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Spørgsmål nr. 16 (Alm. del) fra Folketingets Grønlandsudvalg:

”Grønlands Politis årlige statistik indeholder en række nøgletal, 

herunder om anmeldelser for drab, drabsforsøg, vold og seksu-

alforbrydelser. Disse er ikke opdelt efter køn og alder. Dette 

vanskeliggør systematisk opfølgning og monitorering af køns- 

og aldersaspektet. Grønlands Råd for Menneskerettigheder og 

Institut for Menneskerettigheders statusrapport på ligebehand-

lingsområdet i Grønland anbefaler, at Grønlands Politi indsam-

ler, og offentliggør statistik, opdelt i forhold til køn og alder. Har 

regeringen intentioner om at opdatere systemunderstøttelsen 

hos det danske politi, således at afrapporteringen giver mulig-

hed for monitorering af køns- og aldersaspektet, af f.eks. vold i 

nære relationer, hos Grønlands Politi, med henblik på at styrke 

forebyggelse og målrettet mindskelse af kriminalitet?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen indhentet et bidrag fra Rigspo-

litiet, der har oplyst følgende: 

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse 

fra Grønlands Politi, der har oplyst, at Grønlands Politi anven-

der døgnrapport- og journalsystemet Avannarleq til registrering 

af hændelser og sager. Hændelser kategoriseres i systemet ved 

hjælp af en gerningskode, og såfremt hændelsen fører til en 

egentlig sag tildeles hændelsen et løbenummer. Gerningsko-

derne spænder over alle politiets opgaver. Til hændelser og sa-

ger kan knyttes oplysninger om blandt andet tid og sted, adresse, 

by/bygd og kommune, ligesom der kan tilknyttes personer med 

angivelse af blandt andet identitet (PNR), køn, alder og deres 

rolle. Roller kan være forurettet, anmelder, sigtet, sigtet under 

15, mindreårig. 

Døgnrapport- og journalsystemet Avannarleq indeholder de øn-

skede muligheder for at registrere data om køn og alder. Grøn-

lands Politi har dog oplyst, at det ikke er obligatorisk at regi-

strere data vedrørende køn og alder, når en sag oprettes i Avan-

narleq. 

Det er muligt at foretage udtræk og behandling af registrerede 

data, hvilket dog skal ske delvist manuelt. Der er ingen automa-

tisk validering af data i Avannarleq, hvorfor data kan være fejl-

behæftede.

I lyset af anbefalingen fra Grønlands Råd for Menneskerettig-

heder og Institut for Menneskerettigheder vil Grønlands Politi 

have et styrket fokus på indsamling og offentliggørelse af stati-



3

stik, herunder overveje, hvordan indsamlingen og offentliggø-

relsen af statistikken vil kunne forbedres.

Rigspolitiet kan i den forbindelse oplyse, at Rigspolitiet er i 

gang med en omfattende omlægning og modernisering af sags-

behandlingssystemet POLSAS, der anvendes i Danmark. Rigs-

politiet har indgået en aftale med Grønlands Politi om, at 

POLSAS i forbindelse med omlægningen implementeres i 

Grønlands Politi, hvorefter Avannarleq udfases. Grønlands Po-

liti opnår derved forventeligt mulighed for at udtrække statistik-

ker på lige vilkår som politiet i danske politikredse fra Krimi-

nalregisteret og POLSAS, herunder statistik i forhold til køn og 

alder.

Rigspolitiet kan endvidere oplyse, at Rigspolitiet på nuværende 

tidspunkt ikke har planlagt ændringer i Avannarleq. Det vil dog 

være muligt at implementere mindre, nødvendige tilpasninger 

og forbedringstiltag, der blandt andet kan sikre bedre datakvali-

tet.”
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