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 Tjenstlige forhold  

 
Registermisbrug 

1. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for udenretligt at have vedtaget en bøde på 3.500 kr. for overtrædelse af 
straffelovens § 155 (misbrug af stilling), ved at have foretaget opslag i POLSAS (politiets sagsstyringssystem) 
og POLMAP (geografisk informationssystem til politiformål) til privat formål og uden tjenstlig anledning. 
Politikredsen indstillede, at pågældende blev ikendt en disciplinær bøde. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.000 kr. af Rigspolitiet. 

 
 

2. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for udenretligt at have vedtaget en bøde på 3.500 kr. for overtrædelse af 
straffelovens § 155 (misbrug af stilling), ved at have foretaget flere opslag i POLSAS (politiets sagsstyrings- 
system) på en verserende straffesag mod pågældendes søn. Politikredsen indstillede, at pågældende som 
disciplinær sanktion blev meddelt en irettesættelse. 

 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.000 kr. af Rigspolitiet. 

 
 

3. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af straffelovens § 152 (uberettiget videregivelse af 
oplysninger), straffelovens § 155 (misbrug af stilling) og lov om forbud mod visse dopingmidler, ved at have 
foretaget flere opslag i POLSAS på en verserende straffesag og videregivet oplysninger til tredjemand, samt at 
have indkøbt vækstfremmende præparater. Polititjenestemanden blev i byretten idømt 8 dagsbøder á 500 kr. 
for overtrædelse af straffelovens § 152 (uberettiget videregivelse af oplysninger), straffelovens § 155 (misbrug 
af stilling) og lov om forbud mod visse dopingmidler Politikredsen indstillede, at pågældende blev ikendt en 
bøde af betydelig størrelse. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 3.000 kr. af Rigspolitiet 

 
 

4. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for overtrædelse af straffelovens § 152 (uberettiget 
videregivelse af oplysninger) og straffelovens § 155 (misbrug af stilling), ved at have videregivet fortrolige 
oplysninger om en straffesag samt i forbindelse med en klage over pågældendes videregivelse af oplysninger 
at have misbrugt sin stilling ved uretmæssigt at have forsøgt at påvirke to navngivne personer til at undlade at 
omtale, at de havde modtaget fortrolige oplysninger fra polititjenestemanden. Polititjenestemanden blev i 
byretten dømt for overtrædelse af straffelovens § 152, men fik strafbortfald efter straffelovens § 83, idet 
gerningstidspunktet lå mere end 3½ år tilbage. Politikredsen indstillede, at der ikke skete disciplinær forfølgning, 
men at der i stedet blev afholdt en tjenstlig samtale. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet tiltrådte indstillingen om afholdelse af en tjenstlig samtale. 

 
 

Langsommelig/ukorrekt sagsbehandling 

5. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for flere tilfælde af langsommelig sagsbehandling. Polititjenestemanden var 
blevet overflyttet til nyt tjenestested og i den forbindelse pålagt at færdiggøre sine sager inden overflytningen. 
Polititjenestemanden undlod imidlertid at færdigbehandle sine sager, ligesom pågældende efter overflytningen 
ignorerede ledelsens gentagne påbud herom. Politikredsen indstillede, at pågældende blev ikendt en 
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disciplinær sanktion. 
 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
 

Sprogbrug 

6. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have grebet fat i en kvinde imod dennes vilje og opfordret kvindens 
venner til at tage billeder af hende og politiassistenten, samt for at have udtalt ”du ser bare skide godt ud, kom 
nu bare” og ”du er bare så dejlig”. Politiklagemyndigheden fandt pågældendes adfærd kritisabel. Politikredsen 
indstillede, at polititjenestemanden som disciplinær sanktion blev meddelt en advarsel. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

7. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med en episode, der vedrørte en gruppe utilpassende unge, 
hvor pågældende blev spurgt, om det er sådan man behandler mennesker, at have svaret, at ”Det er ikke 
mennesker”. Politiklagemyndigheden fandt, at polititjenestemandens udtalelse var fremkommet på baggrund af 
en voldsom frustration over den pågældende gruppe af unge, men at det samtidig var vigtigt, at en polititjene- 
stemand er i stand til at håndtere en sådan situation og bevare hovedet koldt. Politiklagemyndigheden fandt 
efter en samlet vurdering, at adfærden var kritisabel. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. Rigspolitiet anmodede 

politikredsen om at afholde en tjenstlig samtale med polititjenestemanden. 

 
 

Manglende fremmøde i retten 

8. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for trods lovlig forkyndelse og uden lovlig grund at være udeblevet som 
vidne fra et retsmøde i byretten. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en disciplinær sanktion. Der 
havde forud herfor været afholdt en tjenstlig samtale med polititjenestemanden, idet pågældende to gange 
tidligere var udeblevet som vidne fra retsmøder. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet, der i formildende retning lagde vægt på 

polititjenestemandens personlige forhold. 

 
 

9. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for trods lovlig forkyndelse og uden lovlig grund at være udeblevet som 
vidne fra et retsmøde i byretten. Pågældende blev ikke af retten ikendt en bøde for udeblivelse. Politikredsen 
indstillede, at polititjenestemanden som disciplinær sanktion blev meddelt en advarsel. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet, der i skærpende retning lagde vægt på, at der for 

mindre end 1 år siden, havde været afholdt en tjenstlig samtale med polititjenestemanden for en tilsvarende 
tjenesteforseelse. 

 
 

10. Sagsresumé: 

Polititjenestemand indberettet for trods lovlig forkyndelse at være udeblevet som vidne fra to retsmøder i 
samme sag i byretten. Pågældende havde i begge tilfælde bekræftet modtagelsen af indkaldelsen men udeblev 
uden lovlig grund. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en passende disciplinær sanktion. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 
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Magtanvendelse 

11. Sagsresumé: 

To polititjenestemænd blev indberettet i forbindelse med, at Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politikla- 
gemyndigheden) havde udtalt kritik af de pågældendes adfærd i forbindelse med en tvangsindlæggelse. 
Politiklagemyndigheden fandt, at anvendelsen af stav under de foreliggende omstændigheder var kritisabel, idet 
den psykisk syge alene ydede passiv modstand, og andre mindre indgribende magtmidler ikke i tilstrækkelig 
grad var forsøgt anvendt. Politikredsen indstillede, at de pågældende som disciplinær sanktion blev meddelt en 
advarsel. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
 

12. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for hårdhændet behandling over for en kvinde, der var mødt op på 
politistationen med sin søn for at indgive en anmeldelse. Under samtalen ønskede kvinden at forlade stationen, 
hvilket blev forhindret af polititjenestemanden, der tog fat i kvindens arm og tilbageholdt hende med magt. 
Politiklagemyndigheden fandt, at der ikke forelå omstændigheder, der berettigede tilbageholdelsen og den 
efterfølgende anholdelse af kvinden, hvorfor magtanvendelsen ikke havde været berettiget. Politiklagemyndig- 
heden fandt adfærden meget kritisabel. Politikredsen indstillede, at pågældende blev meddelt en irettesættelse. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
 

13. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med en anholdelse at have anvendt peberspray i en 
situation, hvor betingelserne for at anvende peberspray ikke var opfyldt. Politiklagemyndigheden fandt den 
pågældendes adfærd kritisabel og lagde herved vægt på, at den anholdte var anbragt på bagsædet af 
patruljebilen og ilagt håndjern, hvorfor den anholdte ikke udgjorde en fare for polititjenestemændene. 
Politikredsen indstillede, at pågældende som disciplinær sanktion blev meddelt en advarsel. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

14. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med en anholdelse at have tildelt en beruset borger et 
atemitryk. Politiklagemyndigheden fandt den pågældendes adfærd for kritisabel og lagde herved vægt på, at 
den anholdte hverken var voldelig eller truende, samt at den anholdte derudover var i en sådan beruset tilstand, 
at vedkommende ikke var i stand til at tage vare på sig selv. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med 
en tjenstlig samtale. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

15. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for under overvågning i civil i et boligkvarter at have taget håndledsgreb på 
en borger og vredet hans arm bagover, hvilket medførte, at armen brækkede flere steder. Borgeren havde 
forinden henvendt sig til polititjenestemændene, og bedt dem forlade stedet. Da det ikke skete, var borgeren 
blevet ophidset og havde mindst en gang slået eller sparket til politibilen. Politiklagemyndigheden fandt det 
kritisabelt, at polititjenestemanden ikke forinden havde forsøgt med mindre indgribende foranstaltninger, navnlig 
brug af tale, og herunder oplyst, at pågældende var fra politiet. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort 
uden disciplinær sanktion. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. Sagen blev efterfølgende påklaget til Justitsministeriet, 
der fastholdt Rigspolitiets afgørelse. 
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16. Sagsresumé: 

Politiklagemyndigheden sigtede en polititjenestemand for overtrædelse af straffelovens § 244 (vold), ved i 
forbindelse med en anholdelsesaktion at have lavet benspænd på en anholdt, der var ilagt strips, hvorved den 
anholdte faldt og slog hovedet i asfalten og pådrog sig skader i ansigtet. Statsadvokaten opgav senere sigtelsen 
for overtrædelse af straffelovens § 244. Sagen blev herefter sendt til Politiklagemyndigheden til eventuel videre 
behandling som adfærdsklage. Politiklagemyndigheden fandt magtanvendelsen meget kritisabel, idet den 
anholdte havde været iført strips, hvorfor det burde have stået polititjenestemanden klart, at den anholdte ikke 
var i stand til at tage fra med armene. Politiklagemyndigheden lagde dog i formildende retning vægt på 
omstændighederne omkring politiaktionen, hvor der forinden havde været et længere og voldsomt handlingsfor- 
løb, som havde resulteret i anholdelsen af omkring 140 personer. Politikredsen indstillede, at pågældende som 
disciplinær sanktion blev meddelt en irettesættelse. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en tjenstlig bøde på 1.000 kr. af Rigspolitiet, der i skærpende retning lagde vægt 
på, at der tidligere var blevet udtalt kritik af pågældendes adfærd, og at pågældende i den forbindelse var blevet 
meddelt en advarsel. Sagen blev efterfølgende påklaget til Justitsministeriet, der fastholdt Rigspolitiets 
afgørelse. 

 
 

Andre tjenstlige forhold 

17. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have truet to kollegaer (polititjenestemænd) med sin tjenestepistol. 
Umiddelbart efter episoden blev tjenestepistolen inddraget og pågældende sygemeldt. Statsadvokaten rejste 
tiltale efter straffelovens § 119 (forbrydelse mod offentlig myndighed). Rigspolitiet suspenderede den 
pågældende efter indstilling fra politikredsen. Polititjenestemanden blev frifundet i byretten, og sagen blev ikke 
anket. Suspensionen blev herefter ophævet. Politikredsen indstillede, at sagen blev vurderet disciplinært. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

18. Sagsresumé: 

To polititjenestemænd blev indberettet for i forbindelse med en bevogtningsopgave på et hospital, hvor en 
arrestant var indlagt, ved skiftevis at have opholdt sig i et tilstødende lokale, at have medvirket til at underminere 
opgavens alvor samt tilsidesat den sikkerhedsmæssige vurdering, der var foretaget i forhold til den konkrete 
opgave. Politikredsen indstillede, at polititjenestemændene blev ikendt en disciplinær straf. Rigspolitiet 
foranledigede tjenstlig forhør afholdt. Efter forhøret fastholdt politikredsen sin indstilling. 

 

Afgørelsesresumé: Den ene polititjenestemænd blev meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. Den anden 
polititjenestemænd blev ikendt en disciplinær bøde på 1.000 kr. af Rigspolitiet, der tillagde det betydning i 
skærpende retning, at polititjenestemanden tidligere var blevet meddelt en advarsel for langsomme- 
lig/manglende sagsbehandling i relation til en konkret straffesag. 

 
 

19. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for mistanke om eksamenssnyd, i forbindelse med at polititjenestemanden 
deltog i uddannelse på Den Norske Politihøjskole. Pågældende erkendte efterfølgende at have plagieret en 
kollegas besvarelse uden dennes viden. Polititjenestemanden blev som følge heraf bortvist fra politihøjskolen i 
1 år. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet, der i skærpende retning lagde vægt på, at 
adfærden kunne være med til at svække dansk politis omdømme og troværdighed, samt medføre risiko for 
begrænsninger i danske polititjenestemænds mulighed for fremadrettet at blive optaget ved Den Norske 
Politihøjskole. 

 
 

20. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev som politistuderende indberettet for snyd i forbindelse med udfærdigelse af det 
afsluttende gruppeprojekt i kursusfaget Forebyggelse, idet pågældende havde kopieret et afsnit fra en tidligere 
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opgave. Politiskolen indstillede, at pågældende blev meddelt en disciplinær advarsel. 
 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

21. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for under klargøring af sin tjenestepistol til tjenesteskydning utilsigtet at have 
afgivet et skud. Der var ingen personer, som kom til skade. Politikredsen anmodede Rigspolitiet om at vurdere, 
om der var grundlag for at indlede disciplinær forfølgning. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. Rigspolitiet lagde vægt på, at polititjenesteman- 

den ikke havde fulgt proceduren for våbenhåndtering. 

 
 

22. Sagsresumé: 

Statsadvokaten rejste tiltale mod en polititjenestemand for overtrædelse af våbenbekendtgørelsen, ved at have 
henstillet en taske indeholdende 42 stk. 9 mm ammunition på et komfur, hvorefter tasken brød i brand, og 
patronerne deri begyndte at gå af. Polititjenestemanden vedtog en bøde på 3.000 kr. for overtrædelse af 
våbenbekendtgørelsen. Politikredsen indstillede, at pågældende som disciplinær sanktion blev meddelt en 
advarsel. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

23. Sagsresumé: 
Chargeret polititjenestemand blev indberettet for uden forudgående tilladelse i mindst tre tilfælde at have 
anvendt tjenestekøretøjer til private formål. Endvidere havde polititjenestemanden i et enkelt tilfælde fået en 
kollega til at køre sig til et værksted, hvor pågældende skulle afhente sit private køretøj. Politikredsen indstillede, 
at pågældende blev meddelt en passende disciplinær sanktion, som minimum en irettesættelse. 

 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.000 kr. af Rigspolitiet. Rigspolitiet lagde i skærpende 
retning vægt på, at tjenestemanden ved flere lejligheder, såvel på generelle afdelingsmøder som ved en 
individuel samtale havde fået indskærpet, at det ikke var tilladt at anvende tjenestekøretøjer til privat kørsel. 
Rigspolitiet fandt det særligt skærpende, at polititjenestemanden bad en medarbejder om at køre sig til et 
værksted, og derved ikke alene benyttede politiets tjenestekøretøj i privat anledning, men ligeledes udnyttede 
sine ledelsesbeføjelser til at bede en medarbejder om at køre sig. 

 
 

24. Sagsresumé: 

Chargeret polititjenestemand blev indberettet for i beruset tilstand at have opholdt sig på et værtshus og der 
have mistet sin politilegitimation. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev ikendt en bøde henset til, 
at politilegitimationen var mistet i værthusmiljøet, hvor der var stor risiko for misbrug, samt at pågældende 
tidligere var ikendt en disciplinær bøde for to kritisable forhold begået henholdsvis i og uden for tjenesten. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 3.000 kr. af Rigspolitiet, der i skærpende retning lagde vægt 

på, at pågældende var chargeret og dermed i særlig grad må forventes at vise sig værdig til den med stillingen 
forbundne agtelse og tillid, samt tidligere var straffet disciplinært med bøde. 

 
 

25. Sagsresumé: 

Chargeret polititjenestemand blev indberettet for at have haft samleje med en kvinde på politistationen i 
tjenestetiden, for blufærdighedskrænkelse samt salg af narko. Efterforskningen blev senere indstillet, da der 
ikke var formodning for, at et kriminelt forhold var begået. Politimesteren fandt den pågældendes adfærd for 
meget kritisabel. På baggrund af den udtalte kritik, ansøgte polititjenestemanden om nedchargering, hvilket blev 
imødekommet. Politikredsen indstillede, at der ikke blev indledt disciplinær forfølgning, idet ansøgningen om 
nedchargering havde været motiveret af og begrundet i den udtalte kritik. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 
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26. Sagsresumé: 

Chargeret Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at Politiklagemyndigheden havde udtalt kritik af 
pågældendes ageren i forbindelse med en konkret politiforretning vedrørende ulovlige elinstallationer i en 
ejendom. Politiklagemyndigheden fandt, at pågældende havde været inhabil i relation til politiforretningen, idet 
polititjenestemanden var gjort bekendt med de ulovlige elinstallationer af pågældendes datter, der var beboer i 
ejendommen. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden som disciplinær sanktion blev meddelt en 
advarsel. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning, idet pågældende i forbindelse 

med lederreformen valgte at lade sig afskedige med rådighedsløn. 

 
 

27. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for dels ikke at have fraflyttet en personalebolig inden den aftalte dato, dels 
for ikke at have mødt op til planlagt undervisning på Politiskolen. Politikredsen indstillede, at pågældende som 
disciplinær sanktion blev meddelt en advarsel. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet, der herved lagde vægt på, at både den manglende 
fraflytning af lejligheden og det manglende fremmøde på Politiskolen skyldtes, at polititjenestemanden deltog i 
et socialt arrangement, og at det manglende fremmøde på Politiskolen efter polititjenestemandens eget udsagn 
skyldtes, at han havde festet for meget den foregående aften. 

 
 

28. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have besvaret et opkald i alarmcentralen fra en person med 
selvmordtanker på en meget uhensigtsmæssig måde og blandt andet have udtalt ”Hvordan vil du dræbe dig 
selv […] vil du spise skidtfisk, indtil du bliver kvalt i det eller hvad?”. Da personen oplyste, at han vil skære sin 
pulsåre over og tage en plastikpose ud over, svarede pågældende, at ”Ja bare gør det stille og roligt. Vi vil 
fandeme ikke have noget svineri jo. […] Den med plastikposen den er sådan set god nok, men det kunne være, 
at du skulle snakke med en doktor, inden du gør det. Politiklagemyndigheden fandt, at polititjenestemanden 
havde udvist en meget kritisabel adfærd, idet pågældende have givet udtryk for, at personen kunne begå 
selvmord, så længe det ikke blev et svineri. Politikredsen indstillede, at den pågældende som disciplinær 
sanktion blev meddelt en irettesættelse. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.000 kr. af Rigspolitiet. Rigspolitiet fandt at pågældendes 
håndtering af alarmopkaldet, der var både uprofessionel og usaglig, var udtryk for meget alvorlig mangel på 
dømmekraft. 

 
 

29. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at Politiklagemyndigheden havde udtalt kritik af 
pågældende håndtering af to alarmopkald. Politiklagemyndigheden lagde vægt på, at polititjenestemanden på 
intet tidspunkt under samtalen tilkendegav, at borgeren havde ringet til alarmcentralen, ligesom polititjeneste- 
manden under samtalen talte med forvrænget stemme og gentog den samme sætning ”Hallo. How are you?” 

Politikredsen indstillede, at pågældende som disciplinær sanktion blev meddelt en irettesættelse. 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet, der lagde vægt på, at polititjenestemænd i medfør 
af reglerne i forvaltningsloven skal optræde høfligt og hensynsfuldt over for borgerne, samt at den udviste 
adfærd var egnet til at skade politiets omdømme. Det anførte om, at borgeren havde ringet ca. 25 gange og 
derved belastede alarmcentralen, gav ikke Rigspolitiet anledning til en ændret vurdering. 

 
 

30. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at Politiklagemyndigheden havde udtalt kritik af 
polititjenestemandens håndtering af to alarmopkald, hvor pågældende havde optrådt nedladende og 
uprofessionelt over for en borger og blandt andet udtalt, at ”Du er bindegal”, ”Jamen, det var dog forfærdeligt 
(ironisk tonefald)” og ”Gider du lade være med at skrige ad mig”. Politiklagemyndigheden lagde i formildende 
retning vægt på, at pågældende havde omstillet et af opkaldene til sundhedsfagligt personale. Politikredsen 
indstillede, at pågældende som disciplinær sanktion blev meddelt en advarsel. 
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Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

31. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for groft at have misligholdt den personalebolig, der var stillet til rådighed af 
politimesterembedet, samt for under sit ophold i personaleboligen at have afgivet et vådeskud. Politikredsen 
indstillede, at der blev indledt disciplinær forfølgning mod den pågældende. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
 

32. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have efterladt en tilbageholdt person, der var sigtet i en voldtægtssag, i 
denne hjem uden bevogtning. Efterfølgende kontaktede en ansat fra Anstalten politiet, idet den pågældende 
havde set den tilbageholdte køre rundt i taxi uden ledsagelse af politiet. Den sigtede var tilbageholdt for at 
undgå vanskeliggørelse af efterforskningen i voldtægtssagen, herunder påvirkning af vidner. Politikredsen 
indstillede, at der blev indledt en disciplinærsag mod polititjenestemanden, idet pågældende, ved at tillade den 
sigtede at bevæge sig rundt, havde gjort det muligt for den sigtede at påvirke efterforskningen i voldtægtssagen, 
herunder påvirkning af vidner. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet besluttede ikke at indlede en disciplinærsag, idet indstillingen først var 
modtaget et år efter, at episoden havde fundet sted. Rigspolitiet tilkendegav imidlertid, at Rigspolitiet fandt 
polititjenestemandens ageren i sagen helt uacceptabel og var således enig i, at forholdet burde have været 
håndteret disciplinært. 

 

33. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at Politiklagemyndigheden havde udtalt kritik af 
pågældendes adfærd i forbindelse med en episode, hvor polititjenestemanden havde stoppet to personer på 
cykel for at køre over for rødt lys. Politiklagemyndigheden lagde vægt på, at polititjenestemanden havde udtalt, 
at ”Du er et af den slags mennesker, der bare ikke vil stoppe med at diskutere. Du vil ikke stoppe. Du vil bare 
have det sidste ord”, og at denne udtalelse ikke var forenelig med reglerne i forvaltningsloven, hvorefter en 
polititjenestemand har pligt til at optræde høfligt og hensynsfuldt over for borgerne. Politiklagemyndigheden 
fandt endvidere, at polititjenestemandens beslutning om kun at tildele den ene person en bøde, men ikke den 
anden, var i strid med den forvaltningsretlige lighedsgrundsætning. Politikredsen indstillede, at den pågældende 
som disciplinær sanktion blev meddelt en advarsel. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

34. Sagsresumé: 

Chargeret polititjenestemand blev indberettet for at have anvendt sin tjenestetelefon til private formål og i en 
periode af ca. et år have haft et internetforbrug, der beløb sig til over 90.000 kr., samt at pågældendes hustru 
havde sendt sms’er med et krænkende indhold til en kvindelig ansat ved samme politistation og deri indikeret, 
at polititjenestemanden gerne ville indlede et seksuelt forhold til hende. Politikredsen indstillede, at pågældende 
midlertidigt blev overført til anden tjeneste, idet polititjenestemanden ved at undlade at agere og afbøde 
hustruens handling ikke havde været sig sit lederansvar bevidst. Efter indstilling fra Rigspolitiet blev Rigsadvo- 
katen anmodet om at undersøge, hvorvidt polititjenestemandens brug af tjenestetelefonen udgjorde en 
overtrædelse af kriminalloven. Rigspolitiet traf afgørelse om at overføre polititjenestemanden til andet arbejde 
og lagde herved vægt på, at pågældende over flere måneder havde haft et eksorbitant stort privat forbrug af sin 
tjenestetelefon, samt at pågældende var bekendt med hustruens sms’er til en kvindelig ansat ved politistatio- 
nen, og at pågældende ikke havde foretaget sig noget for at afbøde konsekvenserne af hustruen handlinger. 
Rigspolitiet lagde endvidere vægt på, at pågældende tidligere var ikendt en disciplinær bøde på 1.500 kr. og 
overført til andet til tjenestested, idet pågældende ved Grønlands Landsret var blevet idømt en bøde på 4.000 
kr. for overtrædelse af den grønlandske kriminallovs § 60, ved at have udøvet vold mod sin samlever og 
nuværende hustru. Rigsadvokaten opgav efterfølgende at rejse tiltale for overtrædelse af den grønlandske 
kriminallov, da der ikke var rimelig formodning for, at der var begået noget strafbart i forbindelse med forbruget 
på tjenestemobilen. Pågældende havde i mellemtiden søgt sin afsked efter afholdt tjenestefrihed uden løn. 
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Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning, idet den pågældende valgte at 
lade sig afskedige efter afholdt tjenestefrihed uden løn. 

 
 

35. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med udtagning af tjenestepistol fra våbenskab utilsigtet at 
have afgivet et skud. Der var ingen personer, som kom til skade. Politikredsen indstillede, at pågældende som 
disciplinær sanktion blev meddelt en irettesættelse. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
 

36. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have bestilt internet til en tjenestebolig og ladet politikredsen afholde 
udgiften, samt efterfølgende opgraderet internetforbindelsen til et dyrere abonnement, ligeledes på politikred- 
sens regning. Politikredsen indstillede, at der blev indledt disciplinær forfølgning mod den pågældende. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet fandt ikke, at sagen skulle afgøres med en disciplinær sanktion, idet der ikke 
fandtes nedskrevne regler, ligesom polititjenestemanden havde været bemyndiget til at foretage mindre indkøb 
til stationens daglige drift. Rigspolitiet fandt imidlertid, at det ved en tjenstlig samtale burde indskærpes over for 
polititjenestemanden, i hvilket omfang han kunne disponere økonomisk inden for sin bemyndigelse. 

