operative kapacitet er en række opgaver på færdselsområdet i 2021
overdraget fra politiet til Transportministeriets ressortområde. Det drejer sig om de opgaver, som knytter sig til at afvikle
teoriprøver og praktiske køreprøver, udstede og administrere kørekort samt udstede takografkort. Disse opgaver er flyttet til Færdselsstyrelsen, mens udstedelsen af særtransporttilladelser er flyttet til Vejdirektoratet. I alt er ca. 170 civile
årsværk fra politiet flyttet med opgaven til Transportministeriet, mens ca. 115 politiårsværk er blevet frigjort til at løse
andre opgaver i politiet.
Mål- og resultatplan for 2021
Politiet har opfyldt størstedelen af de mål, der har været fastlagt i politiets mål- og resultatplan for 2021, herunder de
resultatkrav, der er rettet mod at sikre gennemførelsen af udvalgte initiativer i flerårsaftalen.
Det drejer sig om oprettelse af nye nærpolitienheder i politikredsene, etablering af en ny National enhed for Særlig Kriminalitet, der samler de mest specialiserede politi- og anklagerfaglige kompetencer, gennemførelsen af en reform af
Rigspolitiet, igangsættelse af implementering af specialiserede teams til sager om vold i nære relationer, voldtægt, stalking og æresrelaterede forbrydelser samt implementering af politigarantierne ved udgangen af 2021.
Herudover er de mål, der vedrører styrket informations- og datasikkerhed, styrket indsats mod utryghedsskabende adfærd i det offentlige rum og rettidigt bidrag til folketingsbesvarelser blevet opfyldt. Endelig er de resultatkrav, der er
indeholdt i målet om effektiv sagsbehandling på tværs af myndighederne, delvist opfyldt.
Tre af resultatkravene indeholdt i målet om effektiv sagsbehandling på tværs af myndighederne er opfyldt. Det er resultatkravet om, at sagsbeholdningen af anmeldelser uden sigtelse (straffesager ekskl. færdsel og it-relateret økonomisk
kriminalitet) i 2021 skal være stabil i forhold til niveauet i 2019, samt resultatkravene om, at sagsbehandlingstiden fra
anmeldelse til afgørelse af tiltalespørgsmålet henholdsvis skal ligge på højst 85 dage i mindst halvdelen af sagerne om
personfarlig kriminalitet og på højst 170 dage i mindst 70 pct. af sagerne i 2021.
Tre af resultatkravene indeholdt i målet om effektiv sagsbehandling på tværs af myndighederne er ikke opfyldt. De vedrører henholdsvis et koncernfælles resultatkrav om, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager, hvor tiltalte
idømmes ubetinget frihedsstraf og påbegynder afsoning i 2021, som minimum skal fastholdes ift. niveauet i 2020, et
resultatkrav for politiet om, at den gennemsnitlige alder på beholdningen af anmeldelser uden sigtelse i 2021 skal fastholdes på højst 382 dage ved udgangen af 2021 og et fælles resultatkrav for politi og anklagemyndighed om, at der i
mindst 70 pct. af alle straffesager (ekskl. færdsel og sager om it-relateret økonomisk kriminalitet) skal træffes afgørelse
af tiltalespørgsmålet inden for 260 dage i 2021.

2.2.2.2.

Årets faglige resultater i anklagemyndigheden

Tværgående samarbejde, bruger- og borgerfokus, faglighed og en attraktiv arbejdsplads er de fire pejlemærker, som
sætter retningen for anklagemyndighedens mål og udvikling. Pejlemærkerne fortæller, hvor anklagemyndigheden skal
bevæge sig hen både på den korte og lange bane, og de skaber en ramme for anklagemyndighedens medarbejdere og
deres arbejdsopgaver. Pejlemærkerne er sammen med bl.a. anklagemyndighedens grundlæggende værdier om retfærdighed, ordentlighed, tydelighed og dedikation en del af anklagemyndighedens strategilandskab.
Nedenfor redegøres der nærmere for væsentlige indsatser i anklagemyndigheden i 2021.
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Tværgående samarbejde: Målsætningerne for straffesagsbehandlingen i Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023
Anklagemyndigheden har i den seneste flerårsaftaleperiode fra 2016 til 2019 oplevet et øget sags- og arbejdspres, hvor
anklagemyndigheden modtog flere sigtelser fra politiet, end det har været muligt at behandle. Til trods for en forbedret
produktivitet oplevede anklagemyndigheden i perioden mere end en fordobling i beholdningen af sigtelser uden tiltale
samt stigende sagsbehandlingstider. På den baggrund blev anklagemyndigheden med finansloven for 2020 styrket markant, hvilket i 2020 gav udslag i en stabilisering af udviklingen i sagsbeholdningen.
I Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 af 15. december 2020 styrkes straffesagsbehandlingen i politiet og anklagemyndigheden med henblik på at reducere sagsbeholdningen, sagsbeholdningens alder og sagsbehandlingstiden. I flerårsaftalen er der således fastsat ambitiøse målsætninger for reduktionen af antallet af verserende
sigtelser uden tiltale, den gennemsnitlige alder for de verserende sigtelser frem mod ultimo 2023 og både sagsbehandlingstiden i straffesager generelt og specifikt for sager om personfarlig kriminalitet. Der er på tværs af landets politikredse et markant fokus på indfrielse af målsætningerne.
Med flerårsaftalen tilføres anklagemyndigheden ressourcer svarende til i størrelsesordenen 90 årsværk i 2021 stigende
til ca. 140 årsværk i 2023 med henblik på at styrke straffesagsbehandlingen. Dette indebærer bl.a., at styrkelsen af anklagemyndigheden på ca. 50 mio. kr. fra finansloven for 2020, svarende til i størrelsesordenen 60 anklagerårsværk, er
videreført i 2021-2023. Herudover tilføres anklagemyndigheden yderligere ca. 25 mio. kr. årligt i 2021-2023 svarende til
en yderligere styrkelse i størrelsesordenen 30 årsværk.
Der har i politikredsene i 2021 været fokus på at få nedbragt antallet af verserende sigtelser uden tiltale. Ultimo 2021 er
antallet reduceret med knap 17.000 ift. ultimo 2019, svarende til omkring 2/3 af det samlede mål for hele aftaleperioden,
hvilket vurderes særdeles tilfredsstillende. Samtidig har politikredsene fastholdt de seneste års fokus på den personfarlige kriminalitet og opfylder i 2021 flerårsaftalens målsætninger for sagsbehandlingstiden i disse sager. I 2021 har andelen af alle straffesager, der behandles inden for fristen på 260 dage, dog ligget lidt under målsætningen på 70 pct.
Midlerne til ekstra årsværk i anklagemyndigheden er udmøntet planmæssigt til den lokale anklagemyndighed for 2021,
2022 og 2023. Der er gennemført nyansættelser i 2021, og der indfases løbende yderligere årsværk i 2022 og 2023 i takt
med, at straffesagsbehandlingen i politiet ligeledes styrkes. Da nyansættelserne bl.a. binder en del af de erfarne anklageres arbejdstid til oplæring, forventes effekten af de øgede ressourcer til anklagemyndigheden løbende at stige frem
mod slutningen af flerårsaftaleperioden.
Bruger- og borgerfokus: Anklagerfaglige fokusområder 2021 og historisk dom i sagen mod Loyal to Familia (LTF)
I anklagemyndigheden arbejdes der strategisk med indsamling af ny retspraksis ved hvert år at udvælge en række anklagerfaglige fokusområder. Formålet er at få afklaret spørgsmål, som typisk opstår i forbindelse med ny lovgivning. Ved
udgangen af 2021 blev to anklagerfaglige fokusområder afsluttet. Det drejer sig for det første om brugen af samfundstjeneste i sager om vold og for det andet om strafskærpelse for visse overtrædelser begået i skærpede strafzoner.
Anklagemyndigheden skal i straffesagsbehandlingen sætte borgeren i centrum og medvirke til at beskytte grundlæggende retsprincipper og den enkeltes frihedsrettigheder. I 2021 blev der afsagt en historisk og principiel dom i Højesteret, da LTF blev opløst ved dom, fordi foreningen havde et ulovligt øjemed. Dermed blev der sat punktum i en sag, der
havde sin begyndelse i juni 2018. Sagen var kompleks, da den omhandlede grundloven og grundlovssikrede rettigheder,
og var uden fortilfælde.
Faglighed: Styrkelse af indsatsen mod den komplekse kriminalitet
Med Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 er det besluttet at etablere en ny national efterforskningsenhed, hvor de mest specialiserede politi- og anklagerfaglige kompetencer samles, og en ny statsadvokat. I
National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) samles dele af Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK), Særlig Efterforskning Vest (SEV), Særlig Efterforskning Øst (SEØ), Grænsecenter Øresund (GCØ), politiets Landsdækkende Center for It-relateret økonomisk Kriminalitet (LCIK), Nationalt Cyber Crime Center (NC3) og Nationalt Kriminalteknisk Center (NKC) samt dele af Nationalt Efterforskningscenter (NEC).
For anklagemyndigheden betyder oprettelsen af bl.a. NSK en større organisationsændring, da SØIK frem til 31. december 2021 var en del af Den Centrale Anklagemyndighed.
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Foruden at sikre et solidt fundament for NSK, herunder anklagemyndigheden, har der også i 2021 været et stort og vigtigt arbejde med at forberede oprettelsen af en ny statsadvokatur, Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK), som
skal føre tilsyn og udføre legalitetskontrol med straffesagsbehandlingen i NSK, føre ankesager af høj kompleksitet i
landsretterne og varetage en række andre opgaver, som også løses af de regionale statsadvokaturer.
SSK og NSK blev organisatorisk og ledelsesmæssigt etableret ved indgangen til 2022.
Attraktiv arbejdsplads: Projekt ”Din arbejdsplads i udvikling”
Det er afgørende, at anklagemyndigheden er en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække de nødvendige kompetencer.
Med initiativerne i Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 politiet og anklagemyndigheden
2021-2023 er der samtidig behov for at rekruttere flere medarbejdere til anklagemyndigheden. Derfor har der i 2021
været et stort fokus på onboarding og uddannelse samt det psykiske arbejdsmiljø i anklagemyndigheden.
Der er i 2021 iværksat forskellige initiativer, der skal lette og forbedre onboarding og uddannelse af nye anklagere, herunder digitale læringsmoduler, der giver en introduktion til organisationen og retsarbejdet mv. Endvidere er der udarbejdet retningslinjer for den lokale onboarding, som sikrer en ensartet og tryg start i anklagemyndigheden. Mentoruddannelsen er styrket med et digitalt e-læringsforløb, forbedring af den fysiske undervisning på mentoruddannelsen samt
en årlig mentorkonference til netværk og vidensdeling.
Endvidere er der etableret et centralt styret onboardingforløb og et lederudviklingsforløb for nye ledere i anklagemyndigheden, der skal løfte deres ledelsespraksis samt skabe værdi for organisationen gennem præstationsdrevet ledelse.
Det sker via et struktureret onboardingforløb samt et centralt styret lederudviklingsforløb på tre moduler. Onboardingforløbets målgruppe er nye ledere i anklagemyndigheden, mens det centrale lederudviklingsforløb omfatter nye såvel
som erfarne ledere.
Anklagemyndigheden har indgået et forskningssamarbejde med SDU (Syddansk Universitet) - Videnscenter for Psykotraumatologi og OUH – Arbejds- og Miljømedicinsk klinik med henblik på at kortlægge forekomst af arbejdsrelateret
PTSD, sekundært traumatisering og udbrændthed blandt anklagere. Endvidere er det formålet at få identificeret centrale risiko- og beskyttende faktorer i arbejdet over tid og bidrage til forebyggelsen af udbrændthed og sygefravær.
Forskningsperioden varer fem år, hvorved det vil være muligt forskningsbaseret at følge udviklingen i anklagernes trivsel
hen over en længere periode. SDU vil desuden understøtte med anbefalinger til styrkelse af trivslen og arbejdsmiljøet i
anklagemyndigheden.
Samlet vurderes indsatsen og resultaterne i anklagemyndigheden at være tilfredsstillende, herunder også set i lyset af
et år, der har været præget af COVID-19. Der henvises endvidere til afsnit 2.4.2.3 og afsnit 4.7.2 for en redegørelse af
målopfyldelsen i mål- og resultatplanen for 2021.
En mere detaljeret gennemgang af udviklingen i anklagemyndighedens nøgletal og målene i anklagemyndighedens
mål- og resultatplan for 2021 fremgår af afsnit 2.4.

2.2.3.

Hovedkonti

Tabel 2.2. Politiets og anklagemyndighedens hovedkonti

Drift 1)
Administrerede ordninger 2) 3)

(Mio. kr.)
Udgifter
Indtægter
Udgifter
Indtægter

Bevilling (FL+TB)
12.370,6
-88,7
1.250,3
-2.259,4

Regnskab
12.197,6
-90,6
1.333,0
-1.997,5

Overført overskud ultimo
419,5
54,3

1) Under drift indgår de omkostningsbaserede driftsbevillinger (§ 11.23.01, § 11.23.04 og § 11.23.16).
2) Under administrerede ordninger indgår de udgiftsbaserede bevillinger og indtægtsbevillingerne (§ 11.21.21, § 11.23.02, § 11.23.03, § 11.23.06,
§ 11.23.07, § 11.23.13, § 11.23.17 og § 11,23,18).
3) Hovedkonto 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. er en udgiftsbaseret driftsbevilling. Hovedkontoen indgår ikke i årsrapporten, men
der aflægges regnskabsmæssige forklaringer for kontoen, jf. tabel 3.10, Administrerede ordninger. Overført overskud ultimo 2021 for § 11.23.03 er opgjort til 54,3 mio. kr.
til videreførsel efter et bevillingsbortfald på 21,6 mio. kr. på underkonto 11.23.03.40. Implementeringsreserve.

Ovenstående oplysninger om de underliggende hovedkonti fremgår af tabel. 3.10. Bevillingsregnskab.
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Mindreudgifterne under driftsbevillinger kan primært henføres det sene tidspunk for indgåelsen af Aftale om politiets
og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 (15. december 2020), den generelle situation med forsinkelser af leveringer af varer og tjenesteydelser som følge af COVID-19-situationen samt de generelle udfordringer med at rekruttere især
it-kompetencer.
Under de administrerede ordninger kan merudgifterne primært henføres til nettoudgiftseffekten af merudgifter til salærer, nedskrivninger og undersøgelseskommissioner mv. under hovedkonto 11.21.21. Strafferetspleje mv., mindreforbrug af implementeringsreserven og mindreudgifter til genudbuddet af radiokommunikationssystemet til det samlede
beredskab under hovedkonto11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. og merudgifter til
Offerfonden under hovedkonto 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv., merudgifter
til nedskrivninger (konteres som indtægter med modsat fortegn) og merindtægter fra konfiskationer under hovedkonto
11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv. og merindtægter fra pålagte sagsomkostninger under hovedkonto 11.21.21. Strafferetspleje mv.

2.3.
2.3.1.

Kerneopgaver og ressourcer
Opgaver og ressourcer: Skematisk oversigt

En sammenstilling af ressourceforbruget og de opnåede resultater i forhold til politiets mål- og resultatplan for 2021 er
ikke mulig, da disse mål ikke direkte kan henføres til politiets og anklagemyndighedens hovedformål på finansloven.
Under målrapporteringen i afsnit 2.4 findes en uddybende opfølgning på og vurdering af årets faglige resultater.
I tabel 2.3 er økonomien for hovedkonto 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. sammenfattet. Politiets
og den lokale anklagemyndigheds hovedopgaver består af forebyggende og målrettede indsatser, beredskabsopgaver,
sagsbehandling, anklagervirksomhed, politiadministrative opgaver samt opgaver relateret til politiuddannelsen på Politiskolen. I tabellen er den indtægtsførte bevilling, øvrige indtægter og omkostninger fordelt på de overordnede opgaver,
der fremgår af finansloven.
Tabel 2.3. Sammenfatning af økonomi for Politiets og den lokale anklagemyndigheds opgaver
Opgave
Øvrige
(Mio. kr.)
Bevilling (FL+TB)
indtægter
Omkostninger
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration
-2.592,2
-9,6
2.510,4
1. Forebyggende og målrettede indsatser
-1.099,8
-4,8
991,6
2. Beredskabsopgaver
-2.256,9
-22,7
2.331,8
3. Sagsbehandling – Politi
-3.154,5
-14,1
3.231,1
4. Anklagervirksomhed
-598,8
-3,2
671,7
5. Politiadministrative opgaver
-754,4
-30,1
730,3
6. Uddannelse
-450,1
-2,2
369,2
I alt
-10.906,7
-86,6
10.836,0

Andel af årets
overskud
-91,3
-113,0
52,2
62,4
69,8
-54,2
-83,1
-157,3

Til tabel 2.3 skal det bemærkes, at bevillingen er fordelt på opgaver svarende til fordelingen af bevillingen på opgaver på
finansloven for 2021, der blev foretaget på baggrund af den budgetterede fordeling af timer på opgaver i starten af 2020.
Endvidere er der foretaget en skønsmæssig fordeling af bevillingen på opgaver på tillægsbevillingsloven for 2021. Øvrige
indtægter og omkostninger er fordelt på opgaver på baggrund af den faktiske tidsregistrering på opgaver i 2021.
Denne tidsforskydning mellem udarbejdelsen af finansloven og den realiserede prioritering af ressourcerne giver i sig
selv en afvigelse mellem opgavefordelingen af bevillingen og nettoomkostningerne. Endvidere er den skønsmæssige
fordeling af bevillingen på tillægsbevillingsloven for 2021 behæftet med en vis usikkerhed bl.a. grundet størrelsen og
sammensætningen af tillægsbevillingen vedrørende Aftale om politiet og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023.
Derudover kan afvigelser mellem opgavefordeling af bevillingen og nettoomkostningerne henføres til følgende forhold:
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•

•

•

•

Helt generelt har COVID-19-situationen medført en række nye opgaver i politiet, der bl.a. er blevet håndteret via en
omprioritering af ressourcerne. Dette har påvirket aktivitetsniveauet for de forskellige opgaver i både op- og nedgående retning.
Under ”Beredskabsopgaver ” og ”Sagsbehandling – Politi” har der gennem 2021 været styrket fokus, bl.a. ved styrkelsen af antallet af beredskabspatruljer og målsætninger om nedbringelsen af sagsbehandlingstider og sagsbunker
i straffesagsbehandlingen, hvilket har medført et øget ressourceforbrug i politiet i 2021.
Under ”Anklagervirksomhed” omfatter bevillingen kun lønomkostninger, mens nettoomkostningerne også omfatter øvrige driftsomkostninger og fællesomkostninger. Derudover er anklagemyndigheden blevet styrket i 2021 med
fokus på at få nedbragt sagsbehandlingstiden i 2021.
Under ”Hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration”, ”Forebyggende og målrettede indsatser”, ”Politiadministrative opgaver” og ”Uddannelse” har COVID-19-situationen medført udskydelse af en række leverancer
samt projekt- og uddannelsesaktiviteter i 2021.

I tabel 2.4 er økonomien for hovedkonto 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed sammenfattet. Den Centrale Anklagemyndigheds kerneopgaver består af straffesagsbehandling, kvalitets- og legalitetssikring, øvrige juridiske afgørelser,
mentalundersøgelser samt efterforskning og juridisk sagsbehandling i økonomiske og internationale straffesager. I tabellen er den indtægtsførte bevilling, øvrige indtægter og omkostninger fordelt på disse hovedopgaver og hjælpefunktioner samt generel ledelse og administration ud fra anklagemyndighedens aktivitetsregnskab.
Tabel 2.4. Sammenfatning af økonomi for Den Centrale Anklagemyndigheds opgaver
Opgave
Bevilling
Øvrige
(Mio. kr.)
(FL+TB)
indtægter
0. Hjælpefunktioner samt generel ledelse og ad-97,8
-0,5
ministration
1. Behandling af straffesager
-77,9
2. Kvalitets- og legalitetssikring
-30,7
3. Øvrige juridiske afgørelser
-43,8
4. Mentalundersøgelser
-23,9
5. Efterforskning og juridisk sagsbehandling af
-124,8
-1,1
særlige sager
I alt
-399,0
-1,6

Omkostninger

Andel af årets
overskud

94,5

-3,9

82,8
25,4
59,8
16,4

4,9
-5,3
16,1
-7,5

115,7

-10,2

394,6

-5,9

Til tabel 2.4 skal det bemærkes, at bevillingen er fordelt svarende til fordelingen af bevillingen på opgaver på finansloven
for 2021. Endvidere er bevillingen på tillægsbevillingsloven for 2021 fordelt efter samme forhold som finanslovsbevillingen. Det bemærkes i den forbindelse, at der i 2021 har været en ekstraordinær bevillingstildeling på tillægsbevillingsloven på samlet 59,7 mio. kr., herunder indeholdende udmøntningen af midlerne i første år af flerårsaftalen. Øvrige indtægter og omkostninger er derimod fordelt på opgaver på baggrund af den faktiske tidsregistrering på opgaver i 2021.
I tabel 2.5 er økonomien for hovedkonto 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste (PET) sammenfattet. Tabellen viser den
indtægtsførte bevilling, øvrige indtægter og omkostninger.
Tabel 2.5. Sammenfatning af økonomi for Politiets Efterretningstjenestes opgaver
Opgave
Bevilling
Øvrige
(Mio. kr.)
(FL+TB)
indtægter
I alt
-976,2
-2,4
I alt
-976,2
-2,4

Omkostninger
967,0
967,0

Andel af årets
overskud
-11,6
-11,6

Mindreforbruget kan primært henføres til en mindre feriepengehensættelse og merindtægter fra bl.a. salg af brugt materiel og Den Statslige Kompetencefond i forhold til forudsætningerne bag den indtægtsførte bevilling.

2.4.

Målrapportering
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2.4.1.

Målrapportering del 1: Oversigt over årets resultatopfyldelse

2.4.1.1.

Oversigt over årets resultatopfyldelse for politiet

Årets resultatopfyldelse for politiet indeholder en samlet opfølgning på politiets mål- og resultatplan for 2021, jf. afsnit
4.7.1.
Planen omfatter fire strategiske pejlemærker, inden for hvilke der er opstillet fem overordnede mål indeholdende i alt
14 resultatkrav.
Ud af de 14 resultatkrav, der er indeholdt i planen, er det vurderingen, at 11 resultatkrav er opfyldt, mens tre resultatkrav
ikke er opfyldt. De tre resultatkrav, der ikke er opfyldt, er et koncernfælles resultatkrav om, at ”Den gennemsnitlige
sagsbehandlingstid for sager, hvor tiltalte idømmes ubetinget frihedsstraf og påbegynder afsoning i 2021, skal som minimum fastholdes ift. niveauet i 2020”, et resultatkrav for politiet om, at ”Den gennemsnitlige alder på beholdningen af
anmeldelser uden sigtelse i 2021 skal fastholdes på højst 382 dage ved udgangen af 2021”, og et fælles resultatkrav for
politi og anklagemyndighed om, at der ”I mindst 70 pct. af alle straffesager (ekskl. færdsel og sager om it-relateret økonomisk kriminalitet) skal træffes afgørelse af tiltalespørgsmålet inden for 260 dage i 2021”.
Det er samlet set vurderingen, at opfyldelsen af målene i politiets mål- og resultatplan for 2021 er tilfredsstillende.
Mål samt vurdering af opfyldelsen af de enkelte resultatkrav er mere detaljeret beskrevet i en skematisk oversigt i afsnit
4.7.1, og resultatopgørelsen for politiets mål- og resultatplan for 2021 er yderligere beskrevet i afsnit 2.4.2.1.

2.4.1.2.

Oversigt over årets resultatopfyldelse for anklagemyndigheden

Årets resultatopfyldelse for anklagemyndigheden indeholder en samlet opfølgning på anklagemyndighedens mål- og
resultatplan for 2021, jf. afsnit 4.7.2.
Anklagemyndighedens mål- og resultatplan er bygget hierarkisk op med fire strategiske pejlemærker med i alt otte mål,
herunder ét eller flere resultatkrav tilknyttet hvert mål.
Af de i alt otte mål, der er indeholdt i planen, er der opnået fuld målopfyldelse i seks mål, mens to mål er delvist opfyldt.
De otte mål indeholder i alt 19 resultatkrav, hvoraf 14 er opfyldt. De to mål, som er delvist opfyldt, omhandler effektiv
sagsbehandling på tværs af myndighederne og fortsat høj produktivitet.
Samlet set er målopfyldelsen i mål- og resultatplanen for anklagemyndigheden for 2021 på 75 pct. Målopfyldelsen vurderes at være tilfredsstillende. Der har særligt i det første år af flerårsaftaleperioden været et markant fokus på nedbringelse af sagsbeholdningen og samtidig at fortsætte prioriteringen af behandlingen af den personfarlige kriminalitet. Politiet og anklagemyndigheden er imidlertid ikke kommet i mål i 2021 ift. at nedbringe beholdningens alder og andelen af
straffesager behandlet inden for 260 dage, ligesom politikredsenes produktivitet ikke har kunnet opretholdes fuldt ud
ift. 2019-niveauet. Ligeledes har produktiviteten i SØIK være udfordret, alt imens anklagemyndigheden har forberedt
og gennemført en større organisationsændring ved at samle dele af SØIK med dele af politiet og anklagemyndigheden
i National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK). Afvigelsesforklaringer kan ses nedenfor i afsnit 2.4.2.3. Målopfyldelsen
var i 2019 på 75 pct. og i 2018 på 80 pct. Målopfyldelsen for 2020 kan ikke opgøres procentuelt, da der ikke blev indgået
en egentlig mål- og resultatplan, men i stedet blev fastlagt nogle indsatsområder for 2020.
Mål, resultatkrav, opnåede resultater og grad af målopfyldelse fremgår skematisk af afsnit 4.7.2, og udvalgte mål er
analyseret nærmere i afsnit 2.4.2.3.

2.4.2.

Målrapportering del 2: Uddybende analyser og vurderinger
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2.4.2.1.

