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Spørgsmål nr. 194 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for, om en politibetjent i et lokalom-

råde kan være både anmelder og sagsbehandler på samme tid?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende. 

 

”Rigspolitiet er ikke bekendt med, om det er en konkret sag, der 

ligger til grund for spørgsmålet, og Rigspolitiets svar er derfor 

af mere generel karakter. Rigspolitiet går ud fra, at der med an-

melder menes en anmelder af et strafbart forhold. 

 

Rigspolitiet kan generelt oplyse, at politiets behandling af en sag 

om anmeldelse af et strafbart forhold er underlagt de forvalt-

ningsretlige regler og principper, herunder regler om inhabilitet. 

Reglerne om inhabilitet er lovfæstet i forvaltningslovens kapitel 

2. 

 

Reglerne om inhabilitet skal sikre, at personer inden for den of-

fentlige forvaltning, der har en personlig eller økonomisk inte-

resse i en sags udfald, eller hvis der i øvrigt foreligger omstæn-

digheder, der er egnet til at vække tvivl om den pågældendes 

upartiskhed, undlader at medvirke ved den pågældende myndig-

heds behandling af en bestemt sag.  

 

Det kan forekomme, at en politibetjent kan være inhabil som 

sagsbehandler i en situation, hvor politibetjenten er anmelder i 

samme sag, og hvor det konkret vurderes, at der foreligger en 

sådan særlig personlig eller økonomisk interesse i sagens ud-

fald, eller hvor der i øvrigt foreligger omstændigheder, som er 

egnede til at vække tvivl om vedkommendes upartiskhed. I så-

danne tilfælde vil en anden politibetjent – eller efter omstændig-

hederne en anden politikreds – overtage den videre sagsbehand-

ling efter anmeldelsen.” 
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