 
 

Udeblivelse fra tjeneste 

37. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at være udeblevet fra tjeneste. Pågældende havde uden ledelsens 
accept og viden byttet vagt med en kollega, velvidende at denne kollega ikke havde de nødvendige kompeten- 
cer. Under sagens behandling blev politikredsen bekendt med flere tilfælde af langsommelig og utilstrækkelig 
sagsbehandling, og politikredsen indstillede derfor til Rigspolitiet, at dette forhold blev inddraget under den 
verserende disciplinærsag. Politikredsende indstillede, at pågældende blev meddelt en samlet disciplinær 
sanktion, og at sanktionen som minimum burde være en større bøde. 

 

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

 
 

38. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at være udeblevet fra tjenesten uden gyldig grund. Politikredsen 
indstillede, at pågældende blev meddelt en advarsel eller en bøde. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 10.000 kr. af Rigspolitiet. Rigspolitiet anførte, at Rigspolitiet 
betragter uberettiget udeblivelse fra tjenesten som en alvorlig tjenesteforseelse, og at Rigspolitiet har skærpet 
praksis, således at udeblivelse uden saglig grund som udgangspunkt for tjenestemænd afgøres med en større 
disciplinær bøde eller i alvorligere tilfælde afsked. 

 
 
 

 Strafbare forhold i tjenesten  

 
Misbrug af stilling 

39. Sagsresumé: 

Statsadvokaten rejste tiltale mod en polititjenestemand for overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af 
stilling) ved at have foretaget adskillige opslag i Kriminalregistret og Det Centrale Personregister uden tjenstlig 
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anledning og ved at have anvendt oplysningerne til at få ophævet en privat købsaftale. Sagen blev afgjort 
udenretligt ved, at pågældende vedtog et bødeforlæg på 6.000 kr. Politikredsen indstillede, at polititjeneste- 
manden blev ikendt en disciplinær sanktion. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 2.000 kr. af Rigspolitiet. 

 
 

40. Sagsresumé: 
Statsadvokaten opgav at rejse tiltale mod en polititjenestemand for overtrædelse af straffelovens § 152 
(uberettiget videregivelse af oplysninger) og straffelovens § 155 (misbrug af stilling) ved uden tjenstlig 
anledning at have videregivet cpr. nr. og journalnummer i en verserende straffesag til en borger, idet 
statsadvokaten ikke fandt, at omstændighederne omkring videregivelsen af oplysningerne var så grove, at der 
var grundlag for at rejse tiltale for overtrædelse af straffeloven. Den Uafhængige Politiklagemyndighed 
(Politiklagemyndigheden) fandt imidlertid videregivelsen kritisabel. Politikredsen indstillede, at polititjenesteman- 
den blev ikendt en disciplinær sanktion. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

41. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af stilling) og straffelovens § 
152 (uberettiget videregivelse af oplysninger) ved at have foretaget opslag i politiets systemer og videregivet 
fortrolige oplysninger til en bekendt til brug for dennes samværssag. Statsadvokaten indstillede efterforskningen i 
sagen, hvilket efter påklage blev tiltrådt af Rigsadvokaten. Rigsadvokaten returnerede herefter sagen til 
Politiklagemyndigheden til eventuel videre behandling som adfærdsklage. Politiklagemyndigheden fandt 
adfærden kritisabel, men fandt ikke med sikkerhed at kunne lægge til grund, at polititjenestemanden havde 
videregivet oplysninger. Politikredsen indstillede, at pågældende som disciplinær sanktion blev meddelt en 
advarsel. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

42. Sagsresumé: 

Statsadvokaten rejste tiltale mod en polititjenestemand for overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af 
stilling), ved under sit virke som polititjenestemand i uniform at have uddelt vareprøver fra et hudplejefirma, som 
pågældende var indehaver af. Sagen blev afgjort udenretligt ved, at polititjenestemanden vedtog en bøde på 
2.000 kr. Politikredsen indstillede, at den pågældende blev meddelt en advarsel. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en bøde på 1.000 kr. af Rigspolitiet, der i den forbindelse lagde vægt på, at 
statsadvokaten vurderede, at forholdet havde en sådan grovhed, at det var omfattet af gerningsindholdet i 
straffelovens § 155, og at pågældende i den forbindelse vedtog en bøde på 2.000 kr. Rigspolitiet lagde 
endvidere vægt på, at pågældendes adfærd var egnet til at skade politiets almindelige omdømme. 

 
 

43. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af stilling) og straffelovens § 
171 (dokumentfalsk), ved at have misbrugt sin stilling som polititjenestemand til at finde frem til og få udleveret 
en hund, der af politikredsen var anbragt på et dyreinternat med henblik på aflivning, samt i den forbindelse at 
have udgivet sig for at være en anden og underskrevet en udleveringsseddel med et falsk navn. Rigspolitiet 
suspenderede polititjenestemanden efter indstilling fra politikredsen. I byretten blev polititjenestemanden idømt 
60 dages betinget fængsel for overtrædelse af straffelovens § 155 og § 171. Sagen blev behandlet som en 
tilståelsessag og polititjenestemanden ankede strafudmålingen til landsretten, der stadfæstede dommen. 
Rigspolitiet indstillede polititjenestemanden til afsked efter indstilling fra politikredsen. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet. 
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Undladt at efterkomme tjenstlig befaling 

44. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af straffelovens § 156 (undladt at efterkomme tjenstlig 
befaling) og straffelovens § 157 (grov forsømmelse eller skødeløshed i tjenesten), ved i strid med tjenstlig ordre 
om ikke at deltage i behandlingen af en sag om indbrud i polititjenestemandens eget hjem, at have bistået sine 
kollegaer med at udfærdige en ransagningsbegæring og deltage i ransagningen. Polititjenestemanden blev i 
byretten frifundet for overtrædelse af straffelovens § 156 og straffelovens § 157. Dommen blev ikke anket. 
Sagen blev herefter sendt til Politiklagemyndigheden til eventuel videre behandling som adfærdsklage. 
Politiklagemyndigheden fandt ikke grundlag for af egen drift at behandle sagen som en adfærdsklage. 
Politikredsen indstillede, at sagen blev afsluttet uden disciplinær forfølgning. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet tilsluttede sig politikredsens indstilling om, at sagen blev afgjort uden 
disciplinær forfølgning. 

 
 

Forbrydelser mod liv og legeme 

45. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en sigtelse for vold efter straffelovens § 244, ved at have 
tildelt en anholdt et slag i ansigtet med flad hånd. Politiklagemyndigheden efterforskede sagen. Politikredsen 
indstillede, at der ikke blev iværksat foreløbige disciplinære skridt henset til, at der var forløbet mere end syv 
måneder siden episoden fandt sted. Rigspolitiet tiltrådte indstillingen. Den pågældende blev i byretten idømt 40 
dages betinget fængsel. Rigspolitiet suspenderede polititjenestemanden efter indstilling fra politikredsen. 
Dommen blev anket til landsretten, hvor polititjenestemanden blev frifundet. Politikredsen indstillede, at sagen 
blev afgjort uden disciplinær forfølgning. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet afsluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
 

46. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelser for vold efter straffelovens § 244, ved at have 
slået en anholdt med knyttet hånd samt tildelt denne adskillige slag på kroppen med politistaven, samt ved en 
anden politiforretning at have trådt en person på foden, skubbet ham, vredet hans arm om på ryggen og 
presset sine knoer ind bag hans øre. Rigspolitiet suspenderede polititjenestemanden efter indstilling fra 
politikredsen. I byretten blev polititjenestemanden idømt fire måneders fængsel, heraf en måneds ubetinget 
fængsel, for overtrædelse af straffelovens § 244. Dommen blev anket til landsretten, der skærpede straffen til 
fem måneders fængsel, heraf to måneders ubetinget fængsel, for overtrædelse af straffelovens § 244. 
Politikredsen indstillede pågældende til afsked. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet indstillede pågældende til afsked af helbredsmæssige årsager og lagde ved 
indstillingen vægt på, at polititjenestemanden i forbindelse med optagelsesprøven til politiets aktionsstyrke 
havde fået et kraftigt slag på siden af hovedet, hvilket medførte, at pågældende pådrog sig en blødning i 
hjernen, som resulterede i en varig hjerneskade. På baggrund af en lægefaglig vurdering blev det lagt til grund, 
at de strafbare forhold var en følge af hjerneskaden. Polititjenestemanden blev herefter afskediget af 
helbredsmæssige årsager af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 

 
 

