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Tjenstlige forhold Side 3 

 

 

 
Registermisbrug 

 

1. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af straffelo- 
vens § 155 (stillingsmisbrug) for at have foretaget opslag i politi- 
ets systemer uden tjenstlig anledning og for derefter at have kon- 
taktet en borger via SMS for at indlede en privat, personlig kon- 
takt. Statsadvokaten fandt ikke, at der var tale om en overtrædel- 
se af straffeloven, og Rigsadvokaten tiltrådte efter påklage denne 
afgørelse. Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklage- 
myndigheden) behandlede herefter sagen som en adfærdssag og 
fandt adfærden kritisabel, idet polititjenestemanden havde foreta- 
get opslag uden tjenstlig anledning og rettet henvendelse til en 
borger med henblik på at indlede en privat, personlig relation. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 
 

2. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for uden tjenstlig anledning at 
have foretaget en række opslag i politiets registre vedrørende et 
færdselsuheld. Sagen blev forelagt Den Uafhængige Politiklage- 
myndighed (Politiklagemyndigheden), som ikke fandt grundlag for 
at undersøge sagen nærmere. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 
 

3. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for to sager vedrørende over- 
trædelse af straffelovens § 155, 1. pkt. (misbrug af stilling). I den 
første sag blev polititjenestemanden i byretten idømt 8 dagbøder á 
500 kr. for overtrædelse af straffelovens § 155, 1. pkt., ved at have 
foretaget uberettigede opslag i politiets registre på polititje- 
nestemandens underbo og dennes familie i anledning af en na- 
bostrid. Dommen blev anket. Landsretten stadfæstede byrettens 
dom. I den anden sag blev polititjenestemanden sigtet af Den 
Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) for 
overtrædelse af straffelovens § 155, 1. pkt., ved uden tjenstlig an- 
ledning at have foretage opslag i CPR registret på to personer. 
Statsadvokaten slog fast, at registeropslagene ikke var tjenstligt 
begrundede, men traf beslutning om påtaleopgivelse, da forholdet 
faldt under bagatelgrænsen. Politiklagemyndigheden besluttede 
ikke at behandle sagen som en adfærdsklage, men bemærkede at 
sagen kunne give anledning til ledelsesmæssige overvejelser. 



Side 4 
 

 

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

 

4. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for at have misbrugt sin stilling 
ved at have foretaget uberettigede opslag i politiets registre i for- 
bindelse med en privat handel i Den Blå Avis, hvor polititjeneste- 
manden havde følt sig snydt af sælger. Den Uafhængige Politi- 
klagemyndighed (Politiklagemyndigheden) sendte sagen til stats- 
advokaten med henblik på afgørelse af tiltalespørgsmålet, idet 
Politiklagemyndigheden fandt, at der kunne føres bevis for, at po- 
lititjenestemanden havde overtrådt straffelovens § 155 (misbrug af 
stilling). Statsadvokaten besluttede at opgive påtalen mod poli- 
titjenestemanden. Politiklagemyndigheden vurderede herefter sa- 
gen i medfør af reglerne i retsplejeloven om adfærdsklager. Politi- 
klagemyndigheden udtalte, at da opslagene skete på baggrund af 
mistanke om strafbart forhold, og dermed ikke var ganske uden 
anledning, var opslagene isoleret set ikke af en sådan grovhed, at 
der var grundlag for at udtale kritik. Politiklagemyndigheden fandt 
imidlertid, at polititjenestemanden havde optrådt kritisabelt, idet 
pågældende anvendte oplysningerne fra opslagene på trods af, at 
pågældende - som forurettet i sagen - var inhabil. Politiklagemyn- 
digheden lagde i øvrigt vægt på, at polititjenestemanden havde 
udtalt, at sagen ikke var blevet anmeldt, såfremt sælger havde til- 
bageført hans penge. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 
 

5. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for uden tjenstlig anledning at 
have foretaget opslag i politiets registre vedrørende et færdsels- 
uheld, hvor en polititjenestemand afgik ved døden. Sagen blev fo- 
relagt Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndig- 
heden), som sigtede polititjenestemanden for overtrædelse af 
straffelovens § 155 (misbrug af stilling). Statsadvokaten tiltalte 
herefter polititjenestemanden for overtrædelse af straffelovens § 
155 og idømte polititjenestemanden en bøde på 3.500 kr. Politi- 
tjenestemanden vedtog bøden. 

 

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



 

 

 
 

6. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af straffelo- 
vens § 155 (misbrug af stilling) ved uberettiget at have foretaget 
flere opslag i politiets registre i en sag, hvor pågældende var an- 
meldt for et strafbart forhold. Den Uafhængige Politiklagemyndig- 
hed (Politiklagemyndigheden) sendte sagen til statsadvokaten, idet 
der efter Politiklagemyndighedens opfattelse kunne føres det 
nødvendige bevis for, at polititjenestemanden havde overtrådt 
straffelovens § 155. Statsadvokaten rejste tiltale med påstand om 
bødestraf. Polititjenestemanden blev i byretten idømt 8 dagbøder 
á 250 kr. 

 

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

 

7. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltale for fle- 
re forhold vedrørende overtrædelse af straffelovens § 155 (mis- 
brug af stilling). Polititjenestemanden havde foretaget opslag i po- 
litiets registre på personer, som var sigtet i en sag, hvor polititje- 
nestemanden var forurettet, samt tilskyndet sine kollegaer til at 
udstede bøder til de pågældende personer for en hvilken som helst 
ulovlighed og endelig at have foretaget standsning af en af disse 
personer, der blev testet for narko, visiteret og anholdt. Rigspolitiet 
suspenderede polititjenestemanden. Polititjeneste- manden blev 
frifundet i byretten. Sagen blev anket til landsretten, der fandt 
polititjenestemanden skyldig i et af forholdene vedrø- rende 
overtrædelse af straffelovens § 155. Polititjenestemanden blev 
idømt 8 dagbøder á 250 kr. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 12.500 kr. af 
Rigspolitiet. 

 
 

Langsommelig/ukorrekt sagsbehandling 
 

8. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet, i forbindelse med en rutine- 
mæssig kontrol af verserende sager, for langsommelig sagsbe- 
handling af en bestemt sag. Polititjenestemanden fremdaterede 
sagen gentagne gange og undlod at opdatere erindringslister. 
Derudover blev polititjenestemanden bedt om kontakte nærmeste 
leder, såfremt vedkommendes sager blev for gamle, hvilket politi- 
tjenestemanden også undlod. Polititjenestemanden søgte selv sin 
afsked. 
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Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær Side 6 

 

 

forfølgning. 
 

9. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for ved flere lejligheder ikke at 
have overholdt de interne procedurer for håndtering af koster og 
for ikke at have fortaget en tilstrækkelig sagsbehandling i forhold til 
disse koster. I et af tilfældene havde den utilstrækkelige sags- 
behandling ført til, at en borger havde modtaget erstatning for ko- 
ster, der efterfølgende viste sig ikke at være blevet destrueret. Den 
Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) 
fandt, at sagen var egnet til disciplinær afgørelse. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 
 

10. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at han hav- 
de undladt at efterkomme en instruks fra sin leder vedrørende 
løsning af en konkret politimæssig opgave, og ved ikke at have 
sikret tilstrækkelige oplysninger i sagen til, at der efterfølgende 
kunne oprettes en sag. Den Uafhængige Politiklagemyndighed 
(Politiklagemyndigheden) vurderede, at der på baggrund af de fo- 
religgende oplysninger ikke var grundlag for at indlede en straffe- 
retlig efterforskning, og at sagen efter Politiklagemyndighedens 
opfattelse kunne håndteres disciplinært. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse. Afgørelsen blev 
påklaget til Justitsministeriet, der fastholdt Rigspolitiets afgørelse. 