Resultatopgørelse for mål- og resultatplanen for politiet

Politiet skal gennem sin opgavevaretagelse støtte op om Justitsministeriets mission og vision samt politiets og anklagemyndighedens fælles mission og vision.
Det strategiske arbejde med at indfri Justitsministeriets koncerns mission og vision samt politiets og anklagemyndighedens mission og vision er i politiets mål- og resultatplan for 2021 udmøntet i fire strategiske pejlemærker:
•
•
•
•

Koncernfælles mål
Effektiv straffesagsbehandling
Udvalgte initiativer fra Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023
Indsats mod utryghedsskabende adfærd

I mål- og resultatplanen for 2021 er der under de fire strategiske pejlemærker fastlagt i alt fem overordnede mål indeholdende i alt 14 konkrete resultatkrav.
De fem overordnede mål vedrører:
•
•
•
•
•

Effektiv sagsbehandling på tværs af myndighederne (omfatter seks resultatkrav, heraf er tre resultatkrav opfyldt,
mens tre resultatkrav er ikke opfyldt)
Rettidigt bidrag til folketingsbesvarelser (omfatter ét resultatkrav, der er opfyldt)
Styrket informations- og datasikkerhed (omfatter ét resultatkrav, der er opfyldt)
Udvalgte initiativer fra flerårsaftalen (omfatter fem resultatkrav, der alle er opfyldt)
Styrket indsats mod utryghedsskabende adfærd i det offentlige rum (omfatter ét resultatkrav, der er opfyldt)

Dertil har politikredsene i forlængelse af handlingsplanen for nedbringelse af beholdningen af sager om personfarlig
kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden fortsat skulle holde forurettede borgere underrettet om status og sagens
videre forløb senest seks måneder efter anmeldelse af en sag om personfarlig kriminalitet. Politiet har i 2021 løbende
fulgt udviklingen og status pr. december 2021 var på landsplan, at andelen af rettidigt gennemførte underretninger var
89 pct.
Det er samlet set vurderingen, at politiet har sikret en tilfredsstillende opfyldelse af de mål, der er indeholdt i mål- og
resultatplanen for 2021. Det er i den forbindelse vurderingen, at politiet har opfyldt 11 ud af de 14 resultatkrav, der er
fokus på i mål- og resultatplanen, mens det er vurderingen, at målsætningerne for resultatkravene vedrørende at ”Den
gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager, hvor tiltalte idømmes ubetinget frihedsstraf og påbegynder afsoning i
2021, skal som minimum fastholdes ift. niveauet i 2020”, at ”Den gennemsnitlige alder på beholdningen af anmeldelser
uden sigtelse i 2021 skal fastholdes på højst 382 dage ved udgangen af 2021”, og at der ”I mindst 70 pct. af alle straffesager (ekskl. færdsel og sager om it-relateret økonomisk kriminalitet) skal der træffes afgørelse af tiltalespørgsmålet inden
for 260 dage i 2021” ikke er opfyldt. De tre ikke opfyldte resultatkrav er indeholdt i målet vedrørende ”Effektiv sagsbehandling på tværs af myndighederne”.
I bilag 4.7.1 er der foretaget en detaljeret gennemgang af målopfyldelsen for de enkelte resultatkrav, herunder baggrunden for manglende målopfyldelse i de ovenstående resultatkrav.

2.4.2.2.

Resultatopgørelse for mål- og resultatplanen for anklagemyndigheden

De væsentligste mål for anklagemyndigheden er i 2021 fastsat i mål- og resultatplanen for anklagemyndigheden.
Justitsministeriets koncerns mission og vision har sat rammen og retningen for politiets og anklagemyndighedens strategier og indsatser i 2021. Anklagemyndighedens strategiske arbejde tager afsæt i at indfri Justitsministeriets koncerns
overordnede mission og vision samt anklagemyndighedens og politiets fælles mission og vision. Mål- og resultatplanen
for anklagemyndigheden er koordineret med mål- og resultatplanen for politiet, så de to planer tilsammen udgør det
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samlede styringsgrundlag for politiet og anklagemyndigheden i 2021. Anklagemyndighedens mål- og resultatplan er
udmøntet i nedenstående fire strategiske pejlemærker:
•
•
•
•

Tværgående samarbejde
Implementering med fokus på borger og bruger
Kvalitet i straffesagsbehandlingen
Attraktiv arbejdsplads

Under de fire strategiske pejlemærker er der i alt otte mål. De i alt otte mål vedrører:
•
•
•
•
•
•
•
•

Effektiv sagsbehandling på tværs af myndighederne
Rettidig bidrag til folketingsbesvarelser
Styrket informations- og datasikkerhed
Åben og borgerettet opgaveløsning
Høj kvalitet i sagsbehandlingen
Fortsat høj produktivitet
Styrket indsats mod den mest komplekse kriminalitet
Attraktiv arbejdsplads

Af de i alt otte mål, der er indeholdt i mål- og resultatplanen for anklagemyndigheden i 2021, vurderes seks mål fuldt
opfyldt, mens to mål vurderes delvist opfyldt. Overordnet vurderes opfyldelsen af mål- og resultatplanen at være tilfredsstillende.
Resultaterne er uddybet i afsnit 4.7.2., og udvalgte resultatkrav og delvist opfyldte mål er nærmere analyseret nedenfor.
Mål 1: Effektiv sagsbehandling på tværs af myndighederne
Anklagemyndigheden spiller en vigtig rolle på den koncernfælles dagsorden i forhold til at få nedbragt sagsbehandlingstiden i straffesager. I mål- og resultatplanen for anklagemyndigheden er der derfor seks resultatkrav vedrørende den
samlede straffesagsbehandling. Heraf er tre af de seks resultatkrav opfyldt.
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid, hvor tiltalte idømmes ubetinget frihedsstraf og påbegynder afsoning, er steget
fra 346 dage i 2020 til 428 dage i 2021. Målet var at fastholde niveauet for 2020 og er derfor ikke opfyldt. Det bemærkes,
at målet går på tværs af straffesagskæden, og målet er derfor ud over den specifikke indsats i anklagemyndigheden i høj
grad afhængig af indsatsen på tværs af straffesagskæden.
Andelen af straffesager1, hvor der er truffet afgørelse af tiltalespørgsmålet inden for 260 dage, ligger på 67 pct. i 2021.
Målet var, at 70 pct. af straffesagerne skulle behandles inden for 260 dage og er derfor ikke opfyldt. Det skal hertil bemærkes, at anklagemyndigheden har reduceret beholdningen af verserende sigtelser med mere end 16.000 sigtelser i
2021, hvilket er ca. 8.500 verserende sigtelser mere end forudsat i mål- og resultatplanen. I måneder med lav målopfyldelse for sagsbehandlingstidsmålet har der ligeledes været markante reduktioner i beholdningen af verserende sigtelser
uden tiltale. Behandlingen af ældre sager i beholdningen vil alt andet lige betyde, at sagsbehandlingstider periodevist vil
stige, da sagsbehandlingstiden først opgøres, når en sag er færdigbehandlet.
Alderen på beholdningen af sigtelser 2 uden tiltale er steget med 7 dage fra 259 dage ved udgangen af 2020 til 266 dage
ved udgangen af 2021. Målet var at reducere alderen på beholdningen med 37 dage og er derfor ikke opfyldt. Politikredsene har i 2021 behandlet både nye såvel som ældre sigtelser for at reducere antallet af verserende sigtelser og samtidig
opretholde lave sagsbehandlingstider over for borgerne, hvilket bl.a. ses på den fortsatte målopfyldelse på sager om
personfarlig kriminalitet.
Resultatkravene vedrørende nedbringelse af den generelle sagsbehandlingstid, andelen af straffesager hvor der træffes
afgørelse af tiltalespørgsmålet inden for 260 dage og alderen på beholdningen af verserende sigtelser uden tiltale er
1

Straffesagerne er opgjort ekskl. færdsel, it-relateret økonomisk kriminalitet og sager med 2.000 eller flere forhold.
2 Alderen på beholdningen af sigtelser er opgjort ekskl. færdsel, MOU (Melde-, ophold- og underretningspligt) og sager
med 2.000 eller flere forhold.
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således ikke opfyldt. De resterende tre resultatkrav ift. den samlede straffesagsbehandling, dvs. resultatkravene om
nedbringelse af beholdningen af verserende sigtelser uden tiltale samt om de to målsætninger for sagsbehandlingstid i
sager om personfarlig kriminalitet, er opfyldt.
Samlet set vurderes målet delvist opfyldt.
Mål 6: Fortsat høj produktivitet
Med henblik på at fastholde effektiviteten i straffesagsbehandlingen i anklagemyndigheden er der i 2021 tre resultatkrav
i mål- og resultatplanen. Heraf er ét af de tre resultatkrav opfyldt. I 2021 er der fastsat resultatkrav om produktiviteten i
politikredsene, produktiviteten hos de regionale statsadvokater og produktiviteten i SØIK.
Produktiviteten i politikredsene er i 2021 faldet med 5 pct. ift. niveauet i 2019. Målet var at fastholde produktiviteten ift.
niveauet i 2019 og er derfor ikke opfyldt. Produktiviteten er et udtryk for, hvor mange sager anklagemyndigheden løser
ift. den samlede lønsum, hvor der er taget højde for sagernes kompleksitet. Det skal hertil bemærkes, at anklagemyndigheden siden ultimo 2019 har ansat ca. 120 årsværk, hvor den største del af disse er nye anklagerfuldmægtige. De nye
anklagerfuldmægtige indgår fra ansættelsens start i opgaveløsningen, hvor de oplæres såvel i sagsbehandlingen som i
retsarbejdet. Anklagerfuldmægtige er under uddannelse de første tre år, og en del af deres arbejdstid vil således gå til
grunduddannelse og dermed væk fra straffesagsbehandlingen i politikredsene, omend politikredsene fortsat afholder
den fulde lønomkostning. Nyansættelserne binder herudover en del af de erfarne anklageres arbejdstid til oplæring og
kvalitetssikring. Effekten af de øgede ressourcer til anklagemyndigheden, dvs. anklagemyndighedens produktivitet, forventes derfor at stige frem mod slutningen af flerårsaftaleperioden.
Produktiviteten i SØIK faldt med 21 pct. i 2021 sammenlignet med 2019. Målet var at fastholde produktiviteten ift. niveauet i 2019 og er derfor ikke opfyldt. SØIK behandler straffesager af forskellig karakter, hvor efterforskningen og afgørelse af tiltalespørgsmålet kan tage fra få måneder til op til flere år. I 2021 har SØIK truffet afgørelse af tiltalespørgsmålet i færre sager af kort og mellemlang varighed end i 2019, men fortsat behandlet et tilsvarende antal helt store
sager.
Resultatkravene om produktivitet i politikredsene og produktiviteten i SØIK vurderes således ikke opfyldt. Det resterende resultatkrav om produktiviteten ved de regionale statsadvokaturer vurderes opfyldt.

2.5.

Forventninger til det kommende år

Som en del af Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 etableres der pr. 1. januar 2022 en ny
organisationsstruktur i politiet og anklagemyndigheden, herunder med etableringen af National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) og Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK) og en ny opgavefordeling mellem Rigspolitiet og politikredsene, hvor en række opgaver flyttes fra Rigspolitiet til politikredsene med henblik på at skabe et slankere og mere
fokuseret Rigspoliti.

2.5.1.

Økonomiske forventninger til det kommende år

Tabel 2.6. Forventninger til det kommende år
(Mio. kr.)
Bevilling og øvrige indtægter
Udgifter
Resultat

Regnskab
2021
-12.372,5
12.197,6
-174,8

Grundbudget
2022 1)
-12.348,6
12.337,6
-11,0

1) Opgørelsen er baseret forventede tillægsbevillinger ved udarbejdelsen af grundbudgettet for 2022.

I 2022 forventer politiet og anklagemyndigheden på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på 11,0 mio. kr., hvilket anses for at være i balance, hvis der medregnes forventede tillægsbevillinger på 475,0 mio. kr. De forventede tillægsbevillinger omfatter bl.a. 120,4 mio. kr. til nye Schengen-initiativer (Entry Exit System), 95,0 mio. kr. til grænsekontrol mod
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Tyskland, 69,3 mio. kr. til grænsekontrol mod Sverige og 33,8 mio.kr. til merudgifter til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES).
Faldet i bevilling og øvrige indtægter fra 2021 til 2022 kan primært henføres til, at bevillinger til ekstraordinære udgifter
som følge af COVID-19-situationen indgår i regnskabet for 2021 men på nuværende tidspunkt ikke indgår i grundbudgettet for 2022, samt helårseffekten af ressortoverdragelsen af visse færdselsopgaver til Transportministeriet. I modsat
retning trækker indfasningen af bevillinger til de nye initiativer i flerårsaftalen samt generelle pris- og lønstigninger fra
2021 til 2022.
Stigningen i udgifterne fra 2021 til 2022 kan primært henføres til indfasningen af udgifter til de nye initiativer i flerårsaftalen samt generelle pris- og lønstigninger fra 2021 til 2022. I modsat retning trækker, at ekstraordinære udgifter som
følge af COVID-19-situationen indgår i regnskabet for 2021 men på nuværende tidspunkt ikke indgår i grundbudgettet
for 2022, samt at omkostninger, der er overført til Transportministeriets område, ikke indgår i budgettet for 2022.

2.5.2.