47. Sagsresumé: 
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) rejste sigtelser mod en polititjenestemand efter straffelovens § 
244 (vold) for i to tilfælde at have henholdsvis slået og trådt på en anholdt. Rigspolitiet traf efter indstilling fra 
politikredsen beslutning om at overføre polititjenestemanden til andet arbejde. Statsadvokaten besluttede 
efterfølgende at opgive sigtelserne for overtrædelse af straffelovens § 244. Sagen blev herefter sendt til 
Politiklagemyndigheden til eventuel videre behandling som adfærdsklage. Rigspolitiet traf samtidig beslutning 
om at ophæve overførelsen til andet arbejde. Politiklagemyndigheden meddelte, at myndigheden ikke fandt 
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grundlag for at behandle sagen som en adfærdsklage. 
 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet afsluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
 

Formueforbrydelser 

48. Sagsresumé: 

Chargeret polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse efter den grønlandske kriminallovs § 
104, stk. 1 (bedrageri), ved uden tjenstlig anledning i flere tilfælde at have udfyldt tjenesterejseafregninger, 
hvorved polititjenestemanden uberettiget havde fået udbetalt 8.500 kr. for meget i time- og dagpenge. 
Rigspolitiet suspenderende polititjenestemanden efter indstilling fra politikredsen. Polititjenestemanden blev af 
kredsretten idømt 20 dages betinget anstaltsanbringelse og en tillægsbøde på 5.000 kr. Dommen blev 
stadsfæstet af Grønlands Landsret. Politimesteren i Grønland indstillede pågældende til afsked. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 
 
 
 

 Strafbare forhold uden for tjenesten  

 
Forbrydelser mod liv og legeme 

49. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af straffelovens § 244 (vold), straffelovens § 260, stk. 1, nr. 
1 (ulovlig tvang) og straffelovens § 123 (vidnetrusler), ved at have opsøgt sin tidligere kæreste på dennes 
adresse og beskyldt hende for at have en affære og herefter tiltvunget sig adgang til hendes lejlighed, hvor 
polititjenestemanden blandt andet trykkede sin arm mod hendes hals, således at hun ikke kunne trække vejret, 
og truede med at ødelægge hendes liv, såfremt hun anmeldte sagen til politiet. Rigspolitiet overførte 
polititjenestemanden til andet arbejde efter indstilling fra politikredsen. Statsadvokaten rejste tiltalte for 
overtrædelse af straffelovens §§ 244, 260, stk. 1, nr. 1 og 123. Rigspolitiets traf herefter beslutning om at 
suspendere polititjenestemanden. I byretten blev den pågældende idømt 30 dages ubetinget fængsel for vold 
og ulovlig tvang. Dommen blev anket til landsretten, der idømte polititjenestemanden 3 måneders ubetinget 
fængsel for vold, ulovlig tvang og vidnetrusler. Politikredsen indstillede polititjenestemanden til afsked. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 

 
 

50. Sagsresumé: 

Polititjenestemand indberettet i forbindelse med sigtelser for forsøg på overtrædelse af den grønlandske 
kriminallovs § 79 (kønsligt forhold til barn under 15 år) og § 80 (forførelse af person under 18 år), ved at have 
forsøgt at opnå samleje eller anden kønslig omgang med piger, som han indledte kontakt til via sms eller 
facebook, hvilket imidlertid mislykkedes, idet pigerne ikke ville deltage. Rigspolitiet suspenderende polititjene- 
stemanden efter indstilling fra politikredsen. Polititjenestemanden blev af kredsretten idømt 3 måneders 
anstaltsanbringelse for overtrædelse af kriminallovens § 79-80. Dommen blev efterfølgende anket til Grønlands 
Landsret, der stadfæstede kredsretten dom med den ændring, at anstaltsanbringelse blev gjort betinget. 
Polititjenestemanden havde forinden Grønlands Landsret stadfæstede kredsrettens dom ansøgt om afsked. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning, idet polititjenestemanden søgte 
sin afsked. 
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Formueforbrydelser 

51. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af straffelovens § 171 (dokumentfalsk) ved, at have skrevet 
falsk underskrift i et ejerbevis fra Dansk Kennelklub. Sigtelsen blev senere opgivet, idet der ikke var udsigt til, at 
polititjenestemanden ville blive fundet skyldig. Politikredsen indstillede, at sagen blev afsluttet uden disciplinær 
forfølgning. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær forfølgning. 

 
 

Færdselsloven 

52. Sagsresumé: 
Polititjenestemand på prøve blev indberettet for spirituskørsel med en promille på mindst 0,97. Polititjeneste- 
manden vedtog en udenretlig bøde på 12.000 kr. samt betinget frakendelse af førerretten i 3 år. Rigspolitiet 
suspenderende den pågældende efter indstilling fra politikredsen. Politikredsen indstillede til afsked. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Rigspolitiet, der ved afgørelsen lagde vægt på, at den 
pågældende var ansat på prøve. Rigspolitiet bemærkede, at formålet med prøveansættelsen i politiet er at 
vurdere, om prøvebetjenten er egnet til fastansættelse. I prøveperioden kræves det derfor, at prøvebetjenten 
særligt viser, at pågældende kan leve op til den agtelse og tillid, som stillingen som polititjenestemand kræver. 

 
 

Lov om euforiserende stoffer 

53. Sagsresumé: 

Polititjenestemand på prøve blev indberettet for overtrædelse af straffelovens § 150 (misbrug af stilling til at 
tvinge nogen til at gøre, tåle eller undlade noget), overtrædelse af ordensbekendtgørelsen og overtrædelse af 
lov om euforiserende stoffer. Polititjenestemanden blev frikendt for de to førstnævnte forhold, men blev af 
byretten idømt en bøde på 2.000 kr. for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, ved at have været i 
besiddelse af en joint til eget brug. Politikredsen indstillede pågældende til afsked. Af indstillingen fremgik det, at 
polititjenestemanden efter domsafsigelsen på ny blev sigtet for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Rigspolitiet. 

 

 
Våbenlov 

54. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af våbenloven og færdselsloven, ved i medicinpåvirket 
tilstand at have afgivet to skud med tjenestepistolen, der ramte polititjenestemanden i benet, og for efterfølgen- 
de at være kørt fra stedet. Polititjenestemanden blev i byretten idømt en betinget dom uden straffastsættelse 
med en prøvetid på 1 år samt en tillægsbøde på 4.000 kr. for overtrædelse af våbenloven ved at have være i 
besiddelse af pistol og ammunition på offentligt tilgængeligt sted, og overtrædelse af færdselsloven ved at have 
ført bil i medicinpåvirket tilstand. Politikredsen indstillede, at pågældende som disciplinær sanktion blev meddelt 
en irettesættelse. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet, der i formildende retning lagde vægt på 
polititjenestemandens psykiske tilstand både før og efter episoden. 

 
 

55. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for udenretligt at have vedtaget et bødeforlæg på 1.400 kr. for overtrædelse 
af våbenloven, ved at have været i besiddelse af en peberspray uden at have politiets tilladelse hertil. 
Politikredsen indstillede, at der blev indledt disciplinær forfølgning mod pågældende. 
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Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

Andre særlove 

56. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af lov om forbund mod visse dopingmidler, ved at have 
købt præstationsfremmende dopingmidler til eget brug. Polititjenestemanden blev af byretten idømt en bøde på 
3.500 kr. Politikredsen indstillede, at der blev indledt en disciplinærsag. Sagen blev af Rigspolitiet sat i bero, idet 
pågældende var indstillet til afsked af helbredsmæssige årsager. 

 

Afgørelsesresumé: Polititjenestemanden blev afskediget af helbredsmæssige årsager, og disciplinærsagen 

blev herefter afsluttet. 
 
 
 

 Andre forhold uden for tjenesten  

 
Ukorrekt optræden 

57. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for i spirituspåvirket tilstand at være trådt i tjeneste ved forevisning af 
politilegitimation i forbindelse med en bytur for at forbygge optræk til tumult. Politiklagemyndigheden fandt 
pågældendes adfærd meget kritisabel, idet der alene havde været optræk til tumult. Politiklagemyndigheden 
lagde i skærpende retning vægt på, at pågældende flere gange, på eget initiativ, anvendte magt til fastholdelse, 
selvom pågældende var beruset, og at flere af de implicerede personer beskrev, at pågældende udviste en 
adfærd, der medførte, at de betvivlede, at der vitterligt var tale om en polititjenestemand. Politikredsen 
indstillede, at polititjenestemanden som disciplinær sanktion blev ikendt en bøde. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.000 kr. af Rigspolitiet. 

 
 

58. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med mistanke om overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug 
af stilling), idet pågældende i spirituspåvirket tilstand og uden tjenstlig anledning havde forevist sin politilegitima- 
tion på et diskotek. Politiklagemyndigheden efterforskede sagen. Statsadvokaten indstillede efterfølgende 
efterforskningen. Statsadvokaten returnerede herefter sagen til Politiklagemyndigheden til eventuel videre 
behandling som adfærdsklage. Politiklagemyndigheden fandt adfærden for meget kritisabel. Politikredsen 
indstillede, at polititjenestemanden som disciplinær sanktion blev ikendt en bøde. 

 

Afgørelsesresume: Ikendt en disciplinær bøde på 1.000 kr. af Rigspolitiet. 

 
 

59. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for at have disponeret i en sag, hvor der var klaget til politiet over en borger, 
der drev en frikirke og ringede med klokker. Politiklagemyndigheden fandt, at polititjenestemanden var inhabil, 
idet polititjenestemandens hustru tidligere havde klaget til kommunen over borgeren. Politiklagemyndigheden 
efterforskede sagen og overgav herefter sagen til statsadvokaten til dennes vurdering af, om der var grundlag 
for at rejse tiltale efter straffelovens § 155 (stillingsmisbrug). Statsadvokaten indstillede efterfølgende 
efterforskningen. Statsadvokaten returnerede herefter sagen til Politiklagemyndigheden til eventuel videre 
behandling som adfærdsklage. Politiklagemyndigheden fandt polititjenestemandens disponering i sagen for 
kritisabel, idet polititjenestemanden var bekendt med, at hustruen tidligere havde klaget til kommunen over 
borgerens ringen med klokker, og at kommunen havde oplyst, at de ikke ville foretage sig noget i den 
anledning. Polititjenestemanden burde derfor have været klar over egen inhabilitet. Politikredsen indstillede, at 
sagen blev afgjort med en mildere disciplinær sanktion. 
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Afgørelsesresume: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. Rigspolitiet anførte, at det er Rigspolitiets 
opfattelse, at polititjenestemænd – i sagens natur – skal være meget varsomme med at handle på en måde, 
der kan opfattes som uretmæssig indblanding eller påvirkning i sager, der involverer egne interesser. 

 
 

60. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have sendt flere sms’er af stødende/truende karakter til sin tidligere 
kæreste. Den tidligere kæreste havde i den forbindelse anmodet om, at pågældende blev meddelt et tilhold. 
Politikredsen besluttede ikke at give pågældende et tilhold. Det fremgik af sagen, at politiet ca. et halvt år 
tidligere havde behandlet en lignende sag, hvor ekskæresten ligeledes havde anmodet om, at pågældende 
blev meddelt et tilhold. Sagen blev afsluttet med en skriftlig formaning og en tjenstlig samtale. Politikredsen 
indstillede i den forbindelse, at pågældende blev meddelt en advarsel. Politikredsen lagde herved vægt på 
karakteren og antallet af sms’er, at der tidligere havde verseret en sag af lignende karakter, og det korte 
tidsmæssige forløb mellem den tjenstlige samtale og de nye sms’er. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

61. Sagsresumé: 

Polititjenestemand indberettet for overtrædelse af lagtingslov om beskatning af kapitalgevinster, ved at have 
undladt at oplyse skattemyndighederne om en kapitalgevinst ved salg af aktier. Polititjenestemanden erkendte 
sig skyldig i overtrædelsen, og statsadvokaten meddelte pågældende en advarsel. Politikredsen indstillede, at 
polititjenestemanden blev ikendt en passende disciplinær sanktion. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
 

62. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af straffelovens § 158 (falsk forklaring for retten) og 
straffelovens § 155 (misbrug af stilling), ved uden for tjeneste i spirituspåvirket tilstand at have taget del i en 
konflikt mellem to personer og i den forbindelse legitimeret sig som polititjenestemand samt efterfølgende at 
have afgivet falsk forklaring i retten. Statsadvokaten indstillede efterforskningen i sagen, idet der ikke var en 
rimelig formodning for, at der var begået noget strafbart. Statsadvokaten returnerede herefter sagen til 
Politiklagemyndigheden til eventuel videre behandling som adfærdsklage. Politiklagemyndigheden fandt 
polititjenestemandens adfærd kritisabel, idet der ikke forelå omstændigheder, der nødvendiggjorde, at den 
pågældende trådte i tjeneste. Politikredsen indstillede, at den pågældende som disciplinær sanktion blev 
meddelt en irettesættelse. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
 

63. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for at have misligholdt sin betalingsforpligtelse ved køb af en snescooter, 
samt for at have været involveret i en voldsepisode. Politikredsen indstillede, at der på baggrund af de to forhold 
blev indledt en disciplinærsag. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet besluttede ikke at indlede en disciplinærsag, idet indstillingen først var 
modtaget et år efter, at episoderne havde fundet sted. Rigspolitiet tilkendegav imidlertid, at Rigspolitiet fandt 
pågældendes ageren i begge sager helt uacceptabel og var således enig i, at de burde have været håndteret 
disciplinært. 

 
 

64. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev blandt andet indberettet for udenretligt at have vedtaget et bødeforlæg på 10.000 kr. for 
overtrædelse af straffelovens § 263, stk. 1, nr. 3 (freds- og æreskrænkelser), straffelovens § 155 (misbrug af 
stilling), våbenloven og fyrværkeriloven, ved at have foretaget aflytning af en tidligere kæreste, foretaget 
uberettigede opslag i politiets registre samt uretmæssig brug af tjenestevåben. Rigspolitiet suspenderede den 
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pågældende efter indstilling fra politikredsen. Rigspolitiet besluttede, at der skulle afholdes tjenstlig forhør i 
sagen for at afdække de faktiske omstændigheder, der ikke var omfattet af statsadvokatens bødeforlæg. 
Rigspolitiet lagde som følge heraf til grund, at polititjenestemanden bl.a. havde aflyttet en anden tidligere 
kæreste, hvilket forhold imidlertid var forældet strafferetligt, men derimod ikke disciplinært, samt at polititjene- 
stemanden i privat sammenhæng havde overladt sin tjenestepistol til familiemedlemmer og tilladt dem at afgive 
skud på politiets skydebane. Politikredsen indstillede, at der blev fastsat en passende disciplinærstraf. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 

 
 

65. Sagsresumé: 

Polititjenestemand blev indberettet for uden tjenstlig anledning at have fremvist sin politilegitimation i forbindelse 
med, at pågældende i sin fritid var involveret i et færdselsuheld. Politiklagemyndigheden fandt adfærden 
kritisabel. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort med en tjenstlig samtale. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

Sagsresumé: (Afskedsfest på lokalstation – særskilte sags- og afgørelsesresumeér følger nedenfor) 
En række Polititjenestemænd blev indberettet for, at have deltaget i en afskedsfest på en lokalstation i 
anledning af, at flere kollegaer stoppede i afdelingen. Under fællesspisningen og den efterfølgende fest blev der 
indtaget større mængder alkohol, ligesom der til lejligheden var lejet en stripper til at optræde. Under festen blev 
der bl.a. affyret kanonslag, hvilket medførte, at flere borgere uafhængigt af hinanden rettede telefonisk 
henvendelse til alarmcentralen. Ved Politiklagemyndighedens (Den Uafhængige Politiklagemyndighed) 
afgørelser fandt denne anledning til at udtale forskellige grader af kritik af de involveredes polititjenestemænds 
adfærd under festen. Politiklagemyndigheden fandt, at polititjenestemændene var i tjeneste under episoden. 

 
 

66. Sagsresumé: 

Politiklagemyndigheden fandt polititjenestemandens adfærd meget kritisabel og lagde herved vægt på, at 
pågældende havde deltaget i festen, hvor der blev indtaget alkohol i et ikke ubetydeligt omfang, affyret 
kanonslag, og hvorunder der optrådte en stripper. Efter Politiklagemyndighedens opfattelse var denne adfærd 
udtryk for en alvorlig mangel på dømmekraft og egnet til at skade politiets omdømme. Politikredsen indstillede, 
at pågældende som disciplinær sanktion blev meddelt en irettesættelse. Politikredsen lagde i formildende 
retning vægt på, at pågældende var udvidende om, at der ville komme en stripper. Politikredsen lagde 
endvidere vægt på, at pågældende ved at deltage i festen og forholde sig passivt i forbindelse med affyringen af 
kanonslag havde udvist en uacceptabel adfærd. 

 

Afgørelsesresumé: Polititjenestemanden søgte sin afsked efter afholdt tjenestefrihed uden løn, og disciplinær- 

sagen blev herefter afsluttet. 

 
 

67. Sagsresumé: 

Politiklagemyndigheden fandt polititjenestemandens adfærd kritisabel og lagde herved vægt på, at pågældende 
havde deltaget i festen, hvor der blev indtaget alkohol i et ikke ubetydeligt omfang, og hvorunder der optrådte 
en stripper. Efter Politiklagemyndighedens opfattelse var denne adfærd udtryk for en alvorlig mangel på 
dømmekraft og egnet til at skade politiets omdømme. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort uden 
disciplinær forfølgning. Politikredsen lagde i formildende retning vægt på, at pågældende var uvidende om, at 
der ville komme en stripper, ligesom pågældende forlod festen før affyringen af kanonslagene begyndte. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.000 kr. af Rigspolitiet, der ved afgørelsen lagde vægt på, 
at pågældende havde udvist alvorlig mangel på dømmekraft ved at deltage i arrangementet uden at sige fra. 
Rigspolitiet lagde i formildende retning lagde vægt på, at pågældende ikke indtog alkohol og forlod festen, inden 
affyringen af kanonslag begyndte. Polititjenestemanden påklagede afgørelsen til Justitsministeriet, der ved sin 
afgørelse lagde vægt på de samme omstændigheder, som Rigspolitiet havde lagt vægt på. Justitsministeriet 
fastholdt Rigspolitiets afgørelse. 
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68. Sagsresumé: 

Politiklagemyndigheden fandt polititjenestemandens adfærd meget kritisabel og lagde herved vægt på, at 
pågældende havde deltaget i festen, hvor der blev indtaget alkohol i et ikke ubetydeligt omfang, affyret 
kanonslag, og hvorunder der optrådte en stripper. Efter Politiklagemyndighedens opfattelse var denne adfærd 
udtryk for en alvorlig mangel på dømmekraft og egnet til at skade politiets omdømme. Politikredsen indstillede, 
at sagen blev afgjort uden disciplinær forfølgning. Politikredsen lagde i formildende retning vægt på, at 
pågældende var uvidende om, at der ville komme en stripper, ligesom pågældende forlod festen efter 
affyringen af det første kanonslag. 

 

Afgørelsesresumé: ikendt en disciplinær bøde på 2.000 kr. af Rigspolitiet, der ved afgørelsen lagde vægt på, 
at pågældende havde udvist alvorlig mangel på dømmekraft ved at deltage i arrangementet uden at sige fra. 
Rigspolitiet lagde i formildende retning vægt på, at pågældende forlod festen umiddelbart efter, at det første 
kanonslag blev affyret. Polititjenestemanden påklagede afgørelsen til Justitsministeriet, der fastholdt 
Rigspolitiets afgørelse. 

 
 

69. Sagsresumé: 

Polititjenestemanden var ikke i tjeneste og dermed ikke omfattet af Politiklagemyndighedens undersøgelses- 
kompetence. Politikredsen lagde til grund, at polititjenestemanden var ankommet til festen, efter at stripperen 
havde optrådt, og at pågældende havde deltaget i festen, herunder indtaget alkohol. Politikredsen indstillede, at 
pågældende som disciplinær sanktion blev meddelt en irettesættelse. Politikredsen lagde herved vægt på, at 
pågældende ved at deltage i festen og forholde sig passivt i forbindelse med affyringen af kanonslag havde 
udvist en uacceptabel adfærd. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en bøde på 2.000 kr. af Rigspolitiet, der ved afgørelsen lagde vægt på, at 
pågældende var ankommet til festen, efter at stripperen havde optrådt. Rigspolitiet fandt, at han havde udvist 
alvorlig mangel på dømmekraft ved at deltage i arrangementet og ikke have sagt fra over for de øvrige 
deltageres affyring af kanonslag. 

 
 

70. Sagsresumé: 
Politiklagemyndigheden fandt polititjenestemandens adfærd kritisabel og lagde herved vægt på, at pågældende 
havde deltaget i festen, hvor der blev indtaget alkohol i et ikke ubetydeligt omfang, og hvor der optrådte en 
stripper. Efter Politiklagemyndighedens opfattelse var denne adfærd udtryk for en alvorlig mangel på 
dømmekraft og egnet til at skade politiets omdømme. Politikredsen indstillede, at sagen blev afgjort uden 
disciplinær forfølgning. Politikredsen lagde i formildende retning vægt på, at pågældende var uvidende om, at 
der ville komme en stripper, ligesom pågældende aktivt gav udtryk for, at affyringen af kanonslag ikke var 
hensigtsmæssigt, ligesom han forlod festen umiddelbart derefter. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 2.000 kr. af Rigspolitiet, der ved afgørelsen lagde vægt på, 
at pågældende havde udvist alvorlig mangel på dømmekraft ved at deltage i arrangementet uden at sige fra. 
Rigspolitiet lagde i formildende retning vægt på, at pågældende påtalte kanonslagene over for kollegaerne og 
forlod festen umiddelbart derefter. Polititjenestemanden påklagede afgørelsen til Justitsministeriet, der fastholdt 
Rigspolitiets afgørelse. 

 
 

71. Sagsresumé: 

Politiklagemyndigheden fandt polititjenestemandens adfærd meget kritisabel og lagde herved vægt på, at 
pågældende havde deltaget i festen, hvor der blev indtaget alkohol i et ikke ubetydeligt omfang, affyret 
kanonslag, og hvorunder der optrådte en stripper. Efter Politiklagemyndighedens opfattelse var denne adfærd 
udtryk for en alvorlig mangel på dømmekraft og egnet til at skade politiets omdømme. Politikredsen indstillede, 
at pågældende som disciplinær sanktion blev meddelt en irettesættelse. Politikredsen lagde herved i 
formildende retning vægt på, at pågældende var uvidende om, at der ville komme en stripper. Politikredsen 
lagde endvidere vægt på, at pågældende ved at deltage i festen og forholde sig passivt i forbindelse med 
affyringen af kanonslag havde udvist en uacceptabel adfærd. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 3.000 kr. af Rigspolitiet, der ved afgørelsen lagde vægt på, 

at pågældende havde udvist alvorlig mangel på dømmekraft ved at deltage i arrangementet og ikke have sagt 
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fra over for de øvrige deltageres affyring af kanonslag. 

 
 

72. Sagsresumé: 

Politiklagemyndigheden fandt polititjenestemandens adfærd meget kritisabel og lagde herved vægt på, at 
pågældende havde deltaget i festen, hvor der blev indtaget alkohol i et ikke ubetydeligt omfang, affyret 
kanonslag, og hvorunder der optrådte en stripper. Efter Politiklagemyndighedens opfattelse var denne adfærd 
udtryk for en alvorlig mangel på dømmekraft og egnet til at skade politiets omdømme. Polititjenestemanden 
vedtog udenretligt et bødeforlæg på 2.000 kr. for overtrædelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske 
artikler ved at have tilegnet sig og affyret kanonsalg under festen. Politikredsen indstillede, at pågældende som 
disciplinær sanktion blev ikendt en disciplinær bøde. Politikredsen lagde herved i formildende retning vægt på, 
at pågældende var uvidende om, at der ville komme en stripper. Politikredsen lagde endvidere vægt på, at 
pågældende havde deltaget aktivt i affyringen af kanonslag og i den forbindelse vedtaget et bødeforlæg på 
2.000 kr. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 5.000 kr. af Rigspolitiet, der ved afgørelsen lagde vægt på, 

at pågældende havde udvist alvorlig mangel på dømmekraft ved at deltage i arrangementet uden at sige fra, og 
at pågældende havde vedtaget et bødeforlæg på 2.000 kr. for overtrædelse af lov om fyrværkeri og andre 
pyrotekniske artikler. 

 

73. Sagsresumé: 

Politiklagemyndigheden fandt polititjenestemandens adfærd meget kritisabel og lagde herved vægt på, at 
pågældende havde deltaget i festen, hvor der blev indtaget alkohol i et ikke ubetydeligt omfang, affyret 
kanonslag og hvorunder der optrådte en stripper. Efter Politiklagemyndighedens opfattelse var denne adfærd 
udtryk for en alvorlig mangel på dømmekraft og egnet til at skade politiets omdømme. Polititjenestemanden 
vedtog udenretligt et bødeforlæg på 2.000 kr. for overtrædelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske 
artikler ved at have tilegnet sig og affyret kanonsalg under festen. Politikredsen indstillede, at pågældende som 
disciplinær sanktion blev ikendt en disciplinær bøde. Politikredsen lagde herved i formildende retning vægt på, 
at pågældende var uvidende om, at der ville komme en stripper. Politikredsen lagde endvidere vægt på, at 
pågældende havde deltaget aktivt i affyringen af kanonslag og i den forbindelse vedtaget et bødeforlæg på 
2.000 kr. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 5.000 kr. af Rigspolitiet, der ved afgørelsen lagde vægt på, 
at pågældende havde udvist alvorlig mangel på dømmekraft ved at deltage i arrangementet uden at sige fra, og 
at pågældende havde vedtaget et bødeforlæg på 2.000 kr. for overtrædelse af lov om fyrværkeri og andre 
pyrotekniske artikler. 

 
 

74. Sagsresumé: 

Politiklagemyndigheden fandt polititjenestemandens adfærd særdeles kritisabel og lagde herved vægt på, at 
pågældende som leder havde deltaget i festen, hvor der blev indtaget alkohol i et ikke ubetydeligt omfang, 
affyret kanonslag og hvorunder der optrådte en stripper. Efter Politiklagemyndighedens opfattelse var denne 
adfærd udtryk for en alvorlig mangel på dømmekraft og egnet til at skade politiets omdømme. Politiklagemyn- 
digheden lagde endvidere vægt på, at polititjenestemanden som kommende leder havde en særlig forpligtelse 
til at forhindre, at festen udviklede sig. Politikredsen indstillede, at pågældende som disciplinær sanktion blev 
ikendt en disciplinær bøde. Politikredsen lagde herved vægt på, at pågældende som tiltrædende leder havde 
en forpligtelse til at gribe ind over for stripperen og affyringen af kanonslag. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 7.500 kr. af Rigspolitiet, der i skærpende retning lagde vægt 
på, at pågældende som leder ikke greb aktivt ind over for kanonslagene og stripperen og stoppede festen. 
Rigspolitiet lagde i formildende retning vægt på, at pågældende forinden var orienteret om nogle personale- 
mæssige forhold, og at han i den forbindelse var blevet bedt om at holde lav profil, indtil pågældende formelt var 
tiltrådt som leder. Rigspolitiet lagde endvidere vægt på, at det var pågældende, der til slut valgte at påtale 
affyringen af kanonslagene og stoppe festen. 
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75. Sagsresumé: 

Politiklagemyndigheden fandt polititjenestemandens adfærd særdeles kritisabel og lagde herved vægt på, at 
pågældende havde deltaget i festen, hvor der blev indtaget alkohol i et ikke ubetydeligt omfang, affyret 
kanonslag og hvorunder der optrådte en stripper. Efter Politiklagemyndighedens opfattelse var denne adfærd 
udtryk for en alvorlig mangel på dømmekraft og egnet til at skade politiets omdømme. Politiklagemyndigheden 
lagde endvidere vægt på, at polititjenestemanden havde bestilt stripperen. Polititjenestemanden vedtog 
endvidere udenretligt et bødeforlæg på 5.000 kr. for overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af stilling), 
ved at have ringet til vagtcentralen og afgivet urigtige oplysninger for at undgå, at det blev opdaget, at der var 
blevet affyret kanonslag. Politikredsen indstillede, at pågældende blev degraderet. Politikredsen lagde herved 
vægt på, at pågældende havde bestilt stripperen, samt vedtaget et bødeforlæg på 5.000 kr. for at have ringet til 
alarmcentralen og afgivet urigtige oplysninger for at undgå, at en patrulje blev sendt til stedet, hvor festen blev 
holdt. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet traf afgørelse om degradering og lagde herved vægt på, at det var pågælden- 
de, der havde bestilt og betalt for stripperen og i øvrigt stod for de praktiske opgaver, der knyttede sig til 
arrangementet. Rigspolitiet lagde endvidere vægt på, at pågældende havde forholdt sig passivt i forbindelse 
med affyringen af kanonslag, og at pågældende havde vedtaget et bødeforlæg på 5.000 kr. for overtrædelse af 
straffelovens § 155, ved at have ringet til vagtcentralen og afgivet urigtige oplysninger for at undgå, at det blev 
opdaget, at polititjenestemænd havde affyret kanonslag. Polititjenestemanden påklagede afgørelsen til 
Justitsministeriet, der fastholdt Rigspolitiets afgørelse. 

 
 

76. Sagsresumé: 

Politiklagemyndigheden fandt polititjenestemandens adfærd meget kritisabel og lagde herved vægt på, at 
pågældende havde deltaget i festen, hvor der blev indtaget alkohol i et ikke ubetydeligt omfang, affyret 
kanonslag og hvorunder der optrådte en stripper. Efter Politiklagemyndighedens opfattelse var denne adfærd 
udtryk for en alvorlig mangel på dømmekraft og egnet til at skade politiets omdømme. Polititjenestemanden 
vedtog udenretligt et bødeforlæg på 2.000 kr. for overtrædelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske 
artikler ved at have tilegnet sig og affyret kanonslag under festen. Rigspolitiet besluttede, at denne sag skulle 
behandles sammen med en anden verserende disciplinærsag, hvor Politiklagemyndigheden havde sigtet 
polititjenestemanden for overtrædelse af straffelovens § 152 (videregivelse af fortrolige oplysninger), § 156 
(undladelse af at opfylde tjenestepligt og § 157 (pligtforsømmelse), ved at have videregivet fortrolige 
oplysninger til tredjemand, samt tilbageholdt oplysninger om et muligt gemmested for et gerningsvåben. 
Rigspolitiet traf efter indstilling fra politikredsen beslutning om at overføre polititjenestemanden til andet arbejde. 
Statsadvokaten rejste tiltale for overtrædelse af straffelovens §§ 152, stk. 1, 155, 156 og 157. Rigspolitiet traf 
herefter beslutning om at suspendere polititjenestemanden. I byretten blev den pågældende idømt 15 
dagsbøder af 400 kr. for at have tilbageholdt oplysninger om gemmestedet for et gerningsvåben i en drabssag, 
samt for at have foretaget opslag i kriminalregistret på en person og videregivet oplysninger til tredjemand. 
Rigspolitiet traf herefter beslutning om at ophæve suspensionen. Politikredsen indstillede, at pågældende blev 
degraderet. Politikredsen lagde herved vægt på, at pågældende i byretten blev idømt 15 dagsbøder af 400 kr. 
for overtrædelse af straffelovens §§ 152, stk. 1, 155 og 156, at pågældende tidligere havde vedtaget et 
bødeforlæg på 2.000 kr. for overtrædelse af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, samt at 
pågældendes adfærd i forbindelse med festen i specialpatruljen samlet set var udtryk for alvorlig mangel på 
dømmekraft. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet traf afgørelse om degradering og lagde herved vægt på, at pågældende havde 
gjort sig skyldig i flere tjenesteforseelser og udvist alvorlig mangel på dømmekraft, ved at have deltage i festen 
uden at sige fra, og at pågældende i den forbindelse havde vedtaget et bødeforlæg på 2.000 kr. for overtrædel- 
se af lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, samt at pågældende i byretten var dømt for overtrædelse 
af straffelovens §§ 152, stk. 1, 155 og 156. Det bemærkes, at afgørelsen først er truffet i 2015. 

 
 

77. Sagsresumé: 
Politiklagemyndigheden fandt polititjenestemandens adfærd særdeles kritisabel og lagde herved vægt på, at 
pågældende som leder havde deltaget i festen, hvor der blev indtaget alkohol i et ikke ubetydelig omfang, 
affyret kanonslag og hvorunder der optrådte en stripper. Efter Politiklagemyndighedens opfattelse var denne 
adfærd udtryk for en alvorlig mangel på dømmekraft og egnet til at skade politiets omdømme. Politiklagemyn- 
digheden lagde endvidere vægt på, at polititjenestemanden som afgående leder havde en særlig forpligtelse til 
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at forhindre, at festen udviklede sig. Politikredsen indstillede, at pågældende som disciplinær sanktion blev 
meddelt afsked. Politikredsen lagde herved vægt på, at pågældende som afgående leder havde en forpligtelse 
til at gribe ind over for stripperen og affyringen af kanonslag, og at pågældende havde vedtaget et udenretligt 
bødeforlæg på 7.500 kr. for overtrædelse af straffelovens § 156, ved at have handlet i strid med reglerne for 
koster og hittegodshåndtering. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet indstillede, at pågældende blev meddelt afsked. Rigspolitiet lagde herved vægt 
på, at pågældende som leder havde en særlig forpligtelse til at gribe ind over for stripperen og affyringen af 
kanonslag, og at pågældende ved ikke at gribe ind havde udvist en alvorlig mangel på dømmekraft. Rigspolitiet 
lagde endvidere vægt på, at pågældende havde vedtaget et bødeforelæg på 7.500 kr. for overtrædelse af 
straffelovens § 156, ved som leder af afdelingen på uforsvarlig måde og i strid med forskrifterne på sit kontor at 
have opbevaret koster og hittegods, herunder våben og narkotika i et uaflåst skab og uden registrering. 
Pågældende blev af Justitsministeriet meddelt afsked uden varsel. 
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