 
 

Ukorrekt optræden (sprogbrug og adfærd) 
 

11. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet på grund af sin adfærd og 
sprogbrug under en politiforretning, hvor polititjenestemanden ved 
03.00-tiden om natten skulle have tre unge til at passere gaden. 
Polititjenestemanden udtalte til to af de unge, 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. Den 
uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) vur- 
derede, at polititjenestemanden optrådte kritisabelt ved at have 
udtalt sig som ovenstående. Politiklagemyndigheden lagde vægt 
på, at det kunne lægges til grund, at polititjenestemanden havde 
udtalt sig som anført ud fra lyd- og videooptagelse af episoden og 
de afgivne forklaringer i sagen. Politiklagemyndigheden udtalte i 
den anledning kritik af polititjenestemandens adfærd og sprog- 



brug, samt at polititjenestemanden i situationen ikke optrådte høf- Side 7 

 

 

ligt og hensynsfuldt over for de unge. 
 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 
 

12. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at polititje- 
nestemanden tog et billede af sig selv i uniform via en app og på- 
førte billedet teksten ”For Første gang med en anholdt, som jeg har 
lyst til kvæle”. Billede og tekst blev ved en fejl delt i en brede- re 
kreds. Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyn- 
digheden) fandt udtalelsen kritisabel og lagde ved sin afgørelse 
vægt på, at udtalelsen ikke levede op til forpligtelsen om at op- 
træde høfligt og hensynsfuldt og decorumkravet. Rigspolitiet lag- 
de ved vurderingen endvidere vægt på, at adfærden var egnet til at 
skade politiets omdømme samt svække den almindelige tillid i 
befolkningen til politiet. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 
 

13. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for sin adfærd og sprogbrug ved 
at have anvendt en grov, nedladende og unødvendig tone over for 
en borger. Polititjenestemanden havde sagt ”Hold kæft, du er en 
klaphat mand”. Polititjenestemanden havde herudover anvendt sin 
tjenestehund i en situation, hvor dette ikke var nød- vendigt og 
forsvarligt, idet andre mere skånsomme magtmidler fandtes at 
kunne være anvendt. Sagen blev efterforsket af Den Uafhængige 
Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden), som fandt 
adfærden og sprogbrugen kritisabel. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 
 

14. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet på baggrund af sin sprogbrug i 
forbindelse med en politiforretning ved at have udtalt til en borger, 
at han ikke troede på, at den pågældende havde været i krig i 
Mellemøsten, ”sådan som han skræppede op som en gammel 
kælling”, og ”hvis han havde været i krig dernede, så kunne han 
tage tilbage og kæmpe videre, hvis man her i landet behandlede 
ham så skidt” eller lignende. Den Uafhængige Politiklagemyndig- 
hed (Politiklagemyndigheden) fandt udtalelserne kritisable og lag- 
de herved vægt på, at udtalelserne i situationen var unødvendige 
og kunne opfattes som personlige og diskriminerende. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 
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15. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for krænkende og grænse- 
overskridende adfærd i tjenesten ved uden varsel at have trykket 
en flødebolle ud i ansigtet på en kollega. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 
 

16. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for uden for tjenesten at have 
fremvist sin politilegitimation og derved trådt i tjeneste i forbindel- 
se med, at han som privat person var involveret i en uoverens- 
stemmelse vedrørende en parkeringsplads. Den Uafhængige Po- 
litiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) oversendte sagen til 
statsadvokaten. Statsadvokaten indstillede efterforskningen, idet 
statsadvokaten fandt, at forholdet ikke var omfattet af straffelo- 
vens § 155 (misbrug af stilling). Politiklagemyndigheden behand- 
lede efterfølgende sagen som en adfærdsklage og fandt i den 
forbindelse adfærden kritisabel. Ved sanktionsfastsættelsen blev 
der lagt vægt på, at polititjenestemanden tidligere var meddelt en 
disciplinær sanktion. 

 

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

 

17. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en klage til 
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) 
over vedkommendes adfærd ved en politiforretning vedrørende en 
upåklædt kvinde, som var låst ude af sin lejlighed. Politiklage- 
myndigheden udtalte kritik af, at polititjenestemanden og ved- 
kommendes kollega havde afsluttet politiforretningen uden at fin- 
de et tæppe eller lignende, som kvinden kunne dække sig med og 
uden at afvente låsesmedens ankomst, således at de sammen 
med kvinden kunne være kommet ind i lejligheden for nærmere at 
undersøge, hvad der var sket. Rigspolitiet fandt, at polititjeneste- 
manden burde have udvist større omsorg over for kvinden og ha- 
ve sikret, at hun kunne tage vare på sig selv, inden patruljen for- 
lod stedet. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 



18. Sagsresumé: Side 9 

 

 

Polititjenestemand indberettet for ukorrekt håndtering af forskelli- 
ge politimæssige opgaver, herunder afviklingen af en afhøring. 
Kredsen indstillede, at polititjenestemanden blev ikendt en pas- 
sende disciplinær sanktion. Polititjenestemanden blev partshørt 
over en påtænkt disciplinær sanktion. På baggrund af de samlede 
oplysninger i sagen, herunder på baggrund af høringssvaret, fandt 
Rigspolitiet ikke, at det kunne lægges til grund, at polititje- 
nestemanden havde gjort sig skyldig i en tjenesteforseelse. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet anmodede politikredsen om, at 
der blev afholdt en tjenstlig samtale med den pågældende. 

 

19. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for sin adfærd og sprogbrug ved 
at have anvendt en grov tone i forbindelse med en politifor- retning. 
Polititjenestemanden havde under en samtale med Vagt- centralen 
i en borgers påhør sagt ”Vi skal bruge en indtransport af en fuld 
dum kælling”. Sagen blev efterforsket af Den Uafhængige 
Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden), som fandt 
sprogbrugen kritisabel. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 
 

Magtanvendelse 
 

20. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for hårdhændet adfærd i for- 
bindelse med en anholdelse. Den Uafhængige Politiklagemyndig- 
hed (Politiklagemyndigheden) fandt polititjenestemandens adfærd 
kritisabel. Politiklagemyndigheden lagde vægt på, at den anvend- 
te magt i situationen ikke havde været nødvendig. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 
 

21. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet på baggrund af sin adfærd ved 
en politiforretning. Polititjenestemanden var sammen med en kol- 
lega sendt ud til en koncert, hvor to personer var involveret i et 
slagsmål. I forbindelse hermed udsatte polititjenestemanden flere 
gange anmelderen for peberspray. Statsadvokaten besluttede at 
indstille efterforskningen i sagen, idet statsadvokaten ikke fandt, at 
polititjenestemanden havde forsæt til at overtræde straffelo- vens 
§ 244 (vold). Statsadvokaten sendte herefter sagen til Den 
Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) til 



 

 

 
 

eventuel behandling som en adfærdsklage. Politiklagemyndighe- 
den valgte herefter at behandle sagen som en adfærdsklage. Po- 
litiklagemyndigheden fandt polititjenestemandens adfærd kritisa- 
bel og lagde vægt på, at der blev anvendt unødig magt, idet bru- 
gen af peberspray ikke havde været nødvendig og forsvarlig. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 

22. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med magtanven- 
delse og sprogbrug ved en politiforretning. Polititjenestemanden 
var sammen med en kollega sendt ud i forbindelse med et færd- 
selsuheld. I denne forbindelse lagde polititjenestemanden et vid- 
ne ned på jorden og smertepåvirkede ham. Den Uafhængige Poli- 
tiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) fandt polititjeneste- 
mandens magtanvendelse kritisabel. Politiklagemyndigheden 
lagde vægt på, at den anvendte magt i situationen ikke havde 
været nødvendig. Politiklagemyndigheden fandt det endvidere 
uhensigtsmæssigt, at polititjenestemanden havde udtalt, at vidnet 
skulle skride eller lignende. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 
 

23. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af straffelo- 
vens § 244 (vold) på baggrund af pågældendes magtanvendelse 
og sprogbrug i forbindelse med en anholdelse. Sagen blev efter- 
forsket af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklage- 
myndigheden). Statsadvokaten besluttede at indstille efterforsk- 
ningen i sagen, idet statsadvokaten ikke fandt, at der var rimelig 
formodning for, at polititjenestemanden havde begået noget straf- 
bart. Statsadvokaten oversendte herefter sagen til Politiklage- 
myndigheden til eventuel behandling som en adfærdsklage. Poli- 
tiklagemyndigheden behandlede herefter sagen som en adfærds- 
klage og fandt polititjenestemandens adfærd kritisabel. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
 

Udeblivelse fra tjeneste 
 

24. Sagsresumé: 
Polititjenestemand på prøve blev indberettet for at være mødt for 
sent til undervisningen. Det var tidligere blevet indskærpet ved en 
tjenstlig samtale, at polititjenestemanden skulle møde til tiden og 
være klar ved undervisningens begyndelse. 
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Side 11 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 
 

25. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for i to tilfælde at være ude- 
blevet fra tjeneste. Polititjenestemanden blev i begge tilfælde, 
mens han var tjenestegørende, observeret i civilt og uden våben 
og radio, hvor han indtog alkohol. Polititjenestemanden erkendte 
begge forhold. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 10.000 kr. af 
Rigspolitiet. 

 

26. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for ikke at have registreret sin 
arbejdstid korrekt. Polititjenestemanden havde efter endt foræl- 
dreorlov tidsregistreret sig på fuld tid, selvom hun ca. 2 dage om 
ugen fortsatte med at forlade arbejdspladsen før tid. Politikredsen 
fandt, at der var tale om en bevidst fejlagtig tidsregistrering af ar- 
bejdstiden. Rigspolitiet sidestillede forholdet med ulovlig udebli- 
velse fra tjenesten. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 10.000 kr. af 
Rigspolitiet. 

 

27. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for i flere tilfælde at være ude- 
blevet fra tjeneste uden lovlig forfald. På baggrund af oplysninger i 
sagen kunne det ikke udelukkes, at polititjenestemanden ikke var 
mødt på arbejde som følge af sygdom. Rigspolitiet lagde ved 
vurderingen af sagen vægt på, at polititjenestemanden i flere til- 
fælde ikke havde fulgt gældende retningslinjer for sygemelding. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.100 kr. af 
Rigspolitiet. 

 

28. Sagsresumé: 
Polititjenestemand indberettet for i et tilfælde at have forladt tje- 
nesten før tjenestens ophør samt for i et andet tilfælde at have af- 
spadseret én time uden forudgående godkendelse fra nærmeste 
leder. På baggrund af yderligere tilvejebragte oplysninger i sagen 
kunne det ikke udelukkes, at polititjenestemanden havde forladt 
tjenesten som følge af sygdom. Rigspolitiet lagde ved  vurdering af 
sagen vægt på, at polititjenestemanden ved at forlade tjene- sten 
uden at melde dette ikke havde fulgt retningslinjerne for sy- 
gemelding. Rigspolitiet lagde ved vurdering af sagen ligeledes 



 

 

 
 

vægt på, at polititjenestemanden tidligere var meddelt en discipli- 
nær advarsel for at have afspadseret timer uden godkendelse fra 
nærmeste leder. 

 
Afgørelsesresumé: Ikendt en bøde på 1.200 kr. af Rigspolitiet. 

 

29. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for i to tilfælde at være ude- 
blevet fra tjeneste. I det ene tilfælde forlod polititjenestemanden 
tjenesten uden forudgående tilladelse. I det andet tilfælde undlod 
polititjenestemanden at møde på arbejde, uagtet at han var sat ud 
til tjeneste den pågældende dag. Der blev afholdt tjenstligt forhør i 
sagen. Polititjenestemanden søgte herefter selv sin afsked. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær 
forfølgning. 

 

30. Sagsresumé: 
Polititjenestemand på prøve indberettet for i flere tilfælde ikke at 
have overholdt gældende procedurer for sygemelding. På bag- 
grund af fremkomne oplysninger og sagens særlige omstændig- 
heder, fandt Rigspolitiet, at det ikke på det foreliggende grundlag 
kunne lægges til grund, at polititjenestemanden havde gjort sig 
skyldig i en tjenesteforseelse. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær 
forfølgning 

 

31. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for i flere tilfælde at være ude- 
blevet fra tjeneste uden lovligt forfald. Rigspolitiet afholdte tjenst- 
ligt forhør. På baggrund af forklaringer fra vidner og øvrigt frem- 
komne oplysninger under det tjenstlige forhør, fandt Rigspolitiet, at 
det ikke på det foreliggende grundlag kunne lægges til grund, at 
polititjenestemanden havde gjort sig skyldig i en tjenesteforse- 
else. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær 
forfølgning 

 

32. Sagsresumé: 
Polititjenestemand på prøve indberettet for i flere tilfælde ikke at 
have overholdt gældende procedurer for sygemelding og for at 
være udeblevet fra tjeneste uden lovligt forfald. Rigspolitiet af- 
holdte tjenstligt forhør. På baggrund af de oplysninger, der frem- 
kom i forbindelse med det tjenstlige forhør, fandt Rigspolitiet ikke, 
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lititjenestemanden var udeblevet fra tjeneste uden lovligt forfald. 
Rigspolitiet fandt imidlertid, at polititjenestemanden ikke havde 
fuldt gældende procedurer for sygemelding. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 

33. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for at være udeblevet fra tje- 
neste i forbindelse med et Åbent Hus arrangement på Politisko- 
len. Om morgenen den pågældende dag havde polititjeneste- 
manden meldt sig syg. Polititjenestemanden erkendte efterføl- 
gende, at han ikke havde været syg, men at han havde glemt at 
skrive aftalen ind i sin kalender. Rigspolitiet overvejede ved sank- 
tionsfastsættelsen, om polititjenestemanden skulle meddele en 
alvorligere disciplinær sanktion, men fandt dog på baggrund af de 
konkrete omstændigheder i sagen ikke anledning hertil. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse. 
 

34. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for ukorrekt tidsregistrering 
samt for sent fremmøde, idet han gentagne gange havde forsømt 
at registrere den faktiske arbejdstid, ligesom han gentagne gange 
ikke var mødt rettidigt. Polititjenestemanden var blevet indskær- 
pet, at han skulle foretage korrekt tidsregistrering samt møde til 
tiden. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev med- 
delt en disciplinær sanktion. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 
 

35. Sagsresumé: 
Polititjenestemand indberettet for ulovlig udeblivelse fra tjenesten 
(temadag). Til den tjenstlige samtale oplyste polititjenesteman- 
den, at han havde været vidende om afholdelse af temadagen, og 
det havde været hans hensigt at møde til tiden. Da han imidlertid 
var vågnet for sent, og han havde vurderet, at han ikke kunne nå 
at komme frem til bestemmelsesstedet inden temadagen var for- 
bi, blev han hjemme. Polititjenestemanden underrettede ikke sin 
arbejdsplads herom. Der blev lagt vægt på, at tjenestemanden ik- 
ke havde underrettet sin arbejdsplads samt det forhold, at han ik- 
ke forsøgte at nå frem til temadagen. 

 

Afgørelsesresumé: Polititjenestemanden blev ikendt en bøde på 
10.000 kr. 
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Andre tjenstlige forhold 
 

36. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for at have benyttet en tjene- 
stebil til et privat formål og i den forbindelse at have efterladt en 
taske med politieffekter synligt på bagsædet af bilen. Polititjene- 
stemanden parkerede endvidere uretmæssigt ved at placerede et 
stopskilt (politi slikkepind) i forruden. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 
 

37. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at han i fle- 
re situationer havde benyttet et tjenestekøretøj til privat kørsel i 
strid med politiets retningslinjer for anvendelse af tjenestekøretø- 
jer. Polititjenestemanden var forud for forseelserne blev indskær- 
pet retningslinjerne for anvendelse af tjenestekøretøjer. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 
 

38. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for at have benyttet et tjene- 
stekøretøj til privat kørsel i strid med politiets retningslinjer for an- 
vendelse af tjenestekøretøjer og i den forbindelse at have vedta- 
get et bødeforlæg for overtrædelse af færdselsloven. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 
 

39. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for at have benyttet et tjene- 
stekøretøj i privat ærinde i tjenestetiden og i den forbindelse at 
have anvendt politiets benzinkort. 

 

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

 

40. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltale for 
overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af stilling) og § 157 
(tjenesteforsømmelse), ved på sin fridag uden tjenstlig anledning 
at have foretaget efterforskning af brugstyveri af eget private kø- 
retøj, idet polititjenestemanden iførte sig uniform og udrustning og 
tog et civilt tjenestekøretøj med den hensigt at iværksætte sin egen 
efterforskning af sagen. Polititjenestemanden blev i byretten 
frifundet. Adfærden var i strid med politiets egne regler for stillin- 
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brug af tjenestekøretøjet. 
 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 
 

41. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for at have afgivet et vådeskud 
med sin tjenestepistol i et simulatorrum. Skuddet blev afgivet, da 
polititjenestemanden i forbindelse med en øvelse tog fejl af simu- 
latorpistolen og tjenestepistolen. Sagen blev undersøgt af Den 
Uafhængige Politiklagemyndighed, der sigtede polititjenesteman- 
den for overtrædelse af straffelovens § 157. Polititjenestemanden 
blev i byretten idømt 10 dagbøder af 250 kr. for overtrædelse af 
straffelovens § 157. Dommen blev anket. Landsretten stadfæste- 
de byrettens dom. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.250 kr. af 
Rigspolitiet. 

 

42. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for at have afgivet et vådeskud 
med sin tjenestepistol på sit kontor på en politigård i forbindelse 
med at han udførte tørtræning, der bestod af flere aftræk samt et 
afsluttende ladegreb, herunder med fingeren på aftrækkeren. Sa- 
gen blev efterforsket af Den Uafhængige Politiklagemyndighed 
(Politiklagemyndigheden), der sigtede polititjenestemanden for 
overtrædelse af straffelovens § 157. Statsadvokaten besluttede at 
standse efterforskningen i sagen. Statsadvokaten fandt, at politi- 
tjenestemanden havde handlet skødesløst, men ikke udvist en 
tjenesteforsømmelse af en sådan grovhed, at forholdet var straf- 
bart efter straffelovens § 157. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 
 

43. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for at have afgivet et vådeskud 
i forbindelse med afladning af sin tjenestepistol under et toiletbe- 
søg. Sagen blev efterforsket af Den Uafhængige Politiklagemyn- 
dighed (Politiklagemyndigheden), der sigtede polititjenesteman- 
den for overtrædelse af straffelovens § 157. Statsadvokaten af- 
gjorde sagen ved et bødeforlæg på 2.500 kr., som polititjeneste- 
manden vedtog. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 
 

44. Sagsresumé: 



 

 

 
 

Polititjenestemand blev indberettet for at have overdraget sit 
skarpladte tjenestevåben til tredjemand, der ikke lovligt kunne be- 
sidde tjenestevåbnet, hvorunder der afgik et skud, som ramte 
tredjemanden i kinden med personskade til følge. Sagen blev un- 
dersøgt af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklage- 
myndigheden), der sigtede polititjenestemanden for overtrædelse 
af straffelovens § 157. Statsadvokaten forelagde polititjeneste- 
manden et bødeforlæg på 5.000 kr., som polititjenestemanden 
vedtog. 

 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinærbøde på 2.500 kr. af 
Rigspolitiet. 

 

45. Sagsresumé: 
Polititjenestemand på prøve blev indberettet i forbindelse med, at 
han havde afleveret en plagieret opgave som led i kurset Politi og 
Kulturel Mangfoldighed på Politiskolen. Polititjenestemanden 
havde kopieret dele af en opgave skrevet af en anden polititjene- 
stemand. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 
 

46. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at han hav- 
de afleveret en opgave, der var afskrift af en opgave, som var 
skrevet af en anden polititjenestemand. Sagen blev undersøgt af 
Politiskolens plagiatudvalg, der vurderede, at der var tale om groft 
plagiat. Rigspolitiet iværksatte tjenstligt forhør og suspenderede 
samtidig polititjenestemanden. Polititjenestemanden søgte heref- 
ter selv sin afsked. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær 
forfølgning. 

 

47. Sagsresumé 
Polititjenestemand blev indberettet for i alkoholpåvirket tilstand at 
have udvist uhensigtsmæssig adfærd uden for tjeneste. Polititje- 
nestemanden var blevet bortvist fra et diskotek og havde i den 
forbindelse anvendt upassende sprogbrug over for en dørmand, 
samt tilkendegivet at han i sin egenskab af polititjenestemand 
kunne bruge sin stilling til at chikanere dørmændene og diskote- 
ket. Polititjenestemanden undlod endvidere at efterkomme en til- 
kaldt patruljes anvisning om at forlade stedet og urinerede efter- 
følgende op ad en husmur, hvilket medførte en sigtelse for over- 
trædelse af ordensbekendtgørelsen. Rigspolitiet overførte politi- 
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herefter sin afsked. 
 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær 
forfølgning. 

 

48. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet på baggrund af mistanke om, at 
han havde bedt sine medarbejdere om at tale usandt, såfremt de 
modtog forespørgsler om et specifikt emne. Rigspolitiet over- førte 
polititjenestemanden til anden tjeneste. Polititjenestemanden 
søgte herefter sig afsked. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær 
forfølgning. 

 

49. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for bevidst at have undladt at 
give sin leder oplysning om, at han havde medbragt en hjemme- 
værnsmand under en patrulje, hvor de foretog standsning af et 
køretøj. Polititjenestemanden udfærdigede efter patruljen en rap- 
port, hvori polititjenestemanden gav udtryk for at have foretaget 
patruljering og standsning af et køretøj alene. Først efter gentag- 
ne forespørgsler fra lederen erkendte polititjenestemanden, at der 
havde været en hjemmeværnsmand tilstede i køretøjet. Rigspoli- 
tiet lagde ved afgørelsen vægt på, at en politirapport af hensyn til 
politiets arbejde med at opretholde lov og orden og til retssikker- 
heden, skal være retvisende og fyldestgørende. Rigspolitiet lagde 
endvidere vægt på, at handlingen var egnet til at svække tilliden  til 
polititjenestemanden. 

 

Afgørelsesresume: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 
 

50. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for gentagne gange at parkere 
i strid med de regler, der gjaldt for parkering på politistationens 
område. Som følge heraf fik polititjenestemanden inddraget sin 
parkeringstilladelse. Det blev efterfølgende konstateret, at politi- 
tjenestemanden desuagtet fortsat parkerede på politistationens 
område og på en måde, der var i strid med reglerne. Der blev af- 
holdt en tjenstlig samtale, hvor parkeringsreglerne blev indskær- 
pet over for polititjenestemanden. På trods af indskærpelserne 
parkerede polititjenestemanden efterfølgende flere gange i strid 
med reglerne. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 
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51. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med for sent 
fremmøde til en vagt. Pågældende blev sendt hjem, idet politi- 
kredsen allerede havde indkaldt en erstatning. Det fremgik af sa- 
gen, at der tidligere havde været samtaler med den pågældende 
om manglende mødestabilitet, og at det i den sammenhæng var 
blevet indskærpet, at det var uacceptabelt ikke at møde rettidigt. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 
 

52. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for efter endt patrulje at have 
undladt at tømme patruljevognen for maskinpistoler med tilhøren- 
de ammunition og returnere dem til våbenskabet på stationen. 
Patruljevognen blev efterfølgende kørt til reparation, hvor værk- 
stedet fik adgang til maskinpistolerne og ammunitionen. Det blev i 
forbindelse med sagens behandling konstateret, at polititjeneste- 
manden havde handlet i overensstemmelse med de dagældende 
retningslinjer. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær 
forfølgning. 

 

53. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for efter endt patrulje at have 
undladt at tømme patruljevognen for maskinpistoler med tilhøren- 
de ammunition og returnere dem til våbenskabet på stationen. 
Patruljevognen blev efterfølgende kørt til reparation, hvor værk- 
stedet fik adgang til maskinpistolerne og ammunitionen. Det blev i 
forbindelse med sagen behandling konstateret, at polititjeneste- 
manden havde handlet i overensstemmelse med de dagældende 
retningslinjer. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær 
forfølgning. 

 

54. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for efter endt patrulje at have 
undladt at tømme patruljevognen for maskinpistoler med tilhøren- 
de ammunition og returnere dem til våbenskabet på stationen. 
Patruljevognen blev efterfølgende afhentet af en mekaniker og kørt 
på værksted. Det blev i forbindelse med sagens behandling 
konstateret, at der forelå formildende omstændigheder. Der blev 
på baggrund af episoden afholdt en tjenstlig samtale. 
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forfølgning. 
 

55. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for efter endt patrulje at have 
undladt at tømme patruljevognen for maskinpistoler med tilhøren- 
de ammunition og returnere dem til våbenskabet på stationen. 
Patruljevognen blev efterfølgende afhentet af en mekaniker og kørt 
på værksted. Det blev i forbindelse med sagens behandling 
konstateret, at der forelå formildende omstændigheder. Der blev 
på baggrund af episoden afholdt en tjenstlig samtale. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær 
forfølgning. 

 

56. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for i flere tilfælde ikke at have 
efterkommet ledelsens anvisninger for arbejdets udførsel og for sin 
adfærd over for kollegaer. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 
 

57. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en klage til 
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) 
på baggrund af sin adfærd ved et privat møde i en anden offentlig 
myndighed. Politimanden oplyste på mødet, at han havde med- 
bragt sit tjenestevåben og ville ikke aflevere det. Mødet blev der- 
for afbrudt, da sagsbehandleren ikke ønskede at afholde mødet, 
hvis polititjenestemanden var bevæbnet. Politiklagemyndigheden 
foretog ikke videre i sagen. Polititjenestemanden blev endvidere 
indberettet for ikke at have tidsregistreret korrekt i forbindelse med 
mødet i den anden offentlige myndighed. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.200 kr. af 
Rigspolitiet. Afgørelsen blev påklaget til Justitsministeriet, der 
fastholdt Rigspolitiets afgørelse. 

58. Sagsresumé: 
Polititjenestemand indberettet for i et tilfælde trods lovlig forkyn- 
delse at være udeblevet fra et retsmøde uden lovligt forfald. 
Rigspolitiet lagde ved vurdering af sagen vægt på, at polititjene- 
stemanden tidligere ligeledes var udeblevet fra et retsmøde uden 
lovligt forfald, hvilket var blevet håndteret med afholdelse af en 
tjenstlig samtale. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 
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59. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at han hav- 
de erkendt at have røget hash. Rigspolitiet iværksætte tjenstligt 
forhør og suspenderede polititjenestemanden. Polititjenesteman- 
den søgte herefter selv sin afsked. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær 
forfølgning. 

 

60. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en episode i 
et fitness center uden for tjeneste, hvor polititjenestemanden 
fremviste sin politilegitimation over for en ansat, idet han gjorde 
gældende, at det var en overtrædelse af straffelovens § 232 (blu- 
færdighedskrænkelse), at en kvindelig ansat gjorde rent i herrer- 
nes omklædningsrum. Polititjenestemanden rettede efterfølgende 
både personlig og telefonisk henvendelse til centeret vedrørende 
sagen. Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyn- 
digheden) fandt polititjenestemandens adfærd kritisabel. Politikla- 
gemyndigheden lagde vægt på, at der var tale om en privat 
uoverensstemmelse, og at det derfor ikke var nødvendigt at træ- 
de i tjeneste. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 

 

 

Strafbare forhold i tjenesten 

Misbrug af stilling 
 

61. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for at have fremvist sin politi- 
legitimation i forbindelse med en privat færdselsuoverensstem- 
melse. Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyn- 
digheden) efterforskede sagen og indstillede til statsadvokaten, at 
der blev rejst tiltale for overtrædelse af straffelovens § 155 (mis- 
brug af stilling). Statsadvokaten besluttede at standse efterforsk- 
ningen. Politiklagemyndigheden behandlede herefter sagen som 
en adfærdsklage og fandt polititjenestemandens adfærd kritisa- 
bel. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 
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Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af straffelo- 
vens § 155 (stillingsmisbrug) og § 232 (blufærdighedskrænkelse) 
ved i forlængelse af en politiforretning at have rettet henvendelse 
til borgeren og spurgt, om polititjenestemanden kunne komme forbi 
senere, og for samme aften at være mødt op på borgerens 
adresse, hvor polititjenestemanden aede borgeren på skulderen og 
ryggen, samt spurgt ind til borgerens private forhold. Rigspoli- tiet 
overførte polititjenestemanden til anden tjeneste. Sigtelsen blev 
efterfølgende opgivet og Rigspolitiet ophævede den midlerti- dige 
overførsel til anden tjeneste. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær 
forfølgning. 

 

63. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev sigtet for overtrædelse af straffelovens § 
155, 1. og 2. pkt. (misbrug af stilling) ved at have forevist politile- 
gitimation uden tjenstlig anledning med henblik på at få adgang til 
en borgers private have. Statsadvokaten opgav påtale i sagen,  og 
Rigsadvokaten tiltrådte statsadvokatens afgørelse med be- 
mærkning om, at disciplinær indskriden ville være at foretrække. 
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) 
behandlede herefter sagen som en adfærdsklage og fandt politi- 
tjenestemandens adfærd kritisabel, idet polititjenestemanden, ved 
at fremvise sit politiskilt trådte i tjeneste, uden at der var rimelig 
anledning hertil, da han befandt sig på borgerens bopæl i privat 
ærinde. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 
 

64. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltale for 
overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af stilling) ved at have 
foretaget opslag i politiets centrale registre uden tjenstlig an- 
ledning og for overtrædelse af straffelovens § 150 ved at have bå- 
ret uniform i forbindelse med indgåelse af en afdragsordning med 
en skyldner i et civilretligt anliggende. Skyldneren var i forvejen 
bekendt med, at pågældende var ansat som polititjenestemand, 
ligesom polititjenestemanden i forbindelse med indgåelsen af af- 
dragsordning havde oplyst skyldneren om, at han ikke var der i sin 
egenskab af polititjenestemand. Rigspolitiet suspenderede po- 
lititjenestemanden. Pågældende blev efterfølgende frifundet i så- 
vel byretten som landsretten, hvorefter Rigspolitiet hævede su- 
spensionen. Den Uafhængig Politiklagemyndighed (Politiklage- 
myndigheden) behandlede efterfølgende sagen som en adfærds- 
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belt, at polititjenestemanden havde foretaget opslag i politiets 
centrale registre, og at polititjenestemanden på utilbørlig måde 
havde udnyttet sin stilling ved at have opsøgt skyldneren iført uni- 
form sammen med en kollega og ved i den forbindelse at have 
påvirket skyldneren til at indgå en afdragsordning. 

 
Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 1.200 kr. af 
Rigspolitiet. 

