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Tjenstlige forhold 

 
Registermisbrug 

 
1. Sagsresumé: 

Polititjenestemand (1) blev indberettet for at have foretaget uberettiget 

opslag i politiets registre. Politikredsen blev opmærksom herpå i forbin- 

delse med behandlingen af en disciplinærsag vedrørende en anden politi- 

tjenestemand (2) i kredsen. Polititjenestemanden (1) var formand for 

kredsens politiforening og tillidsmand for den pågældende polititjeneste- 

mand (2). Oplysningerne fra politiets registre var af stærk følsom karakter 

og blev brugt i forbindelse med den pågældende polititjenestemands (2) 

disciplinærsag i forsøget på at miskreditere et vidne og dettes troværdig- 

hed. Rigspolitiet lagde endvidere til grund, at polititjenestemanden (1) 

havde videregivet oplysningerne vedrørende vidnet til polititjenesteman- 

den (2), som disciplinærsagen vedrørte. Det har i formildende retning ind- 

gået i Rigspolitiets vurdering, at registeropslaget blev foretaget i forbindel- 

se med varetagelsen af tillidshvervet, og således ikke i forbindelse med 

varetagelse af egne interesser. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
2. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for uden tjenstlig anledning at have 

identificeret sig som polititjenestemand uden for tjenesten i forbindelse med 

et færdselsuheld, og for efterfølgende to gange at have foretaget en 

personsøgning i POLMAP på den involverede i færdselsuheldet. Politi- 

klagemyndigheden udtalte kritik. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
3. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for uden tjenstlig anledning at have fo- 

retaget flere opslag i politiets registre i relation til en kvindelig borger og 

herefter at have kontaktet hende via Facebook/Messenger med forslag om 

at mødes. Statsadvokaten rejste tiltale for overtrædelse af straffelo- vens § 

155 (misbrug af stilling). Polititjenestemanden blev i byretten idømt 10 

dagbøder à 500 kr. Med Procesbevillingsnævnets tilladelse blev sagen 

anket til landsretten, hvor der skete frifindelse. Landsretten fandt, at op- 

slagene var tjenstligt begrundet, ligesom landsretten fandt det godtgjort, 

at polititjenestemanden kendte kvindens identitet inden opslagene. 
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Afgørelsesresumé: Rigspolitiet afsluttede sagen uden disciplinær for- 

følgning. 

 

 
Langsommelig/ukorrekt sagsbehandling 

 
4. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet, i forbindelse med en rutinemæssig 

kontrol af verserende sager, for langsommelig sagsbehandling af en be- 

stemt sag. Polititjenestemanden fremdaterede sagen gentagne gange og 

undlod at opdatere erindringslister. Derudover blev polititjenestemanden 

bedt om kontakte nærmeste leder, såfremt pågældendes sager blev for 

gamle, hvilket polititjenestemanden også undlod. Polititjenestemanden 

søgte selv sin afsked. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølg- 

ning. 

 

 
Ukorrekt optræden (Sprogbrug og adfærd) 

 
5. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en klage til Politikla- 

gemyndigheden over polititjenestemandens sprogbrug ved et færdsels- 

uheld, hvor pågældende havde kaldt en trafikant for idiot. Trafikanten 

havde passeret en afspærring på en motorvej, hvor der var sket et færd- 

selsuheld, og udtalelsen blev sagt i frustration over, at trafikanten og an- 

dre bilister efter polititjenestemandens opfattelse kørte uhensigtsmæssigt 

på uheldsstedet. Af en videooptagelse på uheldsstedet fremgår, at det var 

mørkt og regnfuldt og derfor risikabelt for det tilstedeværende rednings- 

personale at opholde sig på uheldsstedet. Politiklagemyndigheden udtalte 

kritik, idet Politiklagemyndigheden ikke fandt, at de formildende omstæn- 

digheder var tilstrækkelige til, at polititjenestemandens udtalelse kunne 

anses for ikke-kritisabel. Rigspolitiet lagde vægt på de samme forhold, som 

Politiklagemyndigheden havde lagt vægt på. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
6. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en klage til Politikla- 

gemyndigheden, idet pågældende som køreprøvesagkyndig var frem- 

kommet med seksualiserende kommentarer omkring klagers krop og be- 

klædning under en køreprøve. Politiklagemyndigheden efterforskede sa- 
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gen og rejste sigtelse for 16 forhold vedrørende overtrædelse af straffelo- 

vens § 150 (embedsmisbrug) og § 232 (blufærdighedskrænkelse) begået 

under køreprøver. Statsadvokaten rejste tiltale, og polititjenestemanden 

blev i byretten idømt 30 dages betinget fængsel og 40 timers samfunds- 

tjeneste. Dommen blev anket, og i landsretten blev polititjenestemanden 

idømt 30 dages betinget fængsel. Der skete alene delvis domfældelse i 

begge instanser, idet nogle af udtalelserne ikke fandtes bevist, og idet 

nogle af udtalelserne ikke fandtes at være af en sådan grovhed, at de var 

omfattet af straffelovens § 150 eller § 155. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter 

indstilling fra Rigspolitiet. 

 
7. Sagsresumé: 

Chargeret polititjenestemand blev indberettet efter en episode til en per- 

sonalefest, hvor den pågældende havde været beruset og havde gjort til- 

nærmelser til en underordnet, som havde afvist tilnærmelsen, hvorefter den 

chargerede polititjenestemand havde skubbet den underordnede let på 

brystet. 

 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.000 kr. af Rigspoliti- 

et. 