Politiets forventninger til det kommende år

I 2020 blev der indgået en Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2021-2023, der sætter den overordnede retning for politiets arbejde i de kommende år.
Derudover tager politiets strategiske arbejde afsæt i at indfri Justitsministeriets koncerns mission og vision samt politiets
og anklagemyndighedens fælles mission og vision.
I 2022 er indsatsen udmøntet i fem strategiske pejlemærker i politiets mål- og resultatplan:
•
•
•
•
•

Effektiv straffesagsbehandling
Øget tryghed og nærhed
Styrket indsats mod kompleks og digital kriminalitet
It-modernisering
Koncernfælles mål

Effektiv straffesagsbehandling
Flerårsaftalen fastsætter klare mål for straffesagsbehandlingen i politikredsene, og det fremgår af aftalen, at politiets og
anklagemyndighedens straffesagsbehandling skal styrkes, således at sagsbunker og sagsbehandlingstider bringes ned i
aftaleperioden.
Øget tryghed og nærhed
Flerårsaftalen indeholder en række initiativer, som skal sikre, at politiet bliver mere fysisk tilgængelig og kommer tættere på borgerne lokalt.
I 2022 skal etableringen af de 20 nærpolitienheder færdiggøres, og der skal herudover bl.a. oprettes 30 særlige afhøringsrum i politikredsene med henblik på at styrke politiets afhøringsmuligheder i voldtægtssager.
Styrket indsats mod kompleks og digital kriminalitet
For at øge kvaliteten og styrke indsatsen mod den mest komplekse økonomiske og organiserede kriminalitet er der
etableret en ny national efterforskningsenhed for særlig kriminalitet, som trådte ledelsesmæssigt og organisatorisk i
kraft den 1. januar 2022. National enhed for Særlig Kriminalitet overtager i løbet af 2022 de såkaldte ”gråzone-sager”
(mellemstore sager omhandlende økonomisk kriminalitet) fra politikredsene.
It-modernisering
Muligheden for at fusionere dele af Rigspolitiets it-organisation med Statens It er et af flere elementer i flerårsaftalens
målsætning om en bedre og mere sikker it-understøttelse af politiet og anklagemyndigheden og er samtidig et led i en
samlet reform af Rigspolitiet, der skal resultere i et markant mindre Rigspoliti.
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I 2022 vil mulighederne og konsekvenserne ved en fusion belyses gennem en analyse, der gennemføres i tæt samarbejde
med Statens It.
Koncernfælles mål
Politiet vil i 2022 fortsat fokusere på at understøtte Justitsministeriets betjening af Folketinget, herunder ved at bidrage
til, at Justitsministeriet besvarer udvalgsspørgsmål mv. til Folketinget rettidigt og fyldestgørende. Derudover vil politiet
i 2022 have fokus på at udvikle arbejdet med risikostyring samt udarbejde prognose for politiets forventede konsulentforbrug i 2022 mv..

2.5.3.

Anklagemyndighedens forventninger til det kommende år

Anklagemyndigheden skal gennem sin opgavevaretagelse støtte op om Justitsministeriets mission og vision samt politiets og anklagemyndighedens fælles mission og vision. I december 2020 blev der indgået en Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023. I det kommende år vil anklagemyndigheden bl.a. have fokus på den fortsatte
implementering af initiativerne i flerårsaftalen.
I 2022 er indsatsen bl.a. udmøntet i anklagemyndighedens mål- og resultatplan.
Tværgående samarbejde
Med flerårsaftalen styrkes straffesagsbehandlingen i politiet og anklagemyndigheden med henblik på at reducere sagsbeholdningen, sagsbeholdningens alder og sagsbehandlingstiden. Der har i politikredsene i 2021 været fokus på at få
nedbragt sagsbeholdningen. I 2022 vil der være fokus på at behandle de ældre sager, så alderen på sagsbeholdningen
kan nedbringes. Dette kan få en midlertidig negativ indvirkning på sagsbehandlingstiden, men skaber rammerne for
kortere sagsbehandlingstider i 2023. Målsætningerne for straffesagsbehandlingen i flerårsaftalen er ambitiøse, men det
er fortsat forventningen, at målene for straffesagsbehandlingen indfries i 2023.
Styrkelsen af anklagemyndigheden på ca. 50 mio. kr. fra finansloven for 2020, svarende til i størrelsesordenen 60 anklagerårsværk, er videreført i 2021-2023. Herudover er anklagemyndigheden tilført yderligere ca. 25 mio. kr. årligt i 20212023, svarende til en yderligere styrkelse på i størrelsesordenen 30 årsværk. I takt med at politiet styrkes fra 2022, tilføres
der endvidere anklagemyndigheden ca. 30 årsværk i 2022 stigende til ca. 50 årsværk i 2023 svarende til det ressourcebehov, som styrkelsen af politiets straffesagsbehandling i 2022 og 2023 skønnes at generere i anklagemyndigheden.
Udover udmøntning af de tværgående initiativer i flerårsaftalen skal anklagemyndigheden bl.a. bidrage til rettidighed i
Justitsministeriets besvarelser af udvalgsspørgsmål mv. til Folketinget samt bidrage til arbejdet med at implementere
et koncernfælles risikostyringskoncept.
Implementering med fokus på bruger og borger
Udover initiativet om styrkelse af straffesagsbehandlingen skal der arbejdes for at sikre høj kvalitet i anklagemyndighedens opgavevaretagelse med fokus på, at det kommer borgeren til gode. Der er i 2022 fastsat mål om implementering
af nye logningsregler.
Faglighed i straffesagsbehandlingen
Samtidig fastholdes kvaliteten i straffesagsbehandlingen, og der sker en styrkelse af indsatsen mod den mest komplekse
kriminalitet med fokus på at etablere et godt samarbejde mellem den nyoprettede National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) og Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK).
Med flerårsaftalen er der derudover bl.a. fastsat et initiativ om, at politi og anklagemyndighed skal lave en plan med
konkrete initiativer til forebyggelse og forhindring af it-relateret økonomisk kriminalitet.
Attraktiv arbejdsplads
I relation til anklagemyndighedens projekt ”Din arbejdsplads i udvikling” fokuseres der på konkrete initiativer og planer
til styrkelse af arbejdsmiljø, jobtilfredshed, karrieremuligheder og fastholdelse i anklagemyndigheden. I 2022 er der særligt fokus på at revidere anklagemyndighedens karriere- og lønpolitik samt at uddanne ledere og mentorer.
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Anklagerfaglige fokusområder 2022
Anklagemyndigheden vil også i 2022 arbejde strategisk med anklagerfaglige fokusområder. Der er udvalgt syv områder
for 2022, hvor fem er gengangere fra sidste år, og to er nytilkomne, som skal følges særligt nøje og afklares i retspraksis.
De fem områder som videreføres fra sidste år er: COVID-19-relateret kriminalitet, voldtægt (nykriminaliseringen), forbud
til seksualforbrydere, psykisk vold og databeskyttelse. De to nye områder i 2022 er: Opholdsforbud i nattelivet og stalking.

Politiet og anklagemyndigheden. Årsrapport 2021

20

3. REGNSKAB
3.1.

Anvendt regnskabspraksis

Regnskabet for politiets og anklagemyndighedens driftsbevillinger § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed
mv., § 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed og § 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste aflægges efter de omkostningsbaserede regnskabsprincipper i overensstemmelse med det af Folketingets Finansudvalg tiltrådte Akt. 163 af
24/6 2004, regnskabsbekendtgørelsen (bkg. nr. 116 af 19. februar 2018), Økonomisk Administrativ Vejledning
(https://oes.dk/oekonomi/OEAV/) og Økonomistyrelsens retningslinjer som angivet i vejledning om årsrapport for statslige institutioner af december 2021.
For øvrige hovedkonti, som henhører under politi- og anklagemyndighedens virksomhed, aflægges regnskabet efter udgiftsbaserede principper.
Politiet og anklagemyndigheden har dispensation fra de gældende regler på følgende områder:
• Ved administration af likviditetsordningen har politiet og anklagemyndigheden dispensation til at have sammenblandede bogføringskredse ved den daglige registrering af de omkostningsbaserede og udgiftsbaserede registreringer.
• Politiet og anklagemyndigheden har dispensation fra cirkulære nr. 24 af 20. april 2010 om betalingskort, så det er
tilladt til at hæve kontanter på betalingskortet i Danmark ved håndtering af asylsager.
• Politiet og anklagemyndigheden har dispensation fra Budgetvejledningens afsnit 2.4.7 om ikke-fradragsberettiget
købsmoms, så der er mulighed for afløftning af moms på anskaffelse og drift af alle motorkøretøjer bortset fra biler
til chaufførtjenesten og sagsbehandlerbiler.
• Den økonomiske levetid på visse anlægsaktiver, f.eks. våben, skibe og patruljevogne, afviger fra de generelle økonomiske levetider.
• Hensættelse til reetablering af private lejemål indgået før 1. januar 2017 er dispenseret fra reglerne i Økonomistyrelsens vejledning af december 2016 om hensatte forpligtelser.
Ved lov nr. 60 af 30. januar 2018 blev der indført nye regler for ferieoptjening og –afvikling ved indførelse af samtidighedsferie. Den nye ferieordning trådte i kraft den 1. september 2020. Den ferie, der blev optjent i en overgangsperiode
fra 1. september 2019 til 1. september 2020, skal indefryses og afregnes til en fond, der skal administrere de indefrosne
feriemidler. De indefrosne feriemidler er opgjort til de individuelle faktiske tilgodehavende feriedage og beregnet på den
individuelle feriepengeberettigende løn. De indefrosne feriemidler er beregnet ved opdatering og beregning i lønsystemet SLS i december 2020. De indefrosne feriemidler udgjorde i alt 797,9 mio. kr. som feriepengeforpligtelsen samtidig
blev nedreguleret med. De indefrosne feriemidler er i december 2021 afregnet til fonden. Det bemærkes, at ansatte
bosiddende i Grønland ikke er omfattet af den nye ferielov.
Politiet og anklagemyndigheden har jf. Økonomistyrelsens vejledning om beregning af feriepengeforpligtelsen fortsat
anvendt gennemsnitsmetoden ved beregning af feriepengeforpligtelsen. Derudover er feriepengeforpligtelsen for ansatte bosiddende i Grønland beregnet særskilt, men ud fra samme beregningsprincipper, da de ikke er omfattet af den
nye ferielov.
Politiet og anklagemyndigheden aktiverer administrativt it-udstyr og våben som anlægsaktiver ved bunkning af de kvartalsvise anskaffelser med enhedspriser under 50.000 kr. (ekskl. moms).
I 2018 blev der indført regler om, at restancer overført til Gældsstyrelsen skal kursreguleres ved udgangen af hvert kvartal, ligesom rentetilskrivninger, provenu mv. skal registreres i regnskabet. Derudover blev den korrigerede primoværdi
af de overførte restancer bogført som primokorrektioner. Politiets restancer overført til Gældsstyrelsen, som bliver overført systemmæssigt fra politiets bødesystem, er ikke omfattet af de nye registreringsregler, da politiet og Gældsstyrelsen har indgået aftale om, at de inddrevne restancer ikke skal overføres til politiet. De inddrevne restancebeløb skal i
stedet overføres direkte til statskassen. Reglerne fra 2018 gælder alene restancer, som overføres til Gældsstyrelsen ved
manuel indberetning i Fordringshaverportalen. Da der er tale om restancer på det udgiftsbaserede område, påvirker de
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nye registreringsregler hovedkonto 11.21.21. Strafferetspleje mv., 11.23.02. Bøder, parkeringsafgifter, salg af pas, køreprøver og kørekort mv. og 11.23.11. Erstatning til ofre for forbrydelser for fordringer oversendt til inddrivelse før området
blev ressortoverdraget til Civilstyrelsen pr. 1. januar 2020. Politiets og anklagemyndighedens omkostningsbaserede
regnskab er ikke påvirket af de nye registreringsregler for restancer.
De 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 2021 eller indhentet indtægtsgrundlag for lønrefusioner vedr. 2021. I disse tilfælde er udgifter og indtægter indregnet i regnskabet som hensættelser
baseret på et skøn.
Siden 1. januar 2016 har Økonomistyrelsen stillet krav om, at der skal ske en regnskabsmæssig registrering af generelle
fællesomkostninger som led i den sammenhængende styring. Der er bl.a. indført et krav om, at der for alle driftsbevillinger skal registreres løbende forbrug på en obligatorisk regnskabsmæssig dimension, FL-formål, som viser forbruget
på generelle fællesomkostninger i forhold til forbruget på de aktiviteter, der vedrører virksomhedens kerneopgaver. Politiet og anklagemyndigheden afviger på visse områder fra definitionen af, hvad der vedrører generelle fællesomkostninger vedr. omkostninger til ledelse og hjælpefunktioner som beskrevet i regnskabsinstruksen. Politiet og anklagemyndigheden foretager en årlig omfordeling og omkontering på FL-formål.
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3.2.

Resultatopgørelse mv.

3.2.1.

Resultatopgørelse

Tabel 3.1. Resultatopgørelse 1)
Note
(Mio. kr.)
Ordinære driftsindtægter
Indtægtsført bevilling
Bevilling
Reserveret af indeværende års bevillinger
Anvendt af tidligere års bevillinger
Indtægtsført bevilling i alt
Salg af varer og tjenesteydelser
Eksternt salg af varer og tjenester
Internt salg af varer og tjenester
Tilskud til egen drift
Øvrige driftsindtægter
Gebyrer
Ordinære driftsindtægter i alt

1

Regnskab 2020

Regnskab 2021

Budget 20222)

-12.217,0
-12.217,0
-35,2
-35,2
-9,9
-12.262,1

-12.281,9
-12.281,9
-1,8
-1,8
-9,9
-12.293,6

-12.252,8
--12.252,8
-2,9
-2,9
-12.255,7

552,2
552,2

543,9
543,9

519,7
519,7

7.546,9
1.062,3
-250,9
-18,8
8.339,5
354,7
331,4
2.380,2
11.957,9

7.490,0
1.069,9
-256,3
-3,7
8.300,0
363,9
364,0
2.439,3
12.011,0

8.722,6
362,7
340,6
2.221,0
12.166,6

Resultat af ordinær drift

-304,2

-282,6

-89,1

Andre driftsposter
Andre driftsindtægter
Andre driftsomkostninger
Resultat før finansielle poster

-68,5
117,1
-255,6

-78,7
111,7
-249,6

-53,9
80,8
-62,2

Finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle omkostninger
Resultat før ekstraordinære poster

-7,8
65,6
-197,8

-0,1
74,9
-174,8

-26,9
89,1
-

Ekstraordinære poster
Ekstraordinære indtægter
Ekstraordinære omkostninger
Årets resultat

-197,8

-174,8

-

Ordinære driftsomkostninger
Ændring i lagre
Forbrugsomkostninger
Husleje
Forbrugsomkostninger i alt
Personaleomkostninger
Lønninger
Pension
Lønrefusion
Andre personaleomkostninger
Personaleomkostninger i alt
Af- og nedskrivninger
Internt køb af varer og tjenesteydelser
Andre ordinære driftsomkostninger3)
Ordinære driftsomkostninger i alt

1) Resultatopgørelsen omfatter hovedkonto 11.23.01, 11.23.04 og 11.23.16.
2) Budgettallene for 2022 er baseret på de senest indlæste bevillingstal i SKS for 2022.
3) ”Andre ordinære driftsomkostninger” indgår en periodiseringsfejl på ca. 7,2 mio. kr. i 2021 vedr. licenser, som retteligt vedrører regnskabsåret 2022.
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3.2.2.

