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Besvarelse af spørgsmål nr. 607 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 607 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 2. februar 2021. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF). 

 

 

 

Nick Hækkerup 

/   

Christian Fuglsang 

  

  

Folketinget  

Retsudvalget 

Christiansborg 

1240 København K 

DK Danmark  

  

   

   

 

 

Dato: 1. marts 2021 
Kontor: Politikontoret 

Sagsbeh: Janani Jeyasothinayagam 

Sagsnr.: 2021-0030-5553 
Dok.: 1827208 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K. 
 

T +45 3392 3340 

F +45 3393 3510 
 

www.justitsministeriet.dk 

jm@jm.dk 

Retsudvalget 2020-21
REU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 607

Offentligt
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Spørgsmål nr. 607 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for, hvor mange sager om svindel med 
corona-hjælpepakker, der er registreret hos politiet, herunder 

hvornår sagerne er modtaget hos politiet, hvor mange sager der 

er under efterforskning og hvornår dette efterforskningsarbejde 

blev påbegyndt, hvor mange af sagerne der er afsluttet, og hvor 

mange sager der afventer domstolsprøvelse, fordelt på de en-

kelte politikredse?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet et bi-

drag fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende: 

 

”1. Rigsadvokaten har til brug for besvarelsen af spørgsmålet 

indhentet følgende udtalelse fra Statsadvokaten for Særlig Øko-

nomisk og International Kriminalitet (SØIK), hvortil Rigsadvo-

katen kan henholde sig: 

  

”SØIK har siden april 2020 modtaget politianmel-
delser om mulig svindel med kompensationsordnin-

gerne fra myndighederne, herunder anmeldelser fra 

bl.a. Erhvervsstyrelsen og Skattestyrelsen. SØIK 

har i den forbindelse bl.a. til opgave at fordele sa-

gerne til de relevante politikredse, der efterforsker 

hovedparten af sagerne, mens en mindre del af sa-

gerne færdigefterforskes og strafforfølges af 

SØIK.” 

 

2. På den baggrund har Rigsadvokaten til brug for besvarelsen 

af spørgsmålet anmodet SØIK om at fremsende oplysninger om 

registrerede anmeldelser om svig relateret til covid-19 kompen-

sationsordninger samt fordelingen af anmeldelserne på bl.a. po-

litikredse. Rigsadvokaten har på den baggrund udarbejdet tabel 

1 og 2 nedenfor. 
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Tabel 1: Anmeldelser om svig relateret til covid-19 kompen-

sationsordninger registreret hos SØIK fordelt på måned  

 

April 2020 1 

Maj 2020 33 

Juni 2020 30 

Juli 2020 25 

August 2020 20 

September 2020 19 

Oktober 2020 13 

November 2020 34 

December 2020 11 

Januar 2021 12 

Februar 2021 2 

Total  200 
Bemærkninger: Opgørelsen er baseret på Rigsadvokatens manuelle gennemgang af SØIK’s liste 
med oplysninger om registrerede anmeldelser, hvorfor der tages forbehold for eventuelle fejl 

ved indtastning. Det bemærkes, at SØIK’s liste er baseret på manuel indtastning, hvorfor der 
tages forbehold for eventuelle efterregistreringer samt fejl og mangler i forbindelse med regi-
strering og udtræk af data. Anmeldelser er opgjort som ”sager”, der kan indeholde et eller flere 

forhold. Opgjort den 5. februar 2021. 

 

Tabel 2: Anmeldelser om svig relateret til covid-19 kompen-

sationsordninger registreret hos SØIK fordelt på bl.a. poli-

tikredse 

 

Fyns Politi  8 

Københavns Politi 53 

Københavns Vestegns Politi 35 

Midt- og Vestjyllands Politi 4 

Midt- og Vestsjællands Politi 8 

Nordjyllands Politi  8 

Nordsjællands Politi 22 

SEV 2 

SