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Mission og vision
Justitsministeriet består af departementet og en række underliggende myndigheder, herunder politiet.
Justitsministeren er øverste chef og ansvarlig for ministerområdet. Myndighederne arbejder for og
samarbejder om at realisere Justitsministeriets koncerns mission og vision:

MISSION
Justitsministeriet sikrer, at Danmark er et trygt
og sikkert samfund.
Justitsministeriet er garant for retsstatens
grundlæggende principper.

VISION
Justitsministeriet skal levere højt kvalificeret
problemløsning, der understøtter regeringens
mål.
Justitsministeriet skal agere som én koncern, der
sikrer helhedstænkning og effektivitet på tværs
af hele retsområdet.
Justitsministeriet skal være en åben og
serviceorienteret samarbejdspartner, der
bidrager rettidigt og brugbart.

Politiet har ansvaret for at sikre lov og orden i Danmark, Grønland og på Færøerne. Fastlæggelsen af
opgavevaretagelsen tager udgangspunkt i Justitsministeriets koncerns mission og vision samt i politiets og anklagemyndighedens fælles mission og vision.

MISSION

VISION

Politiet skal virke for tryghed,
sikkerhed, fred og orden i
samfundet gennem forebyggende,
hjælpende og håndhævende
virksomhed.

Vi skaber tryghed.

Anklagemyndigheden skal
sammen med politiet sikre, at
strafskyldige drages til ansvar, og
at der ikke sker forfølgning
af uskyldige.

I samarbejde med det øvrige
samfund sikrer politiet og
anklagemyndigheden
at Danmark er et trygt
og sikkert land.

Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed samt fred og orden i samfundet. Politiet skal samtidig sørge
for, at alle sager bliver behandlet med objektivitet, uafhængighed, integritet og med fokus på kvalitet,
hastighed og effektivitet. Politiet og anklagemyndigheden arbejder således i tæt samarbejde for, at
befolkningen er og føler sig tryg og sikker. Borgerne er i centrum for politiets opgaveløsning, og
politiet vil arbejde for, at borgerne altid mødes med åbenhed, respekt og professionalisme.
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For at politiet kan bidrage til at realisere regeringens retspolitiske mål samt Justitsministeriets overordnede mission og vision, kræves et stærkt samarbejde på tværs af myndighederne i straffesagskæden. Et stærkt koncernfælles samarbejde mellem myndighederne giver de bedste muligheder for at
sikre, at borgerne i Danmark også fremadrettet kan leve i et trygt og sikkert samfund.
Justitsministeren er politiets øverste foresatte og udøver sin beføjelse gennem rigspolitichefen og politidirektørerne. Rigspolitichefen drøfter politiets virksomhed med politidirektørerne (koncernledelsen).
Rigspolitichefen har efter den danske og efter den færøske retsplejelov ansvar for politiets virksomhed i Danmark og på Færøerne. Hver politikreds ledes af en politidirektør, der har ansvar for politiets
virksomhed i politikredsen. Grønlands politikreds er som rigsmyndighed organisatorisk placeret under Justitsministeriet. Politimesteren for Grønlands Politi indgår i politiets koncernledelse.

Politiets kerneopgaver
Forebyggelse
Politiet skal forebygge strafbare forhold, forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt farer for
enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed, herunder radikalisering og terror. Politiet ser det som sin
fornemmeste opgave at handle, før det går galt. Effektiv forebyggelse er en opgave, som politiet ofte
kun kan løse i samarbejde med andre offentlige og private aktører, herunder borgere og virksomheder,
og som forudsætter et længerevarende engagement. Derudover udfører lokalpolitiet forebyggende
arbejde over for børn og unge både i relation til risikoadfærd som f.eks. hash eller alkoholforbrug og
i relation til utrygskabende adfærd, alvorlig kriminalitet som vold eller røveri og en eventuel bekymring for rekruttering til bandegrupperinger.
Afværge farer
Politiet skal afværge farer for forstyrrelse af den offentlige sikkerhed, fred og orden samt farer for
enkeltpersoner. Borgerne skal føle, at politiet er der, når de har brug for det. Det er en opgave, som
bl.a. kræver et velfungerende, effektivt og fleksibelt beredskab, der kan reagere hurtigt.
Efterforskning og sagsbehandling
Politiet skal bringe strafbar virksomhed til ophør samt efterforske og forfølge strafbare forhold. Politiet skal følge op og være konsekvente, så der sikres en hurtig og korrekt efterforskning. Denne opgave er en helt central del af straffesagskæden og dermed et omdrejningspunkt for retshåndhævelsen
i Danmark.
For borgeren – offeret eller den sigtede/tiltalte – er det underordnet, om sagsbehandlingen foregår
hos politiet, anklagemyndigheden, domstolene eller kriminalforsorgen. Derfor er retshåndhævelse
med fokus på kvalitet og effektivitet på tværs af straffesagskæden et fokusområde for politiet på linje
med hele Justitsministeriets koncern.
Udføre kontrol og tilsyn
Politiet har en række kontrol-, tilsyns-, og myndighedsopgaver, som følger af lovgivningen eller i
øvrigt har en naturlig tilknytning til politiets virksomhed. Politiet er en samarbejdende myndighed,
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der tager et medansvar for at sikre, at andre dele af samfundet kan fungere til gavn for borgere og
virksomheder i Danmark.

Strategiske pejlemærker
Politiets strategiske arbejde tager afsæt i at indfri Justitsministeriets koncerns mission og vision samt
politiets og anklagemyndighedens fælles mission og vision og er i 2022 udmøntet i fem strategiske
pejlemærker:






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

Mål- og resultatplanen for politiet er koordineret med mål- og resultatplanen for anklagemyndigheden, så de to planer tilsammen udgør det samlede styringsgrundlag for politiet og anklagemyndigheden i 2022.

Mål for 2022
Mål for effektiv straffesagsbehandling (vægt: 30 pct.)
Aftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 (flerårsaftalen) sætter klare mål
for straffesagsbehandlingen. Borgere, der har været udsat for en forbrydelse, skal ikke sidde fast i
systemet. De skal have den retfærdighed, de har brug for og krav på for at komme videre i deres liv.
Derfor skal politiets og anklagemyndighedens straffesagsbehandling styrkes, således at sagsbunker
og sagsbehandlingstider bringes ned i aftaleperioden.
Derudover videreføres initiativet fra handlingsplanen om nedbringelse af sagsbeholdningen i sager
om personfarlig kriminalitet i politiet og anklagemyndigheden, hvor politikredsene er forpligtede til
at holde forurettede underrettet om status og sagens videre forløb senest seks måneder efter anmeldelse af en sag om personfarlig kriminalitet, hvis der ikke er truffet afgørelse i sagen eller forurettede
ikke allerede har været orienteret.
For politiet er der opstillet nedenstående tværgående og til dels koncernfælles mål for effektiv behandling af straffesager.
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Mål 1: Effektiv straffesagsbehandling

Vægt

Den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for sager1, hvor tiltalte idømmes ubetinget frihedsstraf
og påbegynder afsoning i 2022, skal reduceres med 10 pct. ift. udgangen af 2021.

5 pct.

Antallet af versende anmeldelser uden sigtelse (straffesager ekskl. færdsel og it-relateret økonomisk kriminalitet) skal være reduceret med 20 pct. i 2023 sammenlignet med ultimo 2019.

5 pct.

Ved udgangen af 2022 skal sagsbeholdningen være 7 pct. lavere end i ultimo 2019.
Den gennemsnitlige alder på antallet af verserende 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.

5 pct.

Ved udgangen af 2022 skal den gennemsnitlige alder på beholdningen af anmeldelser uden sigtelse være højst 361 dage.
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 2022.
I mindst halvdelen af sagerne om personfarlig kriminalitet skal sagsbehandlingstiden fra anmeldelse til afgørelse af tiltalespørgsmålet ligge på højst 85 dage i 2022.
I mindst 70 pct. af sagerne om personfarlig kriminalitet skal sagsbehandlingstiden fra anmeldelse til afgørelse af tiltalespørgsmålet ligge på højst 170 dage i 2022.

5 pct.

5 pct.
5 pct.

Mål for øget tryghed og nærhed (vægt: 25 pct.)
Den politiske aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2023 indeholder også i
2022 ambitiøse mål for en række initiativer.
Oprettelsen af de nye nærpolitienheder sikrer, at politiet bliver mere fysisk tilgængelig og kommer
tættere på borgerne lokalt. Ressourcer og kompetencer vil i højere grad blive anvendt tæt på borgerne
i politikredsene, og det lokale handlerum til at træffe beslutninger tættere på borgerne styrkes. Etableringen af de 20 nærpolitienheder færdiggøres inden udgangen af 1. halvår 2022. I 2021 blev der
etableret 10 af de 20 nærpolitienheder.
Som led i flerårsaftalen styrkes også politiets og anklagemyndighedens arbejde med og hjælp til ofre
for voldtægt og hadforbrydelser mv., gennem bl.a. øget efter- og videreuddannelse og mulighed for
videoafhøring i voldtægtssager. Der oprettes i den forbindelse 30 særlige afhøringsrum og indføres
mulighed for videoafhøring af voldtægtsofre for at styrke politiets afhøringsmuligheder i voldtægtssager. Dette vil desuden begrænse den belastning, som den forurettede oplever ved gentagne afhøringer, idet videoafhøringerne forudsættes afspillet for retten i forbindelse med straffesager.