Resultatdisponering

Tabel 3.2. Resultatdisponering
(Mio. kr.)
Disponeret til bortfald
Disponeret til udbytte til statskassen
Disponeret til overført overskud

174,8

Politiets og anklagemyndighedens mindreforbrug udgjorde i 2021 i alt 174,8 mio. kr. Det overførte overskud på 174,8
mio. kr. videreføres under egenkapitalen, jf. afsnit 3.4.

3.2.3.

Forklaring af tilbageførte hensættelser og periodeafgrænsningsposter

Tabel 3.3. Periodiserede indtægter og udgifter
Kategori
Bygningsvedligehold
Inventar
It-udstyr
Transport af køretøjer
Konsulentydelser
Varme
Vand
Rengøring
Øvrige varer og tjenesteydelser
Skibsbidrag fra Forsvaret
Udlagte erstatninger
Refusioner 4. kvartal 2020
I alt

Mio. kr.
-0,3
-0,1
-0,1
-0,1
-12,1
-1,1
-0,1
-0,1
-0,1
0,9
0,5
4,7
-7,9

Tabel 3.3 indeholder ikke de løbende reguleringer af kontinuerlige eller flerårige hensatte forpligtelser til åremål og reetableringsforpligtelse og fratrædelsesordninger og visse enkeltstående hensættelser. Reguleringen af de hensatte forpligtelser og de periodiserede indtægter og udgifter fremgår af note 3. Hensatte forpligtelser.
I 2020 havde politiet og anklagemyndigheden periodiserede udgifter for i alt 14,1 mio. kr., som vedrørte varer og tjenesteydelser leveret i 2020, hvor der ikke var modtaget faktura ved regnskabsårets afslutning. De væsentligste periodiserede udgifter vedrørte konsulentydelser bl.a. vedrørende vikarbistand for i alt 11,6 mio. kr. i forbindelse med smitteopsporing pga. COVID-19.
De tilbageførte periodiserede udgifter og indtægter er tilbageført i takt med, at fakturaer og indtægtsgrundlaget er
modtaget, og betaling har fundet sted.
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3.3.

Balancen

Tabel 3.4. Balancen 1)
Note
Aktiver (Mio. kr.)

2020

2021

Note

Anlægsaktiver
1

2

Immaterielle anlægsaktiver
Færdiggjorte udviklingsprojekter
Erhvervede koncessioner,
patenter mv.
Udviklingsprojekter under
opførelse
Immaterielle anlægsaktiver i alt
Materielle anlægsaktiver
Grunde, arealer og
bygninger
Infrastruktur
Transportmateriel
Produktionsanlæg og
maskiner
Inventar og IT-udstyr
Igangværende arbejder
for egen regning
Materielle anlægsaktiver i alt
Finansielle anlægsaktiver
Statsforskrivning
Øvrige finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt

Egenkapital
Reguleret egenkapital
(Startkapital)

-

-

-

Overført overskud
Egenkapital i alt

-244,6
-484,4

-419,5
-646,4

Hensatte forpligtelser

-116,4

-111,6

Langfrist. gældsposter
FF4 Langfristet gæld

-1.122,4

-1.190,6

-3,4

-6,0

-

-

-1.125,8

-1.196,6

Kortfristede gældsposter
Leverandører af varer og tjenesteydelser2)

-465,3

-510,1

Anden kortfristet gæld2)

-559,9

-608,6

Skyldige feriepenge

-782,8

-738,4

Skyldige indefrosne feriepenge

-797,9

-

-0,9
-2.606,8
-3.732,6
-4.333,4

-0,1
-1.857,3
-3.053,8
-3.811,8

78,4

154,6

Bortfald

300,6

345,8

Udbytte til staten

Reserveret egenkapital

375,8
249,9

332,2
322,4

56,8
156,9

50,7
174,5

21,1

50,7

860,4

930,5

Donationer

227,0

227,0

Prioritetsgæld

-

-

227,0
1.388,0

227,0
1.503,2

Periodeafgrænsningsposter2)

348,6

328,6

-

-

1.937,6

2.306,2

328,6

-693,8

17,6
2.283,7
2.945,4
4.333,4

16,7
1.629,0
2.308,7
3.811,8

Andre likvider
Likvide beholdninger i alt
Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt

-12,8

51,0

351,1

FF7 Finansieringskonto

-

55,7

313,1

FF5 Uforrentet konto

-

Opskrivninger

3

2021

-227,0

140,2

Varebeholdninger
Tilgodehavender2)

2020

-227,0

166,4

Omsætningsaktiver

Værdipapirer
Likvide beholdninger

Passiver (Mio. kr.)

Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt

Periodeafgrænsningsposter
Kortfristet gæld i alt
Gæld i alt
Passiver i alt

1) og 2) Balancen omfatter hovedkonto 11.23.01, 11.23.04 og 11.23.16. Leverandørgæld og tilgodehavender er korrigeret manuelt i forhold til SKS-tallene pga. af reklassificering af kreditnotaer med hhv. 8,7 mio. kr. i 2020 og 7,5 mio. kr. i 2021. Anden kortfristet gæld, passiver og periodeafgrænsningsposter, aktiver er korrigeret med hhv.
293,2 mio. kr. i 2020 og 298,7 mio. kr. i 2021 ved reklassificering af løn til forudlønnede fra gæld til tilgodehavende periodeafgrænsning.
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3.4.

Egenkapitalforklaring

Egenkapitalforklaringen nedenfor viser årets ændringer i de enkelte poster på egenkapitalen. Politiets og anklagemyndighedens samlede resultat ultimo 2021 udgør et overskud på 174,8 mio. kr.. Egenkapitalen udgør i alt 646,4 mio. kr. pr.
31. december 2021 inkl. den regulerede egenkapital.
Tabel 3.5. Egenkapitalforklaring
Egenkapital primo året (Mio. kr.)
Reguleret egenkapital
+ Ændring i reguleret egenkapital
Reguleret egenkapital ultimo
Opskrivninger primo
+Ændring i opskrivninger
Opskrivninger
Reserveret egenkapital primo
+ Ændring i reserveret egenkapital
Reserveret egenkapital ultimo
Overført overskud primo
+ Primoregulering/flytning mellem bogføringskredse
+ Regulering af det overførte overskud
+ Overført fra årets resultat
- Bortfald
- Udbytte til staten
Overført overskud ultimo
Egenkapital ultimo året
Egenkapital, jf. balancen
Egenkapital i balancen minus egenkapital i
egenkapitalforklaring

2020

2021
--227,0
-227,0
-59,6
-197,8
12,8
-244,6
-471,6
-484,4

-227,0
-227,0
-244,6
-174,8
-419,4
-646,4
-646,4

-12,8

Egenkapitalforklaringen i tabel 3.5 er baseret på tallene i Statens Koncern System. Der er ikke forskel på den angivne
egenkapital i balancen baseret på Statens Koncern System og Statens Budgetsystem.

3.5.
3.5.1.

Likviditet og låneramme
Opfølgning på lånerammen

Tabel 3.6. Udnyttelse af låneramme
(Mio. kr.)
Sum af materielle og immaterielle anlægsaktiver
Låneramme
Udnyttelsesgrad i pct.

2021
1.270,3
1.399,4
90,8

I forbindelse med Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2016-2019 blev lånerammen fastsat til 1.399,4
mio. kr. i 2019 til finansiering af investeringer i medfør af aftalen. Denne låneramme blev videreført i 2021. Politiet og
anklagemyndigheden havde en udnyttelsesgrad på 90,8 pct. af lånerammen ultimo 2021. Lånerammen er ikke overskredet i 2021.
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3.5.2.

Opfølgning på øvrige likviditetsregler

Tabel 3.7. Opfølgning på likviditetsordningen: Langfristet gæld
Anlægsaktiver
Bogført værdi pr. 31.
(Mio. kr.)
december 2021
Færdiggjorte udviklingsprojekter
140,2
Erhvervede koncessioner, patenter mv.
51,0
Udviklingsprojekter under opførelse
154,6
Grunde, arealer og bygninger
332,2
Transportmateriel
322,4
Produktionsanlæg og maskiner
50,7
Inventar og IT-udstyr
174,5
Igangværende arbejde for egen regning
50,7
÷ Donationer
-6,0
I alt
1.497,2

FF4 Langfristet gæld

Forskel ml. bogført
værdi og FF4-konto

-1.196,6

306,6

Forskellen mellem den langfristede gæld (FF4-kontoen) og den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiverne på i alt
306,6 mio. kr. pr. 31. december 2021 skyldes, at der har været en række tilgange på anlægsaktiverne i periode 12 efter
årsskiftet og i regnskabsårets supplementsperiode for 2021. Den langfristede gæld på FF4-kontoen følger kalenderårets
bankdage. Den langfristede gæld kan derfor ikke ændres tilsvarende efter den sidste bankdag i kalenderåret 2021.
Anlægsregistreringerne i supplementsperioden for 2021 vedrørte navnlig tilgang i anlægsaktiver indkøbt eller faktureret
i slutningen af 2021. Tilgangene i supplementsperioden vedrører særligt anskaffelser af færdige anlægsaktiver vedr. bl.a.
motorkøretøjer, transportmateriel, it-udstyr vedr. bl.a. storage og sikring mv., der er leveret i slutningen af 2021.
De likviditetsmæssige banktransaktioner svarende til ændringerne i anlægsaktivernes bogførte værdi efter den 31. december 2021 er foretaget den 27. januar 2022. Ved udgangen af regnskabsperioden for januar 2022 svarer den langfristede gæld igen til anlægsaktivernes bogførte værdi.
Tabel 3.8. Opfølgning på likviditetsordningen: Uforrentet likviditet
Nettoomsætningsformue
FF5 - Uforrentet konto
(Mio. kr.)
Hensættelser
Kortfristet gæld
Omsætningsaktiver ekskl. FF5 og FF7
Overført overskud
I alt

Bogført værdi pr.
31.december 2020
-116,4
-2.606,8
661,7
-244,6
-2.306,2

Bogført værdi pr. 31.
december 2021
-111,6
-1.857,3
679,6
-419,5
-1.709,3

Ændring ml. 2020 og
2021 i nettoomsætningsformue og FF5kontoen
4,8
-749,5
-17,9
174,8
579,6

Opgørelsen af beholdningen på den uforrentede likviditetskonto (FF5) viser en saldo på i alt -1.709,3 mio. kr. pr. 31. december 2021, hvilket er et fald på i alt 579,6 mio. kr. i forhold til 2020. Udviklingen i nettoomsætningsformuen på den
uforrentede konto skyldes navnlig et fald i den kortfristede gæld. I 2021 blev de indefrosne feriemidler på i alt 797,8 mio.
kr. afregnet til Lønmodtagernes Feriefond i forbindelse med implementeringen af den nye ferielov. Derudover er der
bl.a. sket et fald i den skyldige feriepengeforpligtelse på ca. 44 mio. kr. pga. af den generelle udvikling i ferieafviklingen
i 2021. Årets overførte overskud er indregnet i opgørelsen med 174,8 mio. kr.
FF5-kontoen afstemmes en gang årligt, når supplementsperioderne for regnskabsåret 2020 er endeligt afsluttet. Likviditetsflytningerne mellem den uforrentede konto FF5 og driftskontoen FF7 vil ske i forbindelse med afstemningerne af
likviditetskontiene senest ultimo marts 2022.

Politiet og anklagemyndigheden. Årsrapport 2021

28

3.6.

Opfølgning på lønsumsloft

Tabel 3.9. Opfølgning på lønsumsloft for hovedkonto 11.23.01, 11.23.04 og 11.23.16
Hovedkonto (Mio. kr.)
11.23.01
11.23.04
Lønsumsloft FL
Lønsumsloft inkl. TB/aktstykker
Lønforbrug under lønsumsloft
Difference
Akkumuleret opsparing ultimo 2020
Akkumuleret opsparing ultimo 2021

6.466,7
7.685,2
7.360,2
325,0
1.112,4
1.437,4

11.23.16

247,5
297,1
291,4
5,7
6,2
11,9

I alt

483,3
664,1
656,5
7,6
-14,3
-6,7

7.197,5
8.646,4
8.308,2
338,2
1.104,3
1.442,6

Der er overførselsadgang mellem de tre hovedkonti. Lønsumsloftet er ikke overskredet i 2021. Den akkumulerede opsparing udgør 1.442,6 mio. kr. ultimo 2021.

3.7.

Bevillingsregnskabet

Tabel 3.10. Bevillingsregnskab
Hovedkonto

11.23.01
11.23.04
11.23.16

11.21.21
11.23.02
11.23.03 1)
11.23.06
11.23.07
11.23.13
11.23.17
11.23.18

Navn
Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.
Den Centrale Anklagemyndighed
Politiets Efterretningstjeneste

Strafferetspleje mv.
Bøder, parkeringsafgifter,
salg af pas mv.
Radiokom.system til det
samlede beredskab mv.
Erstatning i anledning af
strafferetlig forfølgning
Kommunal parkeringskontrol
Det Kriminalpræventive
Råd
Danmarks bidrag til Europol
Danmarks bidrag til Eurojust

Bevillingstype

(Mio. kr.)