 

65. Sagsresumé: 
Polititjenestemand indberettet i forbindelse med sigtelse for over- 
trædelse af straffelovens § 164, stk. 1 og 2 (falsk forklaring og falsk 
anklage) og § 155, 1. pkt. (misbrug af stilling). Statsadvoka- ten 
rejste tiltale for i alt seks forhold vedrørende overtrædelse af 
straffelovens § 164, stk. 1 og 2 og § 155, 1. pkt. Rigspolitiet su- 
spenderede polititjenestemanden. I byretten blev polititjeneste- 
manden idømt fængsel i fire måneder. Landsretten skærpede 
dommen til seks måneders fængsel. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsmini- 
steriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 

 

66. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med overtrædel- 
se af straffelovens § 155, 1. pkt. (misbrug af stilling) og § 266 
(trusler), for under en telefonsamtale ved omtalen af en anden 
person, at have udtalt ”Jeg har aldrig trænet så godt – jeg var helt 
vildt aggressiv. Jeg fik sådan nogle vilde tanker, at jeg kunne mø- 
de op hos ham og skyde ham med tjenestevåben”. Den Uaf- 
hængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) sendte 
sagen til statsadvokaten med henblik på en vurdering af, om for- 
holdet udgjorde en overtrædelse af straffelovens § 155, 1. pkt. og 
§ 266. Statsadvokaten tiltalte polititjenestemanden for overtræ- 
delse af straffelovens § 155, 1. pkt. og § 266. Rigspolitiet suspen- 
dere polititjenestemanden. I byretten blev polititjenestemanden fri- 
fundet, da retten ikke fandt, at udtalelsen var egnet til at fremkal- 
de alvorlig frygt for andres liv, helbred eller velfærd. Dommen blev 
ikke anket. Rigspolitiet ophævede herefter suspensionen. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet afsluttede sagen uden discipli- 
nær forfølgning. 
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67. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en sigtelse for 
overtrædelse af straffeloven § 252 (forvoldt nærliggende fare) ved 
at have afgivet seks skud med sin tjenestepistol mod en va- rebil, 
der med høj fart kørte direkte mod polititjenestemanden og flere af 
hans kolleger. Ved skudafgivelsen blev en person i varebi- len ramt 
af mindst ét skud og nogle fragmenter. Polititjeneste- manden blev 
midlertidigt overført til anden tjeneste. Retten fandt det bevist, at 
flugtbilen ikke havde været til fare for hverken politi- 
tjenestemanden eller hans kolleger, da skuddene blev afgivet. 
Retten fandt derfor polititjenestemanden skyldig i overtrædelse af 
straffelovens § 252. Retten fandt imidlertid, at forholdet var omfat- 
tet af straffelovens § 82, nr. 3, og at der efter omstændighederne 
skulle ske strafbortfald i medfør af straffelovens § 83. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær 
forfølgning. 

 

68. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at Den Uaf- 
hængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) havde 
sigtet ham for vold efter straffelovens § 244 og stillingsmisbrug ef- 
ter straffelovens § 155. Polititjenestemanden havde taget fat i en 
anholdt, der var mistænkt for indvortes narkotikasmugling,  og som 
stod med ryggen til polititjenestemanden og tissede, og pressede 
den anholdte ned mod gulvet og ned i den urin, der lå på gulvet. 
Efterfølgende nægtede polititjenestemanden den an- holdte at 
skifte tøj, selvom der ikke forelå en tjenstlig begrundelse for 
afvisning heraf. Rigspolitiet suspenderede polititjenesteman- den. 
Polititjenestemanden blev idømt 30 dages betinget fængsel og 
med vilkår om bl.a. 40 timers samfundstjeneste i byretten. Sa- gen 
blev anket. Polititjenestemanden blev frifundet i landsretten. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet afsluttede sagen uden discipli- 
nær forfølgning. 

 

69. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at Den Uaf- 
hængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) havde 
sigtet ham for pligtforsømmelse efter straffelovens § 156 ved at 
have undladt at opfylde den pligt, som tjenesten som politiassi- 
stent medfører, idet han undlod at gribe ind, da den ovenfor nævnte 
(nr. 68) polititjenestemand pressede den anholdte ned i den urin, 
der lå på gulvet og efterfølgende nægtede den anholdte 
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grov pligtforsømmelse, som lå under bagatelgrænsen for en straf- 
fesag, og hvor ansvaret ville være udtømt med en disciplinær straf. 

 
Afgørelsesresumé: Rigspolitiet afsluttede sagen uden discipli- 
nær forfølgning. 

 

70. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for 
overtrædelse af straffelovens § 264, stk. 1, nr. 1 og 2, (husfreds- 
krænkelse) ved uberettiget at have skaffet sig adgang til sin eks- 
kærestes ejendom samt § 260, stk. 1, nr. 1, (ulovlig tvang) ved i 
samme forbindelse ved vold at have tvunget ekskæresten til at tå- 
le, at han fratog hende to mobiltelefoner. Polititjenestemanden var 
forud for episoden ligeledes blevet idømt seks dagsbøder á 580 kr. 
for overtrædelse af straffelovens § 155, 1. pkt. (misbrug af stil- ling). 
Polititjenestemanden blev indledningsvist overført til andet arbejde 
men blev suspenderet, da der blev rejst tiltale for forhol- dene. 
Polititjenestemanden blev i byretten idømt 20 dages betin- get 
fængsel for de nævnte forhold. Sagen blev anket til landsret- ten, 
der stadfæstede dommen. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsmini- 
steriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 

 

71. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse om 
overtrædelse af straffelovens § 244 (vold) ved at have væltet en 
mand på dansegulvet på en restauration. Den pågældende blev 
midlertidigt overført til anden tjeneste, mens sagen blev efterfor- 
sket. Sigtelsen blev efterfølgende frafaldet og Rigspolitiet ophæ- 
vede den midlertidige overførsel til anden tjeneste efter indstilling 
fra politikredsen. Kredsen indstillede, at polititjenestemanden blev 
ikendt en disciplinær sanktion for overtrædelse af dekorumkravet, 
jf. tjenestemandslovens § 10, da man fandt, at polititjenesteman- 
dens udviste adfærd ikke var forenelig med den agtelse og tillid, 
stillingen som polititjenestemand kræver. Rigspolitiet fandt på det 
foreliggende grundlag ikke, at polititjenestemandens adfærd hav- 
de haft en sådan karakter, at den udgjorde en tjenesteforseelse. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet anmodede politikredsen om, at 
der blev afholdt en tjenstlig samtale med den pågældende. 
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72. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for 
overtrædelse af straffelovens § 276 ved i forlængelse af en politi- 
forretning at have foretaget tyveri af 7.500 kr. Rigspolitiet overfør- 
te polititjenestemanden til anden tjeneste. Sigtelsen blev efterføl- 
gende opgivet og Rigspolitiet ophævede den midlertidige overfør- 
sel til anden tjeneste efter indstilling fra politikredsen. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær 
forfølgning. 

 

73. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltale for 
overtrædelse af straffelovens § 276 ved at have stjålet en lyssen- 
sor fra Københavns Byrets herretoilet i kælderen under tjeneste 
som politimæssig bevogtning ved byretten. Polititjenestemanden 
blev i byretten idømt 30 dages betinget fængsel. Dommen blev 
anket til landsretten. Polititjenestemanden søgte herefter sin af- 
sked. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær 
forfølgning. 

 

74. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en sag om 
tyveri af en lysekrone til en værdi af 25.000 kr. Polititjenesteman- 
den blev suspenderet. Statsadvokaten rejste tiltale for hæleri 
(straffelovens § 290, stk. 1) af lysekronen. Idømt 40 dages betin- 
get fængsel i byretten. Landsretten stadfæstede dommen. Politi- 
tjenestemanden søgte herefter selv sin afsked. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær 
forfølgning. 

 

75. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at han hav- 
de vedtaget en bøde på 75.000 kr. for overtrædelse af skattekon- 
trolloven. Rigspolitiet suspenderede polititjenestemanden. Efter- 
følgende fandt Skattestyrelsen, at sagen kunne afsluttes ved, at 
polititjenestemanden vedtog en bøde på 25.000 kr. Rigspolitiet 
ophævede suspensionen. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 
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Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelse for 
overtrædelse af straffelovens § 276 ved at have stjålet tre stk. de- 
sign kobberlamper, som efterfølgende blev solgt på auktion. 
Rigspolitiet suspenderede polititjenestemanden. Byretten idømte 
polititjenestemanden fængsel i seks måneder. Dommen blev ikke 
anket. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsmini- 
steriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 

 

Færdselsloven 
 

77. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med overtrædel- 
se af færdselsloven og bekendtgørelse om udrykningskørsel, ved 
at have foretaget hastighedsoverskridelse i en civil politibil i for- 
bindelse med et arrangeret erhvervspraktikantforløb for folkesko- 
leelever. Statsadvokaten rejste tiltale med påstand om bøde på 
6.000 kr. og en betinget frakendelse af førerretten for overtrædel- 
se af færdselsloven Polititjenestemanden blev i byretten idømt en 
betinget frakendelse af førerretten. Retten fandt samtidig, at der 
forelå sådan formildende omstændigheder, at påstanden om bø- 
destraf for hastighedsovertrædelsen skulle bortfalde. Landsretten 
stadfæstede dommen. Der blev ved sanktionsfastsættelsen i for- 
mildende retning lagt vægt på politikredsens manglende ledel- 
sesmæssige fokus på opgaven med erhvervspraktikanter. 