1 Sager opgøres på hovedforholdsniveau.
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Endvidere udarbejdes et særligt informationsmateriale rettet mod ofre for hadforbrydelser og materiale rettet mod organisationer mv., der rådgiver ofre for hadforbrydelser. Efteruddannelsen af politibetjente i emnet bliver desuden styrket, ligesom det sikres, at anklagere, der beskæftiger sig med
hadforbrydelser, får mere viden om emnet.
Som led i styrkelsen af arbejdet med politiets og anklagemyndighedens indsats over for ofre for bl.a.
stalking, tages en række skridt, der skal lette udstedelsen af tilhold. Således er der i forbindelse med
regeringens stalkingudspil fra august 2021 udmeldt en procedure for digital forkyndelse samt understreget muligheden for undladelse af partshøring. Derudover er der indført en kortere klagefrist i tilholdsloven for at klage over et meddelt (straks)tilhold, opholdsforbud og bortvisning.
Der følges op på udspillet fra efteråret 2020 ”Tryghed for alle danskere”, som blev vedtaget ved lov
nr. 1174 af 8. juni 2022, og som indeholder initiativer mod utrygskabende adfærd, herunder udvidet
adgang til at beslaglægge værdigenstande hos én mistænkt, så gæld til det offentlige generelt bliver
omfattet af beslaglæggelsesadgang.
Mål 2: Øget tryghed og nærhed

Vægt

Samtlige nærpolitienheder skal være etableret inden udgangen af 1. halvår 2022.

2,5 pct.

De særlige afhøringsrum til brug for videoafhøring af voldtægtsofre skal være klar til brug inden
udgangen af 1. kvartal 2022.

2,5 pct.

Efteruddannelsen i hadforbrydelser skal styrkes ved at udvide uddannelsen fra én til to dage, og
den styrkede efteruddannelse gennemføres for to hold med ca. 25 pladser pr. hold inden udgangen af 2022.

5 pct.

Som er en del af stalkingudspillet har politiet inden udgangen af 1. halvår 2022 revideret vejledningen om tilholdssager med henblik på at styrke politikredsenes behandling af tilholdssager
og implementeret praksis for underretning af kriminalforsorgen, når en indsat sigtes for at overtræde et tilhold.

10 pct.

Politiet har inden udgangen af 2022 implementeret nye retningslinjer for beslaglæggelse jf. lov
nr. 1174 af 8. juni 2021 og afrapporteret om politikredsenes erfaringer med anvendelse i praksis.

5 pct.

Mål om styrket indsats mod kompleks og digital kriminalitet (vægt: 20 pct.)
For at øge kvaliteten og styrke indsatsen mod den mest komplekse økonomiske og organiserede kriminalitet oprettes en ny national efterforskningsenhed, hvor politiet og anklagemyndigheden i endnu
højere grad forener og samler de mest specialiserede analyse-, efterforsknings- og anklagerfaglige
kompetencer, samt en ny statsadvokat, som bl.a. skal føre tilsyn med enhedens straffesagsbehandling
og føre straffesager ved domstolene. Som led i etableringen samles efterforskning og strafforfølgelse
af de såkaldte gråzonesager. Gråzonesager er mellemstore sager omhandlende økonomisk kriminalitet og har hidtil været håndteret i kredsene, fordi de er under den tærskel for størrelsen af sager, som
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SØIK har håndteret. Ved at samle sagerne og rekruttere ca. 90 medarbejdere til den nationale efterforskningsenhed, frigøres årsværk til straffesagsbehandlingen i politikredsene.
Rigspolitiet og Rigsadvokaten skal derudover udarbejde en samlet plan for initiativer til håndtering
af it-relateret økonomisk kriminalitet. Planen skal indeholde konkrete initiativer, som skal adressere
den store vækst i antallet af verserende anmeldelser uden sigtelse.
Med flerårsaftalen er også fastsat et initiativ om, at flere hvidvaskunderretninger skal føre til sager.
Hvidvasksekretariatets udarbejdelse af måludpegningsoplæg er en af de indsatser, der skal bidrage
til, at flere underretninger leder til sager hos politikredsene og andre myndigheder.
Derudover skal flerårsaftalen også sikre en bedre udnyttelse af hvidvaskunderretninger fra f.eks. banker om mistænkelige aktiviteter. Derfor skal Hvidvasksekretariatet have bedre og mere effektive itværktøjer og flere analytikere til at identificere relevante hvidvaskunderretninger og videreformidle
dem til politiet og andre myndigheder.
Mål 3: Styrket indsats mod kompleks og digital kriminalitet

Vægt

National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK) overtager i løbet af 2022 de såkaldte ”gråzonesager” (mellemstore sager omhandlende økonomisk kriminalitet) fra kredsene. Ved udgangen
af 2022 har NSK rekrutteret ca. 90 medarbejdere til efterforskning og strafforfølgning af gråzonesagerne.

