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Spørgsmål nr. 1139 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”I forbindelse med sagen om den afskedigede afdelingschef i 

Rigspolitiets administration af udbudsreglerne, mener ministe-

ren da, at det er hensigtsmæssigt, at Københavns Politi undersø-

ger eventuelle uregelmæssigheder hos ansatte ved den "overord-

nede" (Rigspolitiet)? Sagen – og dermed ministerens kommen-

tarer/oplysninger – har i allerhøjeste grad offentlighedens inter-

esse, da sagen dels vedrører grove pligtforsømmelser fra en an-

sat i en særlig betroet stilling hos Rigspolitiet, dels i forvejen har 

været undergivet en – muligvis ufuldstændig – offentlig omtale 

i dagspressen.”

Svar:

Retningslinjerne for behandling af sager mod offentligt ansatte, herunder 

ansatte i politi og anklagemyndighed, findes i Rigsadvokatmeddelelsens af-

snit om Sager mod offentligt ansatte. 

Det følger af disse retningslinjer, at anmeldelser om strafbare forhold begået 

i tjenesten af politipersonale eller jurister i den lokale anklagemyndighed 

eller Rigspolitiet behandles af Den Uafhængige Politiklagemyndighed. An-

meldelser om strafbare forhold begået uden for tjenesten af politipersonale 

eller jurister i den lokale anklagemyndighed eller Rigspolitiet behandles af 

vedkommende politikreds.

Det følger endvidere af retningslinjerne, at anmeldelser om strafbare forhold 

mod andre ansatte i den lokale politikreds eller Rigspolitiet, f.eks. kontor-

personale og andet civilt personale, behandles af vedkommende politikreds, 

uanset om forholdet er begået i eller uden for tjenesten. 

Sager mod civilt personale i Rigspolitiet skal efter retningslinjerne således 

behandles af vedkommende politikreds. I det konkrete tilfælde er det Kø-

benhavns Politi.    

Jeg kan imidlertid oplyse, at jeg i perioden fra den 21. februar 2020 til 20. 

marts 2020 har haft sendt et lovforslag om ændring af retsplejeloven (Nyt 

uafhængigt tilsyn med bevismidler og udvidelse af politiklageordningen) i 

høring. Lovforslaget har bl.a. til formål at udvide Den Uafhængige Politik-

lagemyndigheds eksisterende kompetence til – ud over politipersonale – at 

omfatte andet personale i politiet og anklagemyndigheden, som varetager 

politimæssige opgaver eller opgaver, der relaterer sig til retshåndhævelse. 

Med den foreslåede udvidelse sigtes således til civilt personale i politiet og 
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ansatte ved den centrale anklagemyndighed (statsadvokaterne og Rigsadvo-

katen).
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