 

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

 

78. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for at havde overtrådt færd- 
selslovens § 118, stk. 1, ved under tilsidesættelse af væsentlige 
hensyn til færdselssikkerheden at have påbegyndte en U- vending, 
uden at have sikret sig at manøvren kunne udføres uden fare eller 
ulempe for andre, hvorved patruljevognen påkørte en personbil 
med betydelig materiel skade til følge. Sagen blev efter- forsket af 
Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklage- myndigheden) 
og oversendt til statsadvokaten til afgørelse af tilta- lespørgsmålet. 
Statsadvokaten rejste tiltale. Anklagemyndighe- den nedlagde 
påstand om bøde på 2.500 kr. og betinget fraken- delse af 
førerretten i tre år. Byretten afsagde dom i overens- stemmelse 
med tiltalen. Landsretten stadfæstede dommen. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. 
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Andre strafbare forhold 
 

79. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af straffelo- 
vens § 157 (pligtforsømmelse), ved som fungerende sagsleder, 
med ansvar for blandt andet detentionsanbragte, at have udvist 
grov forsømmelse eller skødesløshed i tjenesten ved ikke at have 
fulgt gældende retningslinjer om anbringelse af berusede perso- 
ner i politiets detentioner, hvorved en detentionsanbragt afgik ved 
døden. Polititjenestemanden blev i byretten idømt otte dagbøder af 
625 kr. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinærbøde på 1.200 kr. af 
Rigspolitiet. 

 

80. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for overtrædelse af straffelo- 
vens § 157 (tjenesteforsømmelse) idet han, som den ansvarlige for 
tilsynet i detentionen, ikke i tilstrækkelig grad have sikret sig 
livstegn fra en detentionsanbragt via lyd- og billedforbindelse, 
hvorefter pågældende afgik ved døden. Statsadvokaten fandt ik- 
ke, at der lå en rimelig formodning om, at der var sket en over- 
trædelse af straffelovens § 157. Den Uafhængige Politiklagemyn- 
dighed (Politiklagemyndigheden) fandt ikke grundlag for af egen 
drift at behandle sagen som en adfærdsklage. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær 
forfølgning 

 

81. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelsen for 
overtrædelse af straffelovens § 144 ved uberettiget at have mod- 
taget en iPad til stærk nedsat pris. Rigspolitiet suspenderede poli- 
titjenestemanden. Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politi- 
klagemyndigheden) indstillede til statsadvokaten, at der blev rejst 
tiltale for overtrædelse af straffelovens § 144. Statsadvokaten op- 
gav påtale i sagen. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær 
forfølgning. 

 

82. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med overtrædel- 
se af straffelovens § 144, ved uberettiget at have modtaget og 
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som led i en strafferetlig efterforskning. Polititjenestemanden til- 
sidesatte groft de tjenestepligter for modtagelse af gaver, som 
fremgår af Rigspolitiets retningslinjer for modtagelse af gaver i 
dansk politi. Rigspolitiet suspenderede den pågældende. Byretten 
frifandt polititjenestemanden, men dommen blev anket til landsret- 
ten, hvor polititjenestemanden blev idømt 20 dages betinget 
fængsel. Med procesbevillingsnævnets tilladelse blev sagen an- 
ket til Højesteret, der skærpede den betingede fængselsstraf  til 40 
dage. 

Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsmini- 
steriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 

 
 

Strafbare forhold uden for tjenesten 

Forbrydelser mod liv og legeme 
 

83. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en tiltale for 
overtrædelse af straffelovens § 244 (vold) ved uden for tjenesten 
at have skubbet en kvinde ind i en dør, hvorefter han tog halsgreb 
på kvinden og forsøgte at skubbe hende ned ad en trappe. Rigs- 
politiet suspenderede polititjenestemanden. Polititjenestemanden 
blev i byretten idømt 40 dages betinget fængsel og 40 timers 
samfundstjeneste. Dommen blev anket. Landsretten stadfæstede 
byrettens dom, men forhøjede samfundstjenesten fra 40 timer til 60 
timer. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsmini- 
steriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 

 
 

84. Sagsresumé: 
Polititjenestemand indberettet i forbindelse med tiltale for vold ef- 
ter straffelovens § 244, forsøg på vold efter § 245, stk. 1, jf. § 21 
samt for fremsættelse af trusler efter § 266. Rigspolitiet suspen- 
derede polititjenestemanden. I byretten blev polititjenestemanden 
idømt 40 dages betinget fængsel for overtrædelse af straffelovens 
§ 244. Polititjenestemanden ankede dommen til Landsretten. 
Landsretten skærpede straffen til 60 dages fængsel og samfunds- 
tjeneste i 80 timer. 
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steriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 

 
 

Formueforbrydelser 
 

85. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltale for 
overtrædelse af straffelovens § 167, jf. § 166, ved at have betalt 
med en falsk 50-euroseddel i forbindelse med køb af mad. Rigs- 
politiet suspenderede polititjenestemanden. Polititjenestemanden 
blev i byretten frifundet, og afgørelsen blev ikke anket. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær 
forfølgning, men anmodede politikredsen om at afholde en tjenst- 
lig samtale med polititjenestemanden. 

 
 

Seksualforbrydelser 
 

86. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en sigtelse for 
flere forhold vedrørende overtrædelse af straffelovens § 155 
(stillingsmisbrug), § 232 (blufærdighedskrænkelse) og § 235 (be- 
siddelse af børneporno) ved blandt andet at have sendt upassen- 
de SMS-beskeder med seksuelle undertoner til mindreårige piger 
samt under dække af falske profiler at have chattet på internettet 
med mindreårige piger. Polititjenestemanden var endvidere i be- 
siddelse af pornografiske billeder og videoer af personer under 18 
år. Rigspolitiet suspenderede polititjenestemanden. Den Uaf- 
hængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden) efterfor- 
skede sagen. Idømt 1 år og 3 måneders fængsel i byretten, heraf 
1 år betinget. Dommen blev ikke anket. Polititjenestemanden søg- 
te sin afsked. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær 
forfølgning. 

 

87. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en sigtelse for 
overtrædelse af straffelovens § 232 (blufærdighedskrænkelse) og 
§ 264a ved uden for tjenesten uberettiget at have fotograferet og 
beluret en kvinde ved hjælp af et camoufleret minikamera skjult i 
en adapter i kvindens soveværelse. Polititjenestemanden søgte sin 
afsked. 
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forfølgning. 
 

88. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en sigtelse for 
flere overtrædelser af straffelovens kapitel om seksualforbry- 
delser ved at have skaffet sig adgang til en lejlighed og her blandt 
andet gennemført et samleje med en sovende og spirituspåvirket 
kvinde, der dog vågnede, hvorefter polititjenestemanden stoppe- 
de sit forehavende og forlod stedet. Polititjenestemanden blev va- 
retægtsfængslet. Rigspolitiet suspenderede den pågældende. By- 
retten idømte polititjenestemanden 8 måneders fængsel. Dom- 
men blev stadfæstet af landsretten. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsmini- 
steriet efter indstilling fra Rigspolitiet. 