 
8. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en klage til Politikla- 

gemyndigheden på baggrund af sin adfærd og sprogbrug i forbindelse med 

besvarelse af et alarmopkald fra en borger, der ville anmelde et 

færdselsuheld. Polititjenestemanden havde bl.a. udtalt, at borgeren ikke 

skulle råbe og skrige. Der blev i skærpende retning lagt vægt på, at politi- 

tjenestemanden tidligere var meddelt en advarsel af Rigspolitiet som di- 

sciplinær sanktion for et lignende forhold, samt at Politikredsen tidligere 

havde behandlet fire klagesager vedrørende polititjenestemandens ad- 

færd som alarmoperatør. Politiklagemyndigheden udtalte kritik. 

 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.000 kr. af Rigspoliti- 

et. 

 
9. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en klage til Politikla- 

gemyndigheden for under en telefonsamtale med en borger at have an- 

vendt en meget uformel og venskabelig/fortrolig tone, samt flere gange at 

have anvendt bandeord og udtalt sig kritisk om en anden person. Politi- 

klagemyndigheden udtalte, at politiet i medfør af reglerne om god forvalt- 

ningsskik i almindelighed skal optræde høfligt og hensynsfuldt overfor 
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borgerne og understregede, at det bl.a. indebærer, at politiet skal optræde 

professionelt og med situationsfornemmelse. Rigspolitiet fandt derfor, at 

polititjenestemanden under telefonsamtalen havde ageret uprofessionelt 

og ikke, som man må forvente af politiet. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
10. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en klage til Politikla- 

gemyndigheden på grund af sin adfærd og sprogbrug under en politifor- 

retning, hvor polititjenestemanden ved 03.00-tiden om natten skulle have 

tre unge til at passere gaden. Polititjenestemanden udtalte til to af de un- 

ge, der ikke ville flytte sig, henholdsvis ”Ej, hvor du bræger mand, ti dog 

stille” og ”Ved du, hvad du er, du er en forkælet møgtøs” eller lignende. 

Politiklagemyndigheden vurderede, at polititjenestemanden optrådte kriti- 

sabelt ved at have udtalt sig som ovenstående. Politiklagemyndigheden 

lagde vægt på, at det kunne lægges til grund ud fra lyd- og videooptagel- 

se af episoden, samt ud fra de afgivne forklaringer i sagen, at polititjene- 

stemanden havde udtalt sig således. Politiklagemyndigheden udtalte i den 

anledning kritik af polititjenestemandens adfærd og sprogbrug og lagde li- 

geledes vægt på, at polititjenestemanden i situationen ikke optrådte høf- 

ligt og hensynsfuldt over for de unge. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
11. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at være blevet ophidset og have talt 

vredt til en borger, som havde rettet henvendelse til politiet med hen- blik 

på indfangning af et løsgående får. Borgeren havde ringet til politiet tre 

gange tidligere samme dag og havde fjerde gang fået polititjeneste- 

manden i røret. Polititjenestemanden havde blandt andet udtalt ”hvad bil- 

der du dig ind”, og at borgeren skulle ”tale ordentligt til politiet” og derefter 

afbrudt telefonsamtalen med borgeren. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
12. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at Politiklagemyn- 

digheden havde udtalt kritik af pågældendes adfærd i forbindelse med 

besvarelse af et 112-opkald. Polititjenestemanden havde blandt andet sagt 

til borgeren, at "jeg kan ikke gøre det hurtigere, for jeg har ikke no- gen 

adresse, jeg kan køre til…så det er meget nemt." Polititjenesteman- den 

havde en tidligere disciplinærsag vedrørende uhensigtsmæssig sprogbrug 

i forbindelse med besvarelse af et 112-opkald. 
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Side 7 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
13. Sagsresumé: 

Politibetjent på prøve blev indberettet i forbindelse med undervisning på 

Politiskolen for gentagne gange at have fremført upassende, stødende og 

seksuelt krænkende kommentarer. Kommentarerne var fremført med høj 

stemmeføring og faldt uden for den normale humor og omgangstone i 

klassen. Rigspolitiet suspenderede den pågældende, og der blev afholdt 

tjenstligt forhør. Rigspolitiet fandt på baggrund af det tjenstlige forhør ikke, 

at sagen gav anledning til en disciplinær reaktion. Suspensionen blev op- 

hævet. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølg- 

ning. 

 
14. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have udvist kritisabel adfærd un- 

der en taxatur uden for tjenesten. Under turen opstod der en uoverens- 

stemmelse med chaufføren om, hvorvidt chaufføren var spirituspåvirket, og 

hvorvidt chaufføren var i besiddelse af erhvervskørekort. Polititjene- 

stemanden, der selv var spirituspåvirket, oplyste at være i politiet og 

fremviste et billede af sig selv iført uniform. Chaufføren klagede herefter 

over polititjenestemanden. 

Polititjenestemanden blev endvidere indberettet for uden lovlig grund af 

være udeblevet fra tjenesten ved ikke at møde på Politiskolen til under- 

visning. Polititjenestemanden meldte sig syg via en sms til klasselæreren. 

Grundet bekymring for den pågældende blev der sendt en patrulje til poli- 

titjenestemandens bopæl, hvor den pågældende blev fundet tungt soven- 

de grundet spirituspåvirkning. 

 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 10.000 kr. af Rigspoli- 

tiet 

 

 
Magtanvendelse 

 
- 

 

Udeblivelse fra tjeneste 

 
15. Sagsresumé: 



 

 

 

Politibetjent på prøve blev indberettet i forbindelse med, at pågældende var 

udeblevet fra undervisning på Politiskolen. Politibetjenten var taget på 

ferierejse i udlandet uden at bede om lov til at holde fravær. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Rigspolitiet. 

 

 
Andre tjenstlige forhold 

 
16. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet, idet polititjenestemanden var mødt til 

transport af en arrestant og efterfølgende bevogtning i retten uden at væ- 

re bevæbnet. Bevogtningen skulle foregå i forbindelse med en arre- 

stantsag – en stor narkosag med otte tiltalte, hvor politiet tidligere havde 

forhindret et forsøg på en bevæbnet befrielsesaktion af en arrestant. Un- 

der bevogtningen i retten sad polititjenestemanden og læste avis, hvilket 

blev påtalt af dommeren. Politikredsen indstillede, at der blev indledt di- 

sciplinær forfølgning. 

 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.000 kr. af Rigspoliti- 

et. 

 
17. Sagsresumé: 

Polititjenestemand på prøve blev indberettet for at have afleveret en pla- 

gieret opgave ved en eksamen i emnet ”Baggrundsforståelse”. Eksamen 

fandt sted ca. en måned efter, at pågældende var blevet ansat som politi- 

tjenestemand på prøve. Polititjenestemanden erkendte forholdet. Rigspo- 

litiet traf beslutning om afholdelse af tjenstligt forhør i sagen. Polititjene- 

stemanden søgte herefter sin afsked. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølg- 

ning. 

 
18. Sagsresumé: 

Polititjenestemand på prøve blev indberettet for at have afleveret en pla- 

gieret opgave ved en eksamen i rapport og EDP (efterforskningsdispositi- 

on) og i tidligere beståede opgaver at have medtaget afskrifter fra tidligere 

politistuderendes afleverede besvarelser. Rigspolitiet traf beslutning om 

afholdelse af tjenstligt forhør i sagen. Polititjenestemanden søgte herefter 

sin afsked. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølg- 

ning. 
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19. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have afgivet et vådeskud med sin 

tjenestepistol på sit kontor på en politigård. Skuddet blev afgivet i for- 

bindelse med et eftersyn af tjenestepistolen. Polititjenestemanden forkla- 

rede, at pågældende inden eftersynet foretog afladning af tjenestepisto- 

len, og at det var i denne forbindelse, at der afgik et skud. Politiklagemyn- 

digheden vurderede, at der ikke var rimelig formodning for, at der var be- 

gået et strafbart forhold. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
20. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have gjort brug af politiets vagt- 

mobiltelefon til privat korrespondance og for at have givet vagtmobiltele- 

fonens nummer ud til en ven, således at polititjenestemanden kunne træf- 

fes derigennem, hvorefter polititjenestemanden benyttede politiets patrul- 

jebil for at køre ud og mødes med sine venner. Den pågældende havde 

endvidere kørt en bekendt hjem fra byen i en patruljebil. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
21. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at Politiklagemyn- 

digheden havde fundet, at en sag var håndteret uhensigtsmæssigt, her- 

under at polititjenestemanden havde været inhabil og ikke burde have be- 

skæftiget sig med en konkret sag. Polititjenestemanden var dagen forin- 

den blevet påkørt af en person, der var mistænkt for hashhandel. Dagen 

efter foretog polititjenestemanden og en kollega anholdelse af personen 

med baggrund i mistanken for hashhandel. Rigspolitiet fandt, at det burde 

have stået polititjenestemanden klart, at pågældende som vidne/forurettet 

i sagen vedrørende påkørslen var inhabil i sagen. 

 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.000 kr. af Rigspoliti- 

et. 

 
22. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at Politiklagemyn- 

digheden havde vurderet, at polititjenestemanden, der er hundefører, un- 

der en politiforretning ikke havde tilstrækkelig kontrol over sin politihund, 

idet hunden ikke lystrede hundeførerens første kommando om at slippe 

sit bid i en person, men først slap da hundeføreren tog fat i hundens hals- 

bånd og gentog kommandoen ”slip”. 



 

 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet fandt ikke anledning til at indlede disci- 

plinær forfølgning af polititjenestemanden. Rigspolitiet lagde vægt på, at 

der kan være flere omstændigheder, som gjorde, at hunden ikke slap på 

første kommando, herunder hvis personen ikke lå helt stille eller trak sit ben 

til sig samtidigt med kommandoen ”slip”. Hundeførerens disposition med at 

tage hunden i halsbåndet og gentage kommandoen ”slip” er i 

overensstemmelse med retningslinjerne. 

 
23. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev sigtet for overtrædelse af straffelovens § 157 ved 

at have afgivet et vådeskud med sin tjenestepistol i våbenrummet på en 

politistation. Polititjenestemanden havde ikke benyttet den hertil indrette- 

de afladebrønd. Under skudafgivelsen befandt en anden polititjeneste- 

mand sig i rummet. Ingen kom til skade under skudafgivelsen. Statsadvo- 

katen opgav sigtelsen mod polititjenestemanden, da forholdet ikke var af 

en sådan grovhed, at det er strafbart efter straffelovens § 157. Ved afgø- 

relsen blev der blandt andet lagt vægt på, at der ikke foreligger klare ret- 

ningslinjer for, hvorvidt afladebrøndene skal benyttes, at der ikke var do- 

kumentation for, hvorledes skudafgivelsen var sket, samt at der alene skete 

materiel skade ved skudafgivelsen. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet 

 
24. Sagsresumé: 

Polititjenestemand afgav utilsigtet et skud i forbindelse med rengøring af 

dennes tjenestepistol i renserummet på den lokale politistation. Polititje- 

nestemanden var alene i renserummet og ingen kom til skade ved skud- 

det. Polititjenestemanden forklarede til Politiklagemyndigheden, at pågæl- 

dende rengjorde tjenestepistolen på sædvanlig vis. Kriminal Teknisk Cen- 

ter undersøgte tjenestepistolen og vurderede, at pistolens aftræk var for let. 

Det blev ved undersøgelsen af tjenestepistolen også konkluderet, at der 

ikke var fundet tegn på, at der var foretaget ændringer af aftrækker- 

mekanismen. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølg- 

ning. 

 
25. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at nægte at adlyde en tjenstlig or- 

dre. Polititjenestemanden modsatte sig en samtale vedrørende opgaveva- 

retagelse/arbejdets tilrettelæggelse, da pågældende ingen bisidder måtte 

have med til samtalen. Der blev på baggrund af episoden afholdt en 

tjenstlig samtale. 
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Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølg- 

ning. 

 
26. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for manglende vedligeholdelse af vå- 

ben. Polititjenestemandens pistol blev ved et våbeneftersyn vurderet til at 

være i så dårlig stand, at den blev sendt til yderligere undersøgelse, som 

viste skader på flere af pistolens mekaniske dele. Pistolen blev renset og 

erklæret forsvarligt funktionsdygtigt igen. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølg- 

ning, men anmodede politikredsen om at afholde en tjenstlig samtale med 

polititjenestemanden. 

 
27. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at pågældende 

havde underskrevet tvangsindlæggelsespapirer uden at have indhentet 

forudgående bemyndigelse fra den vagthavende jurist. Polititjenesteman- 

den anførte et tidspunkt for juristens godkendelse på tvangsindlæggel- 

sespapirerne uagtet, at pågældende hverken havde fået dette tidspunkt 

oplyst af vagtchefen eller juristen selv. Personen, som blev tvangsindlagt, 

opfyldte dog utvivlsomt kravene for tvangsindlæggelse. Statsadvokaten 

fandt ikke, at forholdet var tilstrækkelig groft til, at der kunne gøres et 

strafansvar gældende. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
28. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at de interne ret- 

ningslinjer for indkøb ikke var blevet overholdt. Polititjenestemanden hav- 

de foretaget indkøb af et bestemt type våbenskab uden tilladelse og sam- 

tidig handlet i modstrid med en ordre om ikke at foretage et sådan køb. 

Polititjenestemanden gav, velvidende at pågældende handlede i strid med 

gældende retningslinjer, urigtige oplysninger til den indkøbende sektions- 

leder og låsesmeden, som bestilte våbenskabet. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
29. Sagsresumé: 

Tjenestemand blev indberettet i forbindelse med manglende overholdelse 

af udbudsreglerne ved tildeling af kontrakter til visse konsulentfirmaer samt 

forudbetaling af konsulentydelser i strid med Finansministeriets 

Budgetvejledning. I Rigspolitiets vurdering af sagen indgik, at tjeneste- 

manden var vidende om, at reglerne ikke blev overholdt, men at den på- 
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gældende agerede inden for de rammer, som var udstukket af nærmeste 

leder. I kraft af tjenestemandens stilling havde pågældende dog et særligt 

ansvar for at sige fra over for en praksis, som var i klar modstrid med 

gældende regler. Tjenestemanden blev flyttet til andre arbejdsopgaver og 

ansvar, der ikke havde med udbud og indkøb at gøre. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
30. Sagsresumé 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med konstaterede uhen- 

sigtsmæssigheder i forbindelse med tidsregistrering, tjenesteafregninger 

og beregninger af time- og dagpenge. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølg- 

ning, idet pågældende selv søgte sin afsked. 

 
31. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for i tre tilfælde at have registreret ar- 

bejdstid i politiets tidsregistreringssystem, selv om den pågældende ikke 

var på tjeneste. 

 
Afgørelsesresumé: Polititjenestemanden blev ikendt en disciplinær bøde 

på 12.500 kr. 

 
 
 

Strafbare forhold i tjenesten 

 
Misbrug af stilling 

 
32. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltale for overtrædel- 

se af straffelovens § 157 (grov forsømmelse eller skødesløshed i tjene- 

sten) ved som skydeinstruktør under en skydeøvelse at have undladt at 

sikre sig, at pistolen var afladt og isat rød sikkerhedspind, idet pågælden- 

de med front mod kursisterne trykkede på aftrækkeren, hvorved der blev 

afgivet et skud. Ingen personer blev ramt. Pågældende fungerede både 

som skydeinstruktør og som ansvarlig for den ydre sikkerhed (sikrings- 

mand) og var derfor i besiddelse af to pistoler, den ene skarpladt og den 

anden afladt og isat rød sikkerhedspind. Politiklagemyndigheden efterfor- 

skede sagen. Under efterforskningen var polititjenestemanden overflyttet til 

ikke-udadvendt polititjeneste. Polititjenestemanden vedtog en udenretlig 

bøde på 4.000 kr. Der blev afholdt tjenstligt forhør i sagen. 
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Side 13 

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 2.000 kr. af Rigspoliti- 

et. Rigspolitiets afgørelse blev påklaget til Justitsministeriet, der fastholdt 

afgørelsen. 

 
33. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltale for overtrædel- 

se af straffelovens § 155 (stillingsmisbrug) ved at have foretaget flere op- 

slag i CPR-registret samt i POLSAS i strid med gældende retningslinjer i 

en sag, hvor en kvinde havde politianmeldt, at hendes ekssvigerdatter 

havde bortført hendes barnebarn. Polititjenestemanden blev opmærksom 

på, at kvinden opholdt sig på et krisecenter sammen med sin søn og fore- 

tog i den forbindelse flere opkald til krisecenteret, hvilke opkald ikke blev 

noteret på døgnrapporten. Politiklagemyndigheden indstillede til statsad- 

vokaten, at det var tvivlsomt, hvorvidt polititjenestemanden havde en sag- 

lig og politimæssig begrundelse for henvendelserne til krisecenteret. 

Statsadvokaten traf afgørelse om at standse efterforskningen, men an- 

modede politikredsen om at vurdere, hvorvidt sagen kunne give anledning 

til personalemæssige tiltag. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
34. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at pågældende i by- 

retten blev idømt 10 dagbøder á 300 kr. for overtrædelse af straffelovens 

§ 155 (stillingsmisbrug) ved at have undladt at optage rapport eller indbe- 

rette forholdet til en overordnet om et færdselsuheld, hvor føreren ikke 

havde erhvervet kørekort. Dommen blev med Procesbevillingsnævnets til- 

ladelse anket til landsretten, der stadfæstede dommen. I forbindelse med 

straffesagens efterforskning kom det frem, at polititjenestemanden havde 

haft et flerårigt seksuelt forhold til føreren, som pågældende i en periode 

også var mentor/kontaktperson for. Flere af de seksuelle forhold var fore- 

gået i tjenestetiden. Statsadvokaten fandt imidlertid ikke, at denne relation 

faldt inden for tjenestebegrebet, men i stedet skulle behandles discipli- 

nært. Rigspolitiet suspenderede polititjenestemanden og traf beslutning om 

afholdelse af tjenstligt forhør. Under det tjenstlige forhør kom det frem, at 

polititjenestemanden havde indledt et seksuelt forhold til en kvinde, som 

pågældende havde opnået kontakt med i kraft af sin tjeneste, og at det 

seksuelle forhold stod på, mens pågældende var ansat som hendes 

kontaktperson. Polititjenestemanden var bekendt med, at kvinden havde 

alvorlige psykiske og sociale problemer. Polititjenestemanden havde end- 

videre i mindst et tilfælde undladt at reagere på, at kvinden havde været i 

besiddelse af hash. 



 

 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter 

indstilling fra Rigspolitiet. 

 
35. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af straffelovens § 155, 

1. og 2. pkt. (stillingsmisbrug) for i forbindelse med en færdselskon- trol af 

den pågældende i dennes fritid på utilbørlig vis at have forsøgt at få to andre 

polititjenestemænd til at annullere en bøde for en hastighedsfor- seelse. 

Rigspolitiet suspenderede polititjenestemanden, da der blev rejst tiltale i 

sagen. Polititjenestemanden blev frifundet i byretten, idet retten fandt, at 

der ikke var det til domfældelse fornødne bevis for, at den på- gældende 

havde haft forsæt til at påvirke de to polititjenestemænd, som foretog 

hastighedskontrollen. Anklagemyndigheden ankede sagen til landsretten, 

som fandt polititjenestemanden skyldig og idømte den på- gældende 

dagbøder. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter 

indstilling fra Rigspolitiet. 

 
36. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at den pågældende 

blev sigtet af Politiklagemyndigheden for blufærdighedskrænkelse og stil- 

lingsmisbrug i sin egenskab af køreprøvesagkyndig i forbindelse med af- 

holdelse af en køreprøve. Statsadvokaten opgav påtale i sagen, idet man 

ikke fandt, at der havde været forsæt til blufærdighedskrænkelse og stil- 

lingsmisbrug. Politiklagemyndigheden udtalte kritik af polititjenesteman- 

dens adfærd. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølg- 

ning men anmodede politikredsen om at afholde en tjenstlig samtale med 

polititjenestemanden. 

 
37. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af straffelovens § 155 

(stillingsmisbrug) samt straffelovens § 157 (grov forsømmelse i tjenesten), 

ved at have indfundet sig i forbindelse med et trafikuheld, som hans sam- 

lever var involveret i. Polititjenestemanden foreviste sin politilegitimation og 

rekvirerede en politipatrulje med henblik på optagelse af rapport, men 

afbestilte den igen kort tid efter for at undgå, at der blev iværksat efter- 

forskning. Rigspolitiet suspenderede polititjenestemanden. Statsadvoka- 

ten besluttede at opgive sigtelsen, fordi statsadvokaten vurderede, at poli- 

titjenestemanden ikke ville blive fundet skyldig i overtrædelse af straffelo- 

ven. Politiklagemyndigheden behandle herefter sagen som en adfærds- 

klage og fandt polititjenestemandens adfærd kritisabel. 
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Afgørelsesresumé: Ikendt en advarsel af Rigspolitiet. 

 

 
Videregivelse af oplysninger 

 
38. Sagsresumé: 

Chargeret polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at Politi- 

klagemyndigheden havde indledt efterforskning mod den pågældende for 

mistanke om overtrædelse af straffelovens § 152, stk. 1 (videregivelse af 

fortrolige oplysninger) ved som vagtleder at have videregivet oplysninger til 

pressen om, at en anholdt på anholdelsestidspunktet var sammen med en 

prostitueret, og at de havde taget stoffer sammen. Statsadvokaten rej- ste 

tiltale, og polititjenestemanden blev idømt 6 dagbøder á 500 kr. i by- retten. 

Dommen blev anket med tilladelse fra Procesbevillingsnævnet. Østre 

Landsret stadfæstede dommen. 

 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.500 kr. af Rigspoliti- 

et. 

 

 
Undladt at efterkomme tjenstlig befaling 

 
- 

 
Forbrydelser mod liv og legeme 

 
39. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at Politiklagemyn- 

digheden sigtede den pågældende for vold efter straffelovens § 244 be- 

gået mod en anholdt. Rigspolitiet suspenderede polititjenestemanden ef- 

ter indstilling fra politikredsen. Der blev rejst tiltale for to forhold om over- 

trædelse af straffelovens § 244. Polititjenestemanden blev i byretten idømt 

40 dages betinget fængsel for begge forhold. Dommen blev anket til 

landsretten, hvor polititjenestemanden blev frifundet i det ene forhold og 

fundet delvist skyldig i det andet forhold. Landsretten nedsatte straffen til 

20 dages betinget fængsel. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter 

indstilling fra Rigspolitiet. 

 
40. Sagsresumé: 



 

 

 

Politibetjent på prøve blev indberettet i forbindelse med, at pågældende 

var blevet sigtet af Politiklagemyndigheden for overtrædelse af straffelo- 

ven § 244 (vold) ved at have slået en kollega én gang på siden af hovedet 

med knyttet hånd. Politiklagemyndigheden oversendte sagen til Statsad- 

vokaten til afgørelse af tiltalespørgsmålet. Ved anklageskrift blev der rejst 

tiltale med påstand om straf. Rigspolitiet suspenderede herefter den på- 

gældende. Byretten fandt politibetjenten skyldig i den rejste tiltale. Retten 

fandt, at der efter omstændighederne skulle ske strafbortfald i medfør af 

straffelovens § 83. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Rigspolitiet. 

 

 
Formueforbrydelser 

 
41. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en tiltale for over- 

trædelse af straffeloven ved uberettiget at have tilegnet sig 1.300 kr. fra 

sit tjenestesteds pengekasse, der var betroet den pågældende i anledning 

af stillingen som polititjenestemand, samt for overtrædelse af færdselslo- 

ven ved i flere tilfælde at have kørt taxakørsel uden at have erhvervet er- 

hvervsmæssig førerret. Polititjenestemanden blev dømt 30 dages betinget 

anstaltsanbringelse og en tillægsbøde på 4.000 kr. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter 

indstilling fra Rigspolitiet. 

 
42. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltale for overtrædel- 

se af straffelovens § 276 ved at have stjålet en lyssensor fra Københavns 

Byrets herretoilet i kælderen under tjeneste som politimæssig bevogtning 

ved byretten. Polititjenestemanden blev i byretten idømt 30 dages betin- 

get fængsel. Dommen blev anket til landsretten. Polititjenestemanden søgte 

herefter sin afsked. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølg- 

ning. 

 
 

Færdselsloven 

 
- 
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Våbenlov 

 
- 

 

Andre strafbare forhold 

 
43. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med overtrædelse af 

straffelovens § 144 ved uberettiget at have modtaget og gjort brug af en 

gave eller anden fordel til en værdi af 22.661 kr. som led i en strafferetlig 

efterforskning. Polititjenestemanden tilsidesatte groft de tjenestepligter for 

modtagelse af gaver, som fremgår af Rigspolitiets retningslinjer for mod- 

tagelse af gaver i dansk politi. Rigspolitiet suspenderede den pågælden- 

de. Byretten frifandt polititjenestemanden, men dommen blev anket til 

landsretten, hvor polititjenestemanden blev idømt 20 dages betinget 

fængsel. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølg- 

ning, idet polititjenestemanden søgte sin afsked. 

 
44. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for stillingsmisbrug i forbindelse med 

en udstationering i Libanon. Polititjenestemanden søgte senere sin 

afsked. Efter Politiklagemyndighedens vurdering var der på baggrund af 

den fortagne efterforskning ikke grundlag for en yderligere efterforskning. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden 

disciplinærforfølgning. 

 
 

Strafbare forhold uden for tjenesten 

 
Forbrydelser mod liv og legeme 

 
45. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet og sigtet for overtrædelse af straffelo- 

vens § 244 (vold) ved at have slået ud efter sin ægtefælle, der dog pare- 

rede slaget, hvorved denne pådrog sig en mindre skade omkring hånden. 

Anklagemyndigheden sluttede sagen, idet det ikke var muligt at føre bevis 

for, at polititjenestemanden havde forøvet vold. Afgørelsen blev påklaget 

til statsadvokaten, der stadfæstede afgørelsen. 
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Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølg- 

ning. 

 
46. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en tiltale for over- 

trædelse af straffelovens § 244 (vold). Forholdet var begået uden for tje- 

nesten. Politikredsen indstillede til suspension. Pågældende blev, inden 

suspensionen trådte i kraft, frifundet for den rejste tiltale. Dommen blev ikke 

anket. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølg- 

ning. 

 
47. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en sigtelse for spiri- 

tuskørsel og overtrædelse af straffelovens § 119 (vold mod tjenestemand) 

ved at have ført en personbil efter at have indtaget spiritus i et sådan om- 

fang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 

0,50 promille. Pågældende blev endvidere sigtet for at have modsat sig 

anholdelsen. 

 
Afgørelsesresumé: Polititjenestemanden blev afskediget af helbreds- 

mæssige årsager. Rigspolitiet sluttede disciplinærsagen. 

 

 
Formueforbrydelser 

 
- 

 
Seksualforbrydelser 

 
48. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en sigtelse for flere 

forhold vedrørende overtrædelse af straffelovens § 155 (stillingsmisbrug) 

§ 232 (blufærdighedskrænkelse) og § 235 (besiddelse af børneporno) ved 

blandt andet at have sendt upassende SMS-beskeder med seksuelle un- 

dertoner til mindreårige piger samt under dække af falske profiler at have 

chattet på internettet med mindreårige piger. Pågældende var endvidere i 

besiddelse af pornografiske billeder og videoer af personer under 18 år. 