5 pct.

Rigspolitiet og Rigsadvokaten skal inden udgangen af 1. kvartal 2022 præsentere en samlet
plan med konkrete initiativer til forebyggelse og forhindring (”disruption”) af it-relateret økonomisk kriminalitet, som skal adressere den store vækst i antallet af verserende anmeldelser
uden sigtelse.

5 pct.

Kredsene og NSK skal i 2022 som minimum rejse samme antal sigtelser på baggrund af underretninger fra Hvidvasksekretariatet ift. niveau 2020/21. Derudover skal der følges op på antal
hvidvaskunderretninger, der er sendt til kredsene.

5 pct.

Flerårsaftaleinitiativet om Hvidvasksekretariatets screening og prioritering af hvidvaskunderretninger med et nyt it-system og flere analytikere skal være implementeret inden udgangen af
1. halvår 2022.

5 pct.

Mål om it-modernisering (vægt: 10 pct.)
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.
Mulighederne og konsekvenserne ved en fusion skal belyses gennem en robust analyse, der gennemføres i tæt samarbejde med Statens It. Analysen skal afdække de dele af politiets it-driftsmiljø,
som kan være relevante for en fusion, samt omfatte en grundig økonomisk analyse heraf. Dette med
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henblik på, at bidrage med et nuanceret risikobillede som del af det samlede beslutningsgrundlag.
Resultatet af analysen skal danne grundlag for en regeringsbeslutning om og i givet fald hvordan en
fusion skal gennemføres. Analysen skal afsluttes i 2022, og resultatet heraf vil blive forelagt for forligskredsen bag flerårsaftalen.
Med flerårsaftalen blev det besluttet, at sagsbehandlingen skal styrkes ved at samle politikredsene i
samme POLSAS-database og implementere POLSAS hos NSK, Grønland og Færøernes politi. En
sammenlægning af politiets sagsbehandlingsdatabase vil nedbringe mængden af dobbelte sagsgange,
styrke politiets sagshåndtering og udgør en forudsætning for at lave de bedste sagsbehandlings- og
borgerbetjeningsløsninger i politiet fremadrettet.
Der arbejdes forsat på, at der skal sikres en bedre informationsunderstøttelse af den enkelte myndighed og samtidig skal processen for data- og dokumentudveksling mellem myndighederne optimeres.
Derfor vil der i løbet af 2022 igangsættes en analyse, som har til formål at identificere muligheder og
potentialer for øget digital data- og dokumentudveksling. Politiet vil i løbet af 2022 skulle deltage
aktivt i dette arbejde.
Mål 4: It-modernisering

Vægt

Inden udgangen af 2022 har Rigspolitiet i samarbejde med Statens It gennemført en analyse af
muligheder og konsekvenser af en fusion mellem dele af Koncern IT i Rigspolitiet og Statens
It samt udarbejdet et beslutningsgrundlag herfor.

5 pct.

Rigspolitiet skal udarbejde en samlet tids- og leveranceplan for POLSAS-databasesammenlægningsprojektet inden udgangen af 2. halvår 2022. Rigspolitiet skal sikre rettidige leverancer,
som anført i den samlede tids- og leveranceplan for POLSAS-databasesammenlægningsprojektet i resten af 2022.

2,5 pct.

Inden udgangen af 1. kvartal skal der foreligge detaljerede beskrivelser af, hvordan og hvornår
de systemspecifikke og tværgående anbefalinger fra henholdsvis datahåndteringsundersøgelsen og henholdsvis anbefalingerne fra reviewet af tekniske bevismidler vil blive implementeret.
De aktiviteter, som planlægges i 2022, skal gennemføres.

2,5 pct.
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Koncernfælles mål (vægt: 15 pct.)
Politiet vil i 2022 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 efter et koncernfælles koncept i Justitsministeriets koncern samt udarbejde prognose for forventede konsulentforbrug i
2022 samt plan for nedbringelse af konsulentforbrug.
Mål 5: Koncernfælles mål

Vægt

Politiet skal afgive bidrag til Justitsministeriet inden for høringsfristen i mindst 90 pct. af alle
høringer over udvalgsspørgsmål fra Folketinget, som modtages i 2022.

5 pct.

Politiet skal i 2022 have gennemført en samlet risikoafdækning på tværs af alle relevante enheder i myndigheden, og have indrapporteret relevante risici til departementet inden for rammerne af det koncernfælles risikostyringskoncept.

5 pct.

Rigspolitiet og Rigsadvokaten skal inden udgangen af februar udarbejde en fælles prognose for
det forventede konsulentforbrug i 2022 samt en plan for at nedbringe anvendelsen af konsulenter, jf. udmøntede besparelser for konsulentforbrug.

5 pct.
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