 

89. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for mulig overtrædelse af straf- 
felovens § 232 (blufærdighedskrænkelse) ved at have opført sig 
upassende og grænseoverskridende over for flere kvindelige kol- 
legaer i forbindelse med en personalefest. Polititjenestemanden 
blev overført til andet arbejde. Sagen blev efterforsket af den 
stedlige politikreds. Politikredsen indstillede efterforskningen og 
returnerede sagen til eventuel behandling som disciplinærsag. 
Rigspolitiet lagde ved sanktionsfastsættelsen vægt på, at der var 
tale om en højst upassende og grov overskridelse af kollegaers 
intimsfære. 

 

Afgørelsesresumé: Ikendt en disciplinær bøde på 10.000 kr. af 
Rigspolitiet. 

 

90. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en sag ved- 
rørende overtrædelse af straffelovens § 232 (blufærdighedskræn- 
kelse) ved under en julefrokost på politigården at have grebet om 
en kvindelig kollegas bryster uden på tøjet og efterfølgende lagt 
hænderne på hendes bryster uden på tøjet. Polititjenestemanden 
blev indledningsvist midlertidigt overført til anden tjeneste, men 
efterfølgende suspenderet i forbindelse med tiltalerejsningen. Po- 
lititjenestemanden blev frifundet i byretten. Dommen blev ikke an- 
ket. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær 
forfølgning. 
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Lov om euforiserende stoffer 
 

91. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev sigtet for overtrædelse af lov om euforise- 
rende stoffer samt overtrædelse af lov om forbud mod visse do- 
pingmidler, ved at have været i besiddelse af MDMA eller lignen- 
de stof til eget brug, samt at have været i besiddelse af flere do- 
pingmidler. Rigspolitiet suspenderede polititjenestemanden. Politi- 
tjenestemanden blev i landsretten idømt en bøde på 4.000 kro- ner. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt afsked uden varsel af Justitsmini- 
steriet efter indstilling fra Rigspolitiet 

 
 

Færdselsloven 
 

92. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med overtrædel- 
se af færdselsloven ved uden for tjeneste, som fører af en privat 
personbil, at have eftersat en personbil og bragt denne til stands- 
ning. Sagen blev efterforsket af Den Uafhængige Politiklagemyn- 
dighed (Politiklagemyndigheden) og oversendt til statsadvokaten til 
afgørelse af tiltalespørgsmålet. Statsadvokaten forelagde politi- 
tjenestemanden et bødeforlæg på 1.000 kr. for overtrædelse af 
færdselsloven, som polititjenestemanden vedtog. Rigspolitiet lag- 
de i formildende retning vægt på den lange sagsbehandlingstid. 

 

Afgørelsesresumé: Rigspolitiet sluttede sagen uden disciplinær 
forfølgning. 

 
 

93. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for i forbindelse med en læn- 
gerevarende nabostrid at have sparket sin nabo på benet og for i 
flere tilfælde under kørsel i personbil at have anvendt dennes lyd- 
signal i nærheden af naboens hus, selvom det ikke var nødven- 
digt for at forebygge eller afværge fare. Rigspolitiet suspendere 
polititjenestemanden. Polititjenestemanden blev i byretten frifun- 
det for forholdet vedrørende spark, mens han blev fundet skyldig i 
fire tilfælde af brug af lydsignal i strid med færdselsloven og idømt 
en bøde på 4.000 kr. Sagen blev ikke anket. Rigspolitiet ophæve- 
de suspensionen efter indstilling fra politikredsen. 
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forfølgning, men anmodede politikredsen om at afholde en tjenst- 
lig samtale med polititjenestemanden. 

 
 

Våbenloven 
 

94. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for at have opbevaret tjene- 
stepistol, magasiner og ammunition i strid med våbenbekendtgø- 
relsen. Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyn- 
digheden) efterforskede sagen og sigtede polititjenestemanden for 
overtrædelse af våbenbekendtgørelsens § 59, jf. § 24, stk. 1, stk. 
2 og 4. Politiklagemyndigheden sendte sagen til statsadvoka- ten 
til vurdering af tiltalespørgsmålet. Statsadvokaten forelagde 
polititjenestemanden et bødeforlæg på 6.000 kr., som polititjene- 
stemanden vedtog. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 
 

Andre forhold uden for tjenesten 

Ukorrekt optræden (Sprogbrug og adfærd) 
 

95. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for at være trådt i tjeneste og 
for at have anvendt fysisk magt i forbindelse med en episode uden 
for tjenesten. Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politi- 
klagemyndigheden) fandt polititjenestemandens adfærd kritisabel. 
Politiklagemyndigheden lagde vægt på, at der var tale om en pri- 
vat uoverensstemmelse, og at der ikke var tjenstlig anledning til at 
træde i tjeneste, ligesom at den anvendte fysiske magt i situatio- 
nen ikke havde været nødvendig. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 

 

96. Sagsresumé: 
Chargeret polititjenestemand blev indberettet for under afholdelse 
af ferie at have taget en patruljevogn og kørt et privat ærinde. Da 
der ikke var andre tjenestekøretøjer på politistationen, havde poli- 
tipersonalet ikke haft mulighed for at foretage patruljekørsel, her- 
under til hastende forhold, i det tidsrum, hvor polititjenesteman- den 
anvendte køretøjet. Der var tale om et gentagelsestilfælde, idet 
polititjenestemanden tidligere havde modtaget en bøde for til- 



 

 

 
 

svarende forhold, hvor Rigspolitiet havde afgjort sagen med en 
disciplinærbøde. Rigspolitiet havde endvidere afgjort endnu en 
disciplinærsag, hvor polititjenestemanden ligeledes var blevet til- 
kendt en disciplinærbøde. Politikredsen indstillede, at polititjene- 
stemanden blev degraderet. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt degradation af Rigspolitiet. 

 

97. Sagsresumé: 
Polititjenestemand blev indberettet for uden for tjeneste at have 
opført sig irriterende, provokerende og usamarbejdsvillig over for 
de polititjenestemænd, der foretog eftersyn af pågældendes køre- 
tøj i medført af færdselslovens § 77. Politikredsen lagde i indstil- 
lingen vægt på, at polititjenestemanden havde modarbejdet politi- 
forretningen og udvist en sådan adfærd, at polititjenestemændene 
havde følte sig truet. Politikredsen lagde endvidere vægt på, at 
pågældende som uddannet polititjenestemand burde have udvist 
bedre dømmekraft og forståelse for de rutinemæssig skridt, som 
politiforretningen i forbindelse med standsning af køretøjer inde- 
bar. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 
 

98. Sagsresumé: 
Chargeret polititjenestemand blev indberettet for uden for tjene- 
sten at have overtrådt Grønlands selvstyres bekendtgørelse nr. 7 
af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af vilde rensdyr § 25, ved 
at have skudt og nedlagt et rensdyr uden at have haft licens hertil. 
Rigspolitiet lagde ved valget af sanktion vægt på, at der var 
vedtaget en bøde af ikke ubetydelig størrelse for overtrædelsen af 
bekendtgørelsen. Rigspolitiet lagde ved sanktionsvalget ligeledes 
vægt på, at man som chargeret polititjenestemand er rollemodel for 
de øvrige medarbejdere og derfor i særlig grad skal vise sig værdig 
til den agtelse og tillid, stillingen som polititjenestemand kræver. 

 

Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 
 

99. Sagsresumé: 
Polititjenestemand indberettet for at have efterladt blandt andet 
følsomt efterforskningsmateriale i form af rapporter og billeder fra 
en igangværende efterforskning af en alvorlig straffesag i sin bil, 
hvorfra materialet blev stjålet. Rigspolitiet fandt at polititjeneste- 
manden burde have været mere påpasselig og agtpågivende. Det 
indgik i Rigspolitiets vurdering af sagen, at den mistænkte person 
i straffesagen, som på daværende tidspunkt ikke var dømt i sa- 
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gen, var kommet i besiddelse af det fortrolige sagsmateriale, 
sandsynligvis som følge af tyveriet fra bilen. 

 
Afgørelsesresumé: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet. 
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