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Besvarelse af spørgsmål nr. 493 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 493 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 11. januar 2021. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).  
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Spørgsmål nr. 493 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren oplyse den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i 

henholdsvis politiet og anklagemyndigheden/statsadvokaturen 

fra anmodning om henholdsvis strakstilhold og ordinært tilhold 

til afgørelse på anmodning, fordelt på politikredse og samlet på 

landsplan i år 2019 og 2020?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende: 

 

”Rigsadvokaten har trukket oplysninger vedrørende den sam-

lede gennemsnitlige sagsbehandlingstid fra begæring til medde-

lelse af henholdsvis strakstilhold og opholdsforbud samt ordi-

nære tilhold og opholdsforbud i perioden fra den 1. januar 2019 

til den 31. december 2020 fordelt på politikredse, jf. tabel 1 og 

2 nedenfor. Det bemærkes, at det ikke er muligt at adskille sags-

behandlingstiden i henholdsvis politiet og anklagemyndighe-

den.  

 

Tabel 1: Sagsbehandlingstid (strakstilhold) i 2019 og 2020 (op-

gjort i dage) 

  2019 2020 

Kreds 

84441 - Meddelt 
tilhold 

84444 - Meddelt 

tilhold og op-

holdsforbud 

84441 - 

Meddelt til-

hold 

84444 - Meddelt 

tilhold og op-

holdsforbud 

Nordjyllands Politi 6 - - - 

Østjyllands Politi - - - - 

Midt- og Vestjyllands Politi 0 - 0 - 

Sydøstjyllands Politi 20 21 3 - 

Syd- og Sønderjyllands Politi 5 - - - 

Fyns Politi - - - - 

Sydsjælland og Lolland-Falsters 

Politi 
- - - - 

Midt- og Vestsjællands Politi 0 - 31 - 

Nordsjællands Politi 7 - 11 - 

Københavns Vestegns Politi 69 - 41 - 

Københavns Politi - - - - 

Bornholms Politi - - - - 

Total 19 21 10 - 
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Tabel 2: Sagsbehandlingstid (ordinære tilhold) i 2019 og 2020 

(opgjort i dage) 

  2019 2020 

Kreds 

84441 - Meddelt 
tilhold 

84444 - Meddelt 

tilhold og op-

holdsforbud 

84441 - 

Meddelt til-

hold 

84444 - Meddelt 

tilhold og op-

holdsforbud 

Nordjyllands Politi 42 14 49 - 

Østjyllands Politi 59 - 41 - 

Midt- og Vestjyllands Politi 24 - 92 - 

Sydøstjyllands Politi 103 - 42 - 

Syd- og Sønderjyllands Politi 79 40 69 - 

Fyns Politi 125 - 68 - 

Sydsjælland og Lolland-Falsters 

Politi 
93 103 49 40 

Midt- og Vestsjællands Politi 61 150 133 103 

Nordsjællands Politi 186 - 138 - 

Københavns Vestegns Politi 91 73 48 - 

Københavns Politi 92 140 73 133 

Bornholms Politi 122 - 61 - 

Total 86 88 70 81 

Bemærkninger: 
Tabel 2 omfatter alene de sager, hvor der meddeles tilhold, mens sager, hvor der gives afslag, 

ikke er inkluderet. 

 
Datakilden til tabel 1 og 2 er tilholdsapplikationen på Accesspoint. 

 

Opgørelsen er baseret på tal fra politiets sagsstyringssystem (POLSAS). Opgørelsen er derfor 
behæftet med en vis usikkerhed, da POLSAS er et journaliserings- og sagsstyringssystem og 

ikke et egentligt statistiksystem. Det skal bemærkes, at opgørelsen er baseret på dynamiske data, 

hvilket betyder, at opgørelsen ikke er endelig. Således vil der kunne ske ændringer afhængigt af 
tidspunktet for udtrækket af oplysningerne i opgørelsen, idet der f.eks. kan forekomme efterre-

gistreringer. 

 
Data er opdateret den 16. januar 2021. 

 

Rigsadvokaten kan i øvrigt oplyse, at der for øjeblikket gennem-

føres et tematiseret tilsyn på området i politikredsene med hen-

blik på at fastholde fokus på at nedbringe sagsbehandlingstiden 

i sager om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. Tilsynet har 

også til formål at bidrage til at understøtte politikredsenes sty-

ring af disse sager via en nyudviklet applikation i QlikView, så 

de behandles tilstrækkeligt hurtigt. Det vil i forbindelse med te-

matilsynet blive overvejet, om der er behov for yderligere eller 

særlige tiltag enten lokalt eller nationalt.” 
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