Rigspolitiet suspenderede den pågældende. Politiklagemyndigheden ef- 

terforskede sagen. Idømt 1 år og 3 måneders fængsel i byretten, heraf 1 år 

betinget. Dommen blev ikke anket. 
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Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølg- 

ning, idet polititjenestemanden søgte sin afsked. 

 
 
Falsk forklaring og falsk anklage 

 
- 

 
Lov om euforiserende stoffer 

 
49. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en sigtelse for over- 

trædelse af lov om euforiserende stoffer ved at have bestilt receptpligtig 

medicin til eget brug via internettet. Forsendelsen var blevet udtaget til 

kontrol i Kastrup Lufthavn. Den efterfølgende efterforskning godtgjorde 

imidlertid, at der var sket en fejl, idet polititjenestemanden de facto havde 

bestilt et lovligt produkt. Anklagemyndigheden sluttede sagen, idet der ik- 

ke var grundlag for sigtelsen. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølg- 

ning. 

 
Færdselsloven 

 
- 

 
Våbenloven 

 
50. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at pågældende 

havde vedtaget et bødeforlæg på 4.000 kr. for overtrædelse af våbenlo- 

ven ved uden politiets tilladelse at have været i besiddelse af en riffel. Po- 

lititjenestemanden havde forsømt at få sit jagttegn fornyet, og derfor var 

våbentilladelsen blevet tilbagekaldt. Polititjenestemanden havde forinden 

tilbagekaldelsen modtaget en påmindelse om at forny jagttegnet og en 

orientering om, at våbentilladelsen i så fald ville blive tilbagekaldt. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet 

 

 
Ordensbekendtgørelsen 

 
- 
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Ukorrekt optræden (Sprogbrug og adfærd) 

 
51. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med to sigtelser for over- 

trædelse af straffelovens § 266 b om udbredelse af synspunkter, hvorved 

en gruppe af personer blev forhånet eller nedværdigt pga. race, hudfarve, 

etnisk oprindelse eller tro (racisme), ved opslag på Facebook. Statsadvo- 

katen rejste tiltale. Rigspolitiet suspenderede herefter polititjenesteman- 

den. Polititjenestemanden blev frifundet i byretten, idet retten fandt, at ud- 

talelserne var omfattet af straffelovens § 266 b, men ikke fandt det bevist, 

at polititjenestemanden havde haft forsæt til udbredelse af synspunkterne 

i en videre kreds, idet pågældende havde forklaret, at pågældende troe- 

de, at pågældende havde lagt sit opslag i en lukket Facebook gruppe. 

Landsretten stadfæstede frifindelsen med samme begrundelse. 

 
Afgørelse: Ikendt en disciplinær bøde på 5.000 kr. af Rigspolitiet 

 
 

 

Andre forhold uden for tjenesten 

 
Ukorrekt optræden (Sprogbrug og adfærd) 

 
52. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for i spirituspåvirket tilstand at have 

udvist provokerende adfærd på et værtshus. Polititjenestemanden havde 

blandt andet skubbet og truet en person på dansegulvet. Da dørmanden 

bad polititjenestemanden om at forlade værtshuset, havde dørmanden 

problemer med at håndtere polititjenestemanden og var nødt til at tilkalde 

en politipatrulje, som bad polititjenestemanden om at forlade området. Po- 

lititjenestemanden havde derefter skaffet sig adgang til værtshuset endnu 

engang via en bagdør. Efter at være blevet bortvist igen diskuterede politi- 

tjenestemanden med politipatruljen, inden pågældende til sidst forlod om- 

rådet. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
53. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at byretten havde 

anmodet politiet om hjælp til forkyndelse af en indkaldelse til fogedretten 

af polititjenestemanden i dennes egenskab som ejer af en virksomhed i 

forbindelse med behandling af et krav om udlæg. Polititjenestemanden 



 

 

 

forklarede, at pågældende grundet afvikling af ferie ikke havde set indkal- 

delsen i sin e-boks og derfor ikke var mødt op. Rigspolitiet lagde i skær- 

pende retning vægt på, at der tidligere var afholdt en tjenstlig samtale med 

polititjenestemanden om pågældendes økonomiske forhold. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
54. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for gentagne gange at have haft uor- 

den i sin økonomi. Byretten havde anmodet politiet om hjælp til forkyndel- 

se af en indkaldelse til fogedretten af polititjenestemanden i dennes egen- 

skab som ejer af en virksomhed i forbindelse med behandling af et krav om 

udlæg. Ved afgørelsen lagde Rigspolitiet i skærpende retning vægt på, at 

der tidligere var truffet afgørelse i en tilsvarende disciplinærsag, hvor den 

pågældende ikke var mødt op i fogedretten og derfor blev med- delt en 

advarsel. 

 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.000 kr. af Rigspoliti- 

et. 

 
55. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have udvist kritisabel adfærd og 

forevist sit politiskilt uden tjenstlig anledning under et besøg på et syge- 

hus. Politiklagemyndigheden udtalte kritik af polititjenestemandens ad- 

færd. Polititjenestemanden befandt sig på sygehuset for at tage afsked med 

et nært familiemedlem. Under sit besøg på sygehuset havde politi- 

tjenestemanden udtalt sig nedsættende om en udenlandsk overlæge ved 

at referere til ham med udtrykket ”habib”, samt flere gange oplyst, at på- 

gældende var politibetjent, ligesom pågældende i den forbindelse havde 

forevist sit politiskilt. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
56. Sagsresumé: 

Polititjenestemand på prøve blev indberettet i forbindelse med, at pågæl- 

dende under en politikontrol på et værtshus havde opholdt sig i en aflåst 

toiletbås sammen med en anden person, hvorfra der hørtes sniffelyde. Den 

anden person var i besiddelse af narkotika. Polititjenestemanden nægtede 

efterfølgende at medvirke til en narkometertest, som kunne have be- eller 

afkræftet, om pågældende havde indtaget narkotika i toiletbåsen. På den 

baggrund blev det lagt til grund, at polititjenestemanden forment- ligt havde 

indtaget narkotika. Rigspolitiet fandt, at polititjenestemanden ik- ke længere 

var værdig til den agtelse og tillid, som stillingen kræver. 
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Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Rigspolitiet. 