Bevilling

Drift
Udgifter
10.994,4
Omkost.baseret
Indtægter
-87,7
Udgifter
399,8
Omkost.baseret
Indtægter
-0,8
Udgifter
976,4
Omkost.baseret
Indtægter
-0,2
Administrerede ordninger
Udgifter
972,5
Udgifts-baseret
Indtægter
-414,9
Udgifter
36,2
Udgifts-baseret
Indtægter
-1.673,9
Udgifter
169,7
Udgifts-baseret
Indtægter
-60,8
Udgifter
31,5
Udgifts-baseret
Indtægter
Udgifter
Udgifts-baseret
Indtægter
-109,8
Udgifter
3,6
Udgifts-baseret
Indtægter
Udgifter
29,3
Udgifts-baseret
Udgifter
7,5
Udgifts-baseret
Indtægter
-

Regnskab

Afvigelse

10.836,0
-86,6
394,6
-1,6
967,0
-2,4

158,4
-1,1
5,2
0,8
9,4
2,2

1.082,6
-460,1
45,2
-1.376,3
133,2
-55,7
31,4
-105,4
3,6
29,3
7,5
-

-110,1
45,2
-9,0
-297,6
36,5
-5,1
0,1
-4,4
0,0
-0,0
-

Videreførelse ultimo

379,9
20,7
18,9

54,3
-

1) Hovedkonto 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede beredskab mv. er en udgiftsbaseret driftsbevilling. Hovedkontoen indgår ikke i årsrapporten, men
der aflægges regnskabsmæssige forklaringer for kontoen. Videreførelse ultimo er opgjort efter et bevillingsbortfald på 21,6 mio. kr. på underkonto 11.23.03.40. Implementeringsreserve. Der er videreførselsadgang for underkonto 11.23.03.10. Det videreførte overskud er registreret på egenkapitalkonto 7471/7472, som bl.a. omfatter udgiftsbaserede driftsbevillinger. Det videreførte overskud indgår ikke i den omkostningsbaserede egenkapital i årsrapportens balance.
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4. BILAG
4.1.
4.1.1.

Bilag 1: Noter til resultatopgørelse og balance
Noter til balancen

Note 1. Immaterielle anlægsaktiver

(Mio. kr.)
Kostpris
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse
Tilgang
Afgang
Kostpris pr. 31.12.2021
Akkumulerede afskrivninger
Akkumulerede nedskrivninger
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2021
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2021
Årets afskrivninger

34,71)
-15,11)
1.025,1
-881,9
-3,0
-884,9
140,2
-45,8

Erhvervede koncessioner,
patenter,
licenser mv.
185,6
25,2
-14,1
196,7
-145,4
-0,3
-145,7
51,0
-15,8

59,9
-29,2
1.221,8
-1.027,3
-3,3
-1.030,6
191,2
-61,6

-45,8

-15,8

-61,6

Færdiggjorte udviklingsprojekter
1.005,5

Årets nedskrivninger
Årets af- og nedskrivninger1)

I alt
1.191,0

Anm. Årets bevægelse i akkumulerede af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver udgør i alt 199,5 mio. kr., mens årets af- og nedskrivninger i
resultatopgørelsen udgør i alt 363,9 mio. kr. Forskellen på i alt 164,4 mio. kr. skyldes, at en række anlægsaktiver er taget ud af anlægskartoteket ved salg eller kassation i
årets løb. Når anlægget udgår af anlægskartoteket, tilbageføres de akkumulerede af- og nedskrivninger for de konkrete anlæg i balancen. Denne tilbageførsel har ingen
driftspåvirkning.

(Mio. kr.)
Primo saldo pr. 1. januar 2021
Tilgang
Nedskrivninger (akkumulerede)
Overført til færdiggjorte udviklingsprojekter
Kostpris pr. 31.12.2021

Udviklingsprojekter under udførelse
78,4
110,4
-34,2
154,6

Note 2. Materielle anlægsaktiver

-

122,7
10,7
-3,7
129,7
-79,0
-79,0
50,7
-13,1

838,2
169,2
-52,6
954,8
-632,5

-13,1

-44,2

-632,5
322,3
-44,2

921,8
115,3
-82,2
954,9
-779,8
-0,6
-780,4
174,5
-15,1
-15.1

I alt

21,8
802,9
-470,7
-470,7
332,2
-65,4
-65,4

-

Inventar og
IT-udstyr

781,1

Transportmateriel

Produktionsanlæg og
maskiner

Infrastruktur

Grunde, arealer og
bygninger

(Mio. kr.)
Kostpris
Primokorrektioner og flytning ml. bogføringskredse
Tilgang
Afgang
Kostpris pr. 31.12.2021
Akkumulerede afskrivninger
Akkumulerede nedskrivninger
Akkumulerede af- og nedskrivninger pr. 31.12.2021
Regnskabsmæssig værdi pr. 31.12.2021
Årets afskrivninger
Årets nedskrivninger
Årets af- og nedskrivninger1)

2.663,9
317,0
-138,5
2.842,4
-1..962,0
-0,6
-1.962,6
879,8
-137,9
-137,9
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Anm. Årets bevægelse i akkumulerede af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle anlægsaktiver udgør i alt 199,5 mio. kr., mens årets af- og nedskrivninger i
resultatopgørelsen udgør i alt 363,9 mio. kr. Forskellen på i alt 164,4 mio. kr. skyldes, at en række anlægsaktiver er taget ud af anlægskartoteket ved salg eller kassation i
årets løb. Når anlægget udgår af anlægskartoteket, tilbageføres de akkumulerede af- og nedskrivninger for de konkrete anlæg i balancen. Denne tilbageførsel har ingen
driftspåvirkning.

Igangværende arbejder for
egen regning
21,1
48,3

(Mio. kr.)
Primo saldo pr. 1. januar 2021
Tilgang
Nedskrivninger
Afgang
Beholdning ultimo 2021

-18,7
50,7

Note 3. Hensatte forpligtelser
(Mio. kr.)
Åremålshensættelse
Regulering af polititjenestemænd i Grønland
Øvrige hensættelser vedr. løn
Reetableringsomkostninger – private lejemål
Øvrige hensættelser vedr. driftsudgifter
I alt

Bogført værdi pr. 1.
januar 2021
-0,5
-2,7
-6,5
-101,2
-4,3
-116,4

Årets bevægelse
0,3
2,7
3,1
-2,6
1,7
4,8

Bogført værdi pr.
31. dec. 2021
-0,2
-3,4
-103,8
-2,6
-111,6

Udviklingen i hensættelsen til åremål skyldes, at der indgås færre åremålskontrakter, der medfører en engangsudbetaling efter åremålskontraktens udløb. Nye åremålskontrakter indebærer en løbende åremålsydelse i stedet for en engangsudbetaling ved åremålets udløb. De eksisterende åremålskontrakter er løbende blevet forlænget, men omfanget
af åremålskontrakter, der medfører en engangsudbetaling, er faldende. De nuværende åremålsaftaler udløber i 2022,
dvs. at hensættelsen ultimo 2021 på i alt 0,2 mio. kr. bortfalder i løbet af 2022.
I øvrige hensættelser vedr. løn indgår hensættelser til livvagterne og aktionsstyrken, som er omfattet af en særlig aftale,
hvor en del af deres årlige funktionstillæg dækker op til 400 timers merarbejde om året. Yderligere merarbejde honoreres med et merarbejdsvederlag. I 2021 er der i alt hensat 2,8 mio. kr. til merarbejde optjent udover de 400 timer til livvagterne og aktionsstyrken til forventet udbetaling i 2022. I 2021 er der udbetalt 4,3 mio. kr. vedr. merarbejde optjent i
2020.
Der blev på finansloven 2020 afsat en pulje på i alt 49,2 mio. kr. for perioden 2020-2023 rettet mod initiativer på justitsområdet i Grønland. I Delaftale II blev det besluttet, at 10,8 mio. kr. af den samlede pulje skal udmøntes til at højne
lønniveauet for politibetjente i Grønland. Nordatlantpuljen på de 10,8 mio. kr. fordeles jævnt i årene 2020-2023. Forhandlinger om udmøntningen var ikke endeligt afsluttet ved udgangen af 2020. Udbetaling af tillæg til polititjenestemænd med fast tjenestested i Grønland på i alt 2,7 mio. kr. blev udbetalt i 2021 med virkning fra 1. januar 2020.
Hensættelse til reetablering af private lejemål reguleres én gang om året, hvor hensættelsen opgøres til 800 kr. pr. kvm.
for kontorarealer og 400 kr. pr. kvm. kælderarealer over en 10 årig periode.
Afkortning af perioden for årsafslutningen 2021 har medført et behov for at periodisere varer og tjenesteydelser, der er
leveret i 2021, men som faktureres i 2022. Omkostninger, der overstiger 50.000 kr. (ekskl. moms), er periodiseret i det
omfang virksomheden har kendskab hertil. De periodiserede omkostninger er konteret på de relevante artskonti. Tilsvarende er indtægter vedr. refusion for 4. kvartal og øvrige indtægter, hvor kravet ikke var afsendt på statustidspunktet,
periodiseret i regnskabet for 2021. De væsentligste periodiserede indtægter og udgifter opdelt i kategorier fremgår af
tabel 4.1.
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Tabel 4.1. Periodiserede indtægter og udgifter
Kategori
Brændstof
Bygningsvedligehold og arealer
Datakommunikation
Facility Management
Forbrugsafgifter
It udstyr

Mio. kr.
-0,2
-4,8
-0,1
-0,8
-0,3
-0,2

Konsulentydelser
Løn
Uniformer og arbejdstøj
Refusioner 4. kvartal 2021
I alt

-0,1
-0,7
-0,3
5,9
-1,9

Ved udgangen af 2021 havde politiet og anklagemyndigheden periodiserede udgifter for i alt 7,8 mio. kr., som vedrører
varer og tjenesteydelser leveret i 2021, hvor der endnu ikke var modtaget faktura ved regnskabsårets afslutning. De væsentligste periodiserede udgifter vedrører udgifter til vedligeholdelse af bygninger og arealer.
De periodiserede skønnede refusionsindtægter vedr. den statslige Fleksfond og Barselsfond samt skønnede refusionsindtægter for kommunale fleksrefusioner vedr. 4. kvartal 2021 udgør i alt 5,9 mio. kr. Periodiseringerne har haft en nettodriftspåvirkning på 1,9 mio. kr.
Note 4: Garantiforpligtelser
Politiet og anklagemyndigheden har ingen garantiforpligtelser.

4.4.

Bilag 2: Tilskudsfinansierede aktiviteter

I tabel 4.2 gives et overblik over de tilskudsfinansierede aktiviteter under 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. Der er ikke tilskudsfinansierede aktiviteter under 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed, og under
11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste kan der af fortrolighedshensyn ikke oplyses nærmere om de tilskudsfinansierede
aktiviteter.
Tabel 4.2. Oversigt over tilskudsfinansierede aktiviteter for 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed
Overført overskud fra tidliOverskud til viOrdning (mio. kr.)
gere år
Årets tilskud
Årets udgifter
Årets resultat
dereførelse
ABC-gates mv.
4,9
-0,9
-0,9
4,0
(EU’s Grænsefond)
Menneskehandel
0,1
0,1
(Nordisk Ministerråd)
Vidensbaseret politiarbejde
0,1
-0,1
-0,1
0
(Trygfonden)
Eastern Africa Stand-By Force
1,5
1,6
-0,4
1,2
2,7
(Udenrigsministeriet)
UNODC
1,1
1,3
-0,8
-0,5
1,6
EU Schengen Tværgående ak2,7
1,6
-0,4
1,2
3,9
tiviteter
INEA E-Evidence
1,1
1,1
I alt
11,5
4,4
-2,5
1,9
13,4

