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Spørgsmål nr. 276 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren bede Rigspolitiet om en vurdering af, og en 

opgørelse over, hvorvidt anmeldte hadforbrydelser henlægges 

eller ikke i tilstrækkelig grad efterforskes, fordi disse registre-

res som undersøgelsesnumre frem for såkaldte skarpe sager?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:  

 

”Rigspolitiet kan indledningsvis oplyse, at anmeldelser om 

strafbare forhold, herunder hadforbrydelser, registreres i politi-

ets sagsstyringssystem (POLSAS). 

  

Der finder ikke en særskilt journalisering af hadforbydelser 

sted, og det vil derfor kræve en meget ressourcekrævende ma-

nuel gennemgang af et betydeligt antal undersøgelsessager for 

at kunne identificere hadforbrydelsessager, da sådanne kan 

indgå i en række forskellige sagstyper. Rigspolitiet har ikke 

umiddelbart fundet grundlag for at iværksætte en sådan manuel 

gennemgang.  

 

Det bemærkes imidlertid, at det fremgår af Rigsrevisionens be-

retning om politiets henlæggelse af straffesager fra maj 2015, 

at Rigsrevisionens gennemgang af en række henlagte sager vi-

ser, at sagernes status som undersøgelsessager ikke ser ud til at 

have betydning for politiets efterforskning. 

 

Rigspolitiet kan afslutningsvis i øvrigt oplyse, at der  i øjeblik-

ket pågår arbejde med udarbejdelse af retningslinjer for politi-

ets anvendelse af undersøgelsesnumre. Rigspolitiet kan i den 

forbindelse henvise til Justitsministeriets besvarelse af spørgs-

mål nr. 181 og 182 (Alm. del, Samling 2015-16) fra Folketin-

gets Retsudvalg.” 

 

 

 