 
57. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for tre tilfælde af kritisabel adfærd, 

hvoraf to var udenfor tjenesten og et var i tjenesten. I forbindelse med be- 

handlingen af sagen udgik to forhold af sagen, således at alene et forhold 

vedrørende nogle episoder begået udenfor tjenesten var til disciplinær 

behandling. Polititjenestemanden havde udvist kritisabel adfærd ved at 

være beruset, højrøstet og muligt truende i sin adfærd i det offentlige rum. 

Polititjenestemanden havde flere gange tidligere udvist lignende kritisabel 

adfærd. Rigspolitiet lagde vægt på, at der udover de tre oprindelige for- 

hold tidligere havde været flere episoder med kritisabel adfærd, og at epi- 

soderne alle var foregået i polititjenestemandens lokalområde, som var et 

lille samfund, hvor pågældende var en kendt person. 

 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 15.000 kr. af Rigspoli- 

tiet. 

 
58. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at pågældende i sin 

fritid havde optrådt aggressivt på en musikfestival. Polititjenestemanden 

havde ifølge vagterne kastet øl på andre mennesker i en bar inde på fe- 

stivalpladsen og kaldt vagterne diverse skældsord, da disse forsøgte at 

bortvise polititjenestemanden fra festivalen. Politiet blev tilkaldt, og politi- 

tjenestemanden blev bortvist fra festivalen. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
59. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev i forbindelse med en sag om rufferi indberettet for 

selv at have deltaget og modtaget betaling herfor. Der forelå derudover 

flere chatkorrespondancer med upassende billeder mellem polititjeneste- 

manden og den sigtede i rufferisagen. Rigspolitiet udleverede høring om 

suspension og beslutning om afholdelse af tjenstligt forhør, hvilke dog al- 

drig fandt sted, idet polititjenestemanden forinden selv søgte sin afsked. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølg- 

ning. 

 
60. Sagsresumé: 

Polititjenestemand på prøve blev - inden opstart på Politiskolen - indbe- 

rettet for mistanke om brugen af præstationsfremmende midler. Efter op- 

start blev polititjenestemanden indkaldt til en tjenstlig samtale, hvor på- 

gældende blev gjort bekendt med muligheden for frivilligt at medvirke til 
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udtagning af en urinprøve samt den processuelle skadevirkning i forhold 

til en personalesag, det ville få, såfremt polititjenestemanden nægtede. 

Polititjenestemanden accepterede og forklarede, at pågældende grundet 

en skade i skulderen havde taget dopingmidlet Deca (Dece Durabolin) tre-

fire gange ca. 9 måneder før opstart på Politiskolen. Polititjeneste- manden 

blev suspenderet, og Rigspolitiet traf beslutning om afholdelse af tjenstligt 

forhør. Rigspolitiet lagde vægt på, at polititjenestemanden havde gjort sig 

skyldig i en tjenesteforseelse, idet pågældende i forbindelse med 

ansættelsen havde svaret nej til at bruge eller have brugt præstations- 

fremmende midler, ligesom pågældende havde underskrevet en "tro og 

love-erklæring". Rigspolitiet lagde endvidere vægt på, at Deca er et ana- 

bolsk steroid, der er forbudt, at polititjenestemanden ikke havde levet op 

til de værdighedskrav en polititjenestemand er underlagt, samt at det er 

uforeneligt med stillingen som polititjenestemand at fremsætte urigtige op- 

lysninger. Uanset om urinprøven viste sig negativ, var det Rigspolitiets 

opfattelse, at polititjenestemanden ikke havde overholdt reglerne og der- 

med ikke kunne anses som værdig til den agtelse og tillid, som stillingen 

kræver. 

 
Afgørelsesresumé: Polititjenestemanden søgte sin afsked inden resulta- 

tet af urinprøven forelå. Rigspolitiet afsluttede herefter sagen uden disci- 

plinær forfølgning. 

 
61. Sagsresumé: 

Polititjenestemand på prøve blev indberettet i forbindelse med, at pågæl- 

dende havde været involveret i noget tumult i nattelivet. Ved hændelsen 

var polititjenestemanden på prøve kommet op at skændes med en be- 

kendt, som pågældende skubbede i brystet to gange, hvorefter den be- 

kendte også skubbede polititjenestemanden på prøve i brystet. Herefter 

slog en tredje person den bekendte, hvilket resulterede i, at den bekendte 

og den tredje person faldt ned på gulvet. Politiet blev tilkaldt og alle tre 

personer blev bortvist fra beværtningen. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 

 
Opbevaring af arbejdsredskaber 

 
62. Sagsresumé: 

Polititjenestemand mistede efter arbejdstid sin arbejdstaske, som inde- 

holdt to bærbare arbejdscomputere, politipoloshirt uden distinktioner, to 

strømforsyninger samt et arbejdsomslag. I arbejdsomslaget lå en række 

interne arbejdsdokumenter. Polititjenestemanden havde selv opsøgt hit- 

tegodskontoret og Politivagten på Hovedbanegården, men uden held. 
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Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 
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