Rigspolitiet og Københavns Lufthavne indgik i 2014 en ”Aftale om introduktion af automatisk grænsekontrol i Københavns Lufthavn”, der forventedes medfinansieret af EU’s Fond for Interne Sikkerhed. Projektet var opdelt i to faser. Ved
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ABC-projektets fase 2 blev de samlede projektomkostninger opgjort til 17,5 mio. kr. fordelt på EU’s Fond for Interne
Sikkerheds finansieringsandel på 13,1 mio. kr. og politiets finansieringsandel på 4,4 mio. kr. Politiet har i 2018 modtaget
det samlede tilskud til medfinansieringsandelen, som endte på i alt 9,8 mio. kr. fra EU’s Fond for Interne Sikkerhed, da
omkostningerne til projektet var mindre end oprindeligt forventet. De fremtidige udgifter i projektet vedrører afskrivninger på de anskaffede anlægsaktiver. Der modtages derfor ikke yderligere tilskudsmidler fra EU's Fond for Interne
Sikkerhed finansieringsandel. De årlige udgifter vil fremover alene bestå af afskrivninger på anlæggene i Københavns
Lufthavne, som vil blive finansieret af hhv. EU's Fond og politiet i den forholdsmæssigt fastsatte fordeling af finansieringen.
I 2018 igangsattes et projekt medfinansieret af Nordisk Ministerråd om bekæmpelse af menneskehandel. Projektet omhandler bl.a. udvikling af en fælles platform til udveksling af oplysninger i potentielle menneskehandelssager i Norden.
Projektet blev endeligt afsluttet i 2021, hvor den uforbrugte andel af tilskuddet på ca. 0,1 mio. kr. blev tilbagebetalt til
Nordisk Ministerråd i april 2021.
I 2015 blev der indgået en aftale med Trygfonden om et projekt om ”Vidensbaseret politiarbejde”. Formålet med projektet er at tilføre ny viden og kompetencer i politiet. Dette skal ske ved at bibringe politiets ledere og medarbejdere yderligere kompetencer ved virkningsfulde metoder og indsatser til at forebygge og bekæmpe kriminalitet samt yderligere
metodiske og analytiske kompetencer til at afprøve, gennemføre og implementere nye metoder og indsatser. Projektet
omfatter bl.a. et uddannelsesforløb ved Cambridge Universitet samt vidensaktiviteter i det internationale politiforskningsfelt. Trygfonden har givet tilsagn om et tilskud på i alt 9,4 mio. kr. i projektperioden, som oprindeligt forventedes
afsluttet den 31. juli 2018. Projektet er efterfølgende forlænget til 2023 med en uændret tilskudsramme. Politiet har
modtaget det samlede tilskud på i alt 9,4 mio. kr. i perioden 2015-2017. Aktiviteterne forventes gennemført frem til 2023.
I 2018 blev der indgået aftale med Udenrigsministeriet om tilskud til projekt ”Eastern Africa Stand-By Force” (EASF),
hvor politiet udsender en politirådgiver til at understøtte implementering af Danmarks freds- og stabiliseringsprogram
for ”The Horn of Africa”. Projektet forløber i perioden 2018-2022. Projektet startede pr. 1. november 2018. Der er modtaget tilskud for i alt 6,3 mio. kr. i den igangværende projektperiode, hvoraf der i 2021 er modtaget et tilskud på 1,6 mio.
kr. I projektperioden er der afholdt udgifter for i alt 2,1 mio. kr., hvoraf de tilskudsberettigede udgifter i 2021 udgør i alt
0,4 mio. kr. Politiet har i perioden 2015-2017 deltaget i et lignende projekt.
I 2018 blev der indgået aftale med Udenrigsministeriet om tilskud til projekt UNODC Regional Office for Eastern Africa.
Projektet vedrører udsendelse af en politiekspert til transnationalt organiseret kriminalitet på land og til vands. Projektet
er en del af Danmarks deltagelse i et freds- og stabiliseringsprogram i ”The Horn of Africa” og forløber i perioden 20182022. Det samlede projekttilskud udgør i alt 4 mio. kr. Der er modtaget tilskud for i alt 3,5 mio. kr. i den igangværende
projektperiode. I projektperioden er der afholdt udgifter for i alt 2,1 mio. kr. hvoraf de tilskudsberettigede udgifter i 2021
udgør i alt 0,8 mio. kr.
I 2019 blev der indgået aftale med EU's fond for intern sikkerhed om tværgående aktiviteter. Aftalen består af tre delprojekter, som omhandler foranalyse af EU Schengeninitiativers konsekvenser for politiet (projektperiode 2018-2019),
udarbejdelse af nøgledokumenter i forbindelse med implementeringen af EU Schengenretsakter (projektperiode 20192022) og anskaffelse af hardware og udstyr til implementering af EES-forordningen (programperiode 2019-2022). Det
forventede samlede tilskudsbeløb fra EU’s fond for intern sikkerhed for de tre projekter forventes at udgøre op til i alt
40,6 mio. kr.
I 2019 blev der indgået en ”Grant Agreement” om INEA E-Evidence (POLDISP) om refusion for omkostninger på op til
1,85 mio. kr. til dette projekt. I 2020 er der modtaget tilskud på 1,1 mio. kr. Der har ikke været afholdt tilskudsberettigede
udgifter i projektet i 2021.

Politiet og anklagemyndigheden. Årsrapport 2021

33

4.5.

Bilag 3: Forelagte investeringer

Justitsministeriet har i 2021 forelagt nedenstående investeringer i tabel 4.4.
Tabel 4.3. Oversigt over forelagte investeringer
Igangværende anlægsprojekter (mio.
Senest
kr.)
forelagt
Projektstart

Forventet afslutning

Afholdte udgifter i alt

Afholdte udgifter, indeværende år

Godkendt
totaludgift

POL-DISP

24-06-2021

01-11-2017

31-12-2023

97,8

43,6

369,2

POLmedia

11-11-2021

12-06-2017

30-06-2022

109,3

83,6

141,7

4.6.

Bilag 4: It-omkostninger

Tabel 4.4. It-omkostninger
Sammensætning
Interne personaleomkostninger til it (it-drift/-vedligehold/-udvikling)
It-systemdrift
It-vedligehold
It-udviklingsomkostninger ekskl. af- og nedskrivninger
It- udviklingsomkostninger, af- og nedskrivninger for it, der er aktiveret
It-udviklingsomkostninger i alt
Udgifter til it-varer til forbrug
I alt

Mio. kr.
248,7
316,3
41,0
91,5
178,6
270,1
129,6
1.005,8

Anm. Oversigten omfatter hovedkonto 11.23.01, 11.23.04 og 11.23.16.

Tabel 4.5 omfatter de afholdte driftsomkostninger tilknyttet it-omkostninger. De interne personaleomkostninger er
skønsmæssigt fastsat baseret på tidsregistreringen på de relevante aktiviteter vedr. it-support,
-drift, -udvikling og -vedligehold kombineret med lønomkostninger i de relevante organisatoriske enheder. Opgørelsen
kan være behæftet med en vis usikkerhed, da der er visse it-opgaver, som f.eks. både er knyttet til den it-mæssige opsætning og udførelsen af efterforskningen, hvor det ikke er muligt at foretage en entydig opdeling mellem it-omkostninger og virksomhedens kerneopgaver bl.a. på efterforskningsområdet.
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4.7.
4.7.1.

Supplerende bilag
Årets resultatopfyldelse for politiet

Tabel 4.5. Årets resultatopfyldelse for mål- og resultatplanen for politiet
Mål

Vægt

Mål 1:
Effektiv sagsbehandling på tværs af myndighederne

30 pct.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager, hvor tiltalte idømmes ubetinget frihedsstraf
og påbegynder afsoning i 2021, skal som minimum fastholdes ift. niveauet i 2020.

Sagsbeholdningen af anmeldelser uden sigtelse
(straffesager ekskl. færdsel og it-relateret økonomisk kriminalitet) skal være reduceret med 20
pct. i 2023 sammenlignet med ultimo 2019.
I 2021 skal sagsbeholdningen være stabil i forhold
til niveauet i 2019.
Den gennemsnitlige alder på beholdningen af anmeldelser uden sigtelse (straffesager ekskl. færdsel og it-relateret økonomisk kriminalitet) skal
være reduceret med mindst 30 dage fra ca. 350
dage i 1. halvår 2020 til ca. 320 dage i 2023.
I 2021 skal den gennemsnitlige alder på beholdningen af anmeldelser uden sigtelse fastholdes
på højst 382 dage ved udgangen af 2021.

Resultat

Målopfyldelse
Delvist opfyldt
15 pct.

Opgørelse baseret på dynamiske data pr.11. januar 2022 viser, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 2020, hvor tiltalte idømmes ubetinget frihedsstraf og påbegynder afsoning i
2020 er 345 dage. I 2021 er sagsbehandlingstiden på 428 dage.
Politiet har på tværs af politikredsene og via løbende drøftelser i politiets ledelsesfora, herunder politiets koncernledelse, stort ledelsesmæssigt fokus på udviklingen, både ift. sagstrinet fra anmeldelse til sigtelse, men også hvor
politiet i de øvrige sagstrin kan medvirke til at
reducere den samlede sagsbehandlingstid.
5 pct.

5 pct.

Rigspolitiet er i dialog med Justitsministeriets
departement om et fokuseret analysearbejde,
som bl.a. har til formål at afdække hvilke forhold, som driver udviklingen fra anmeldelse til
afsoning.
Dertil skal bemærkes, at målet, ud over den
specifikke indsats i politiet, i høj grad er afhængig af indsatsen på tværs af straffesagskæden. I denne sammenhæng kan nævnes initiativet i flerårsaftalen vedr. hurtigere sagsbehandling i hele straffesagskæden, hvor politiet
og anklagemyndigheden har fokus på at optimere sagsbehandlingstiden fra anmeldelse til
tiltale.
Opgørelse baseret på dynamiske data pr. 7. januar 2022 viser, at sagsbeholdningen af anmeldelser uden sigtelser (ekskl. færdsel og it-relateret økonomisk kriminalitet) er 49.251.

Ikke opfyldt

Opfyldt

I 2021 skal sagsbeholdningen være stabil i forhold til niveauet ultimo 2019, som var 54.600.

5 pct.

Opgørelse baseret på dynamiske data pr. 7. januar 2022 viser, at alderen på sagsbeholdningen ultimo december 2021 af anmeldelser uden
sigtelser (ekskl. færdsel og it-relateret økonomisk kriminalitet) er 384 dage.

Ikke opfyldt

Ved udgangen af 2021 må alderen højest være
på 382 dage.
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I mindst 70 pct. af alle straffesager (ekskl. færdsel
og sager om it-relateret økonomisk kriminalitet)
skal der træffes afgørelse af tiltalespørgsmålet
inden for 260 dage i 2021

5 pct.

I mindst halvdelen af sagerne om personfarlig kriminalitet skal sagsbehandlingstiden fra anmeldelse til afgørelse af tiltalespørgsmålet ligge på
højst 85 dage i 2021.

5 pct.

I mindst 70 pct. af sagerne om personfarlig kriminalitet skal sagsbehandlingstiden fra anmeldelse
til afgørelse af tiltalespørgsmålet ligge på højst
170 dage i 2021.

5 pct.

Mål 2:
Rettidigt bidrag til folketingsbesvarelser

5 pct.

Politiet skal afgive bidrag til Justitsministeriet inden for høringsfristen i mindst 90 pct. af alle høringer over folketingsspørgsmål, som modtages i
2021.

5 pct.

Mål 3:
Styrket informations- og datasikkerhed

5 pct.

Politiet skal gennemgå og tage stilling til de tværgående anbefalinger fra datahåndteringsundersøgelsen og resultaterne fra review af bevismidler. På den baggrund skal politiet inden udgangen af 2. kvartal 2021 udarbejde en overordnet
plan, der beskriver, hvilke af de tværgående anbefalinger, der er dækket af politiets igangværende initiativer som følge af f.eks. flerårsaftale,
it-handlingsplan m.v., samt hvordan politiet på
sigt vil håndtere de tværgående anbefalinger,
som ikke er dækket af igangværende initiativer.

5 pct.

Mål 4:
Udvalgte initiativer fra flerårsaftalen

55 pct.

Der skal oprettes 20 nye nærpolitienheder. Etableringen af nærpolitienhederne skal påbegyndes
i 2021.

15 pct.

Opgørelse baseret på dynamiske data pr. 11. januar 2022 viser, at for 2021 er der i 67 pct. af alle
straffesager (ekskl. færdsel og sager om it-relateret økonomisk kriminalitet) truffet afgørelse
af tiltalespørgsmålet inden for 260 dage.
Opgørelse baseret på dynamiske data pr.11. januar 2022 viser, at for 2021 har 50 pct. af sagerne om personfarlig kriminalitet en sagsbehandlingstid fra anmeldelse til afgørelse af tiltalespørgsmålet på højst 85 dage i 2021.
Opgørelse baseret på dynamiske data pr. 11. januar 2022 viser, at for 2021 har 73 pct. af sagerne om personfarlig kriminalitet en sagsbehandlingstid fra anmeldelse til afgørelse af tiltalespørgsmålet på højst 170 dage i 2021.

Ikke opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt
Opgørelserne for 2021 viser, at politiet i 96,6
pct. af høringerne (Alm. del) har afgivet bidrag
til Justitsministeriets departement inden for
høringsfristen. Dette dækker over i alt 609 bidrag, hvoraf 582 af disse er afgivet rettidigt.

Opfyldt

Opfyldt
Politiet har udarbejdet overordnede planer for
håndtering af anbefalingerne i datahåndteringsundersøgelsen og review af tekniske bevismidler. Justitsministeriets departement følger politiets arbejde med at håndtere anbefalingerne, og departementet afholder i den forbindelse regelmæssige opfølgningsmøder med
Rigspolitiet, hvor status på håndteringen drøftes. Planerne blev fremsendt til Justitsministeriets departementet den 30. juni 2021. Første
opfølgningsmøde er afholdt primo november
2021.

Opfyldt

Opfyldt
Etableringen af nærpolitienhederne er forløbet
planmæssigt, og den første nærpolitienhed
blev taget i brug i juni 2021. Yderligere to nærpolitienheder åbnede i august, tre i september,
to i oktober og én i hver af månederne november og december 2021. Det forventes, at de resterende 10 nærpolitienheder er etableret inden medio 2022.

Opfyldt
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National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) er
organiseret og ledelsesmæssigt etableret pr. 1.
januar 2022.
Der skal etableres en ny National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK), hvor de mest specialiserede politi- og anklagerfaglige kompetencer
samles. Inden udgangen af 2021 skal NSK være
organisatorisk og ledelsesmæssigt etableret.

15 pct.

Reformen af Rigspolitiet er igangsat, herunder
med organisatorisk tilpasning, ny ledelses- og
styringsmodel i politiet, samt ved at allokere ressourcer til at styrke politiets operative opgaveløsning i NSK.

15 pct.

Alle politikredse har igangsat implementeringen
af specialiserede teams med dedikerede og specialuddannede nøglepersoner til sager om vold i
nære relationer, voldtægt, stalking og æresrelaterede forbrydelser.

5 pct.

Alle politikredsene har implementeret politigarantierne ved udgangen af 2021.
Mål 5:
Styrket indsats mod utryghedsskabende adfærd i det offentlige rum

Rigspolitiet har som led i implementeringen af
den styrkede indsats mod utryghedsskabende
adfærd etableret nye interne retningslinjer for
beslaglæggelse, når lovgivningen herom træder i
kraft.

Samlet målopfyldelse

5 pct.

Medarbejdere og ledere blev i oktober 2021 orienteret om deres placering i NSK og Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK) ud fra et
overordnet organisationsdiagram. Et detaljeret
organisationsdiagram, herunder på linje-, center- afdelings- og sektionsniveau i NSK, blev
udmeldt primo november 2021.
Der er pr. 1. januar 2022 gennemført en stor organisatorisk tilpasning af Rigspolitiet i retning
af en halvering, og grundlaget for en ny styrings- og ledelsesmodel er skabt. Der er endvidere pr. 1. januar 2022 allokeret ressourcer til at
styrke det lokale politiarbejde i politikredsene
og politiets operative opgaveløsning i NSK,
som er etableret pr. 1. januar 2022.
Implementeringen af specialiserede teams er
gennemført. Seks politikredse har forankret
det specialiserede team i forebyggelsesenheder, mens seks politikredse har forankret det i
efterforskningsenheder. Civile nøglepersoner
knyttet til de specialiserede teams er endvidere
ansat i alle politikredse.
Samtlige kredse har indført politigaranti på indbrud i private hjem, vold, voldtægt og narkotikasalg ved skoler pr. 1. november 2021.

5 pct.

5 pct.

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt

Opfyldt
Politiet har udstedt nye retningslinjer om beslaglæggelse af værdier til sikring af gæld til det
offentlige. Mål såvel som status adresserer initiativet om beslaglæggelse af værdigenstande,
der knytter sig til udspillet ’Tryghed for alle
danskere’ og tilhørende lovændringer med
henblik på at imødegå utryghedsskabende adfærd i det offentlige rum. De nye retningslinjer
blev udsendt til politikredsene den 29. juni
2021. Lovgivningen trådte i kraft den 1. juli
2021.

Opfyldt

85 pct.
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4.7.2.

Årets resultatopfyldelse for anklagemyndigheden

Tabel 4.6. Årets resultatopfyldelse for mål- og resultatplanen for anklagemyndigheden
Mål
Tværgående samarbejde
Mål 1. Effektiv sagsbehandling på tværs af
myndighederne

4

Resultat

Målopfyldelse
Delvis opfyldt
15 pct.

30 pct.
Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager, hvor tiltalte idømmes ubetinget frihedsstraf og påbegyndte afsoning i 2020, var i 2020
på 346 dage. I 2021 var sagsbehandlingstiden
på 428 dage.

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager3, hvor tiltalte idømmes ubetinget frihedsstraf
og påbegynder afsoning i 2021, skal som minimum fastholdes ift. niveauet i 2020.

5 pct.

I mindst 70 pct. af alle straffesager (ekskl. færdsel
og LCIK) skal der træffes afgørelse af tiltalespørgsmålet inden for 260 dage i 2021.

5 pct.

Sagsbeholdningen af sigtelser uden tiltale (ekskl.
færdsel og MOU-sager4) skal være reduceret
med 10 pct. svarende til ca. 8.500 sigtelser i 2021
sammenlignet med niveauet ultimo 2019.

5 pct.

Den gennemsnitlige alder på beholdningen af
sigtelser uden tiltale (ekskl. færdsel og MOU-sager) skal være reduceret med mindst 15 dage fra
ca. 235 dage i 1. halvår 2020 til ca. 220 dage i
2021.
I mindst halvdelen af sagerne om personfarlig kriminalitet skal sagsbehandlingstiden fra anmeldelse til afgørelse af tiltalespørgsmålet ligge på
højst 85 dage i 2021.
I mindst 70 pct. af sagerne om personfarlig kriminalitet skal sagsbehandlingstiden fra anmeldelse
til afgørelse af tiltalespørgsmålet ligge på højst
170 dage i 2021.
Mål 2. Rettidigt bidrag til folketingsbesvarelser
Rigsadvokaten skal afgive rettidigt bidrag til
Justitsministeriet inden for høringsfristen i 90
pct. af alle høringer over folketingsbesvarelser,
som fremsendes efter den 1. januar 2021.

3

Vægt

Målet er ud over den specifikke indsats i anklagemyndigheden i høj grad afhængig af indsatsen på tværs af straffesagskæden. Sagsbehandlingstiden er steget på alle sagstrin fra anmeldelse til afsoning i de sager, hvor tiltalte
idømmes ubetinget frihedsstraf og afsoningen
påbegyndes i 2021.
Andelen af straffesager hvor der er truffet afgørelse af tiltalespørgsmålet inden for 260 dage i
2021 er 67 pct.
Ved udgangen af 2019 var beholdningen af sigtelser uden tiltale 81.594 sigtelser. Ved udgangen af 2021 var den på 64.923 sigtelser, hvilket
svarer til en reduktion på 20 pct. ift. ultimo
2019.

Ikke opfyldt

Ikke opfyldt

Opfyldt

5 pct.

Ved udgangen af 2021 er den gennemsnitlige
alder på beholdningen af verserende sigtelser
uden tiltale 266 dage, mens målet var en gennemsnitlig alder på 222 dage.

Ikke opfyldt

5 pct.

Andelen af sager om personfarlig kriminalitet
behandlet inden for fristen på 85 dage var i
2021 på 50 pct.

Opfyldt

5 pct.

Andelen af sager om personfarlig kriminalitet
behandlet inden for fristen på 170 dage var i
2021 på 73 pct.

Opfyldt

5 pct.

5 pct.

Opfyldt
Andelen af bidrag til Justitsministeriet inden for
høringsfristen var på 90 pct. i 2021.

Opfyldt

Opgøres på hovedforholdsniveau.
Sager om manglende overholdelse af melde-, opholds- og/eller underretningspligt.
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Mål 3. Styrket informations- og datasikkerhed
Rigsadvokaten skal i 1. og 2. kvartal 2021 gennemgå og tage stilling til de systemspecifikke og
tværgående anbefalinger fra datahåndteringsundersøgelsen og på den baggrund udarbejde en
handlingsplan inden udgangen af 2. kvartal. Rigsadvokaten skal gennemføre de dele af handlingsplanen for den centrale anklagemyndighed, som
planlægges gennemført i 2021. For så vidt angår
datahåndtering i den lokale anklagemyndighed
indgår denne i politiets mål- og resultatplan.
Rigsadvokaten skal senest ved udgangen af 3.
kvartal 2021 have revideret sin proces for risikovurdering og risikohåndtering samt udarbejdet
en plan for processens implementering.
Implementering med fokus på bruger- og borger
Mål 4. Åben og borgerettet opgaveløsning
Implementeringsforum skal integreres som en
naturlig del af anklagemyndighedens opgaveløsning i 2021 og skal som udgangspunkt sættes minimum fire gange i løbet af året. For hver gang
Implementeringsforum sættes, skal borger- og
brugerrettet fokus være en del af outputtet af arbejdet, herunder i forhold til konkrete forslag til
løsningsmodeller.
Opsamlingen på gennemførte tematilsyn skal som det helt klare udgangspunkt -offentliggøres
senest tre måneder efter tilsynets afslutning. Der
skal senest i forbindelse med offentliggørelsen
sikres eventuel opfølgning og forankring som
følge af tilsynets resultater.
Kvalitet i straffesagsbehandlingen
5. Høj kvalitet i sagsbehandlingen
Domfældelsesprocenten i straffelovssager skal
fastholdes på 90 pct. (+/- 5 pct.).
80 pct. af alle tiltaleindstillinger ved de regionale
statsadvokaturer skal i 2021 afgøres inden 60
dage fra modtagelsen af sagen.
6. Fortsat høj produktivitet
Anklagemyndigheden i politikredsene skal i 2021
fastholde produktiviteten ift. niveauet i 2019.
De regionale statsadvokaturer skal i 2021 fastholde produktiviteten ift. niveauet i 2019.

SØIK skal i 2021 fastholde produktiviteten ift. niveauet i 2019.

5 pct.

Opfyldt

2,5 pct.

Rigsadvokaten har udarbejdet en handlingsplan inden udgangen af 2. kvartal og de planlagte aktiviteter for 2021 er gennemført.

Opfyldt

2,5 pct.

Der er udarbejdet en revideret proces for risikovurdering og risikohåndtering samt en implementeringsplan inden udgangen af 3. kvartal
2021.

Opfyldt

10 pct.

Opfyldt

5 pct.

Implementeringsforum har været sat fire
gange i 2021: marts (indberetning af offentligt
ansatte), oktober (nye logningsregler), november (tilbageholdelse og enerumsanbringelse af
mistænkte personer under 15 år) og december
(styrket implementering af politiske tilkendegivelser).

Opfyldt

5 pct.

Opsamlingen på det afsluttede tematilsyn om
stalking, tilhold mv., der løb til udgangen af
juni 2021, blev offentliggjort ultimo september
2021. Der er iværksat opfølgning i relevant
omfang. Opfølgningen er forankret hos de regionale statsadvokater.

Opfyldt

10 pct.

Opfyldt

5 pct.

I 2021 var domfældelsesprocenten på 88 pct.

Opfyldt

5 pct.

Andelen af tiltaleindstillinger afgjort inden for
fristen var i 2021 på 93 pct.

Opfyldt
Delvist opfyldt
5 pct.

15 pct.
5 pct.
5 pct.

5 pct.

I politikredsene er produktiviteten faldet med 5
pct. ift. niveauet i 2019.
I de regionale statsadvokaturer er produktiviteten steget med 3 pct. ift. niveauet i 2019.
I SØIK er produktiviteten faldet med 21 pct. ift.
niveauet i 2019.
SØIK behandler straffesager af forskellig karakter, hvor efterforskningen og afgørelse af tiltalespørgsmålet kan tage fra få måneder til op til
flere år. I 2021 har SØIK truffet afgørelse af tiltalespørgsmålet i færre sager af kort og mellemlang varighed end i 2019, men fortsat behandlet et tilsvarende antal helt store sager.

Ikke opfyldt
Opfyldt

Ikke opfyldt
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7. Styrket indsats mod den mest komplekse
kriminalitet
Der skal etableres en ny national efterforskningsenhed, hvor de mest specialiserede politi- og anklagerfaglige kompetencer samles, og en ny
statsadvokat. Inden udgangen af 2021 skal den
nye nationale efterforskningsenhed og den ny
statsadvokat være organisatorisk og ledelsesmæssigt etableret.
Politikredsene rejser flere sigtelser på baggrund
af underretninger fra hvidvasksekretariatet i
SØIK ift. niveauet i 2020. Derudover følges der op
på antal hvidvaskunderretninger, der er sendt til
politikredsene.
Attraktiv arbejdsplads
8. Attraktiv arbejdsplads
Der iværksættes initiativer i projekt ”Din arbejdsplads i udvikling”, som skal styrke arbejdsmiljøet,
jobtilfredsheden, karrieremuligheder og fastholdelse både lokalt og på tværs af anklagemyndigheden.
Frem til september 2021 skal der i de fem emnespor, for bl.a. at sikre bred forankring, foretages
yderligere analyse med bred inddragelse af alle
medarbejdergrupper i anklagemyndigheden,
hvorefter konkrete initiativer og implementeringsmodeller skal igangsættes løbende og senest inden udgangen af 2021. Herunder følgende
initiativer:
•
I første kvartal gennemføres en kvalitativ
undersøgelse, som skal belyse, hvordan ledelsesrummet opleves hos vicestatsadvokater og advokaturchefer.
•
I andet kvartal implementeres et digitalt elæringsforløb for mentorer.
•
I tredje kvartal udvikles en rollebeskrivelse
med fokus på anklagerens rolle i retten med
tilhørende vejledning for håndtering og opfølgning på evt. psykisk belastende situationer i retten med henblik på at forbedre anklageres arbejdsmiljø.
•
I tredje kvartal skal der være sikret standarder for den lokale onboarding af nye anklagere.
•
I fjerde kvartal skal der udvikles et onboardingforløb for nyansatte ledere.
Samlet målopfyldelse

15 pct.

Opfyldt

10 pct.

National enhed for Særlig kriminalitet (NSK) og
Statsadvokaten for Særlig Kriminalitet (SSK) er
organisatorisk og ledelsesmæssigt etableret
pr. 1. januar 2022.

Opfyldt

5 pct.

Ultimo 2020 var der rejst 334 sigtelser i politikredsene og videregivet 1.039 underretninger
fra hvidvasksekretariatet i SØIK. Ultimo 2021
var der rejst 472 sigtelser i politikredsene og videregivet 1.099 underretninger fra hvidvasksekretariatet i SØIK.

Opfyldt

10 pct.

Opfyldt

Analysefirmaet Epinion har udført en kvalitativ
analyse af, hvordan et repræsentativt udsnit af
advokaturchefer og vicestatsadvokater ser deres ledelsesrum.
Et digitalt e-læringsforløb for mentorer er udsendt til samtlige embeder og gjort tilgængeligt på Campus.

10 pct.

Der er udviklet nye retningslinjer for anklagerens rolle i retten samt udarbejdet en model for
håndtering og opfølgning på psykisk belastende situationer i retten med henblik på at
forbedre anklagerens arbejdsmiljø.

Opfyldt

Der er endvidere udviklet retningslinjer for onboarding af nye anklagefuldmægtige og for
mentors rolle. Fokus er rettet mod de første
måneder frem til opstart af grunduddannelsen.
For mentorerne er der udarbejdet en klarere
definition af mentorrollen og forventninger
hertil.
Endeligt er der udviklet et onboaringforløb for
nye ledere samt et lederudviklingsforløb.

75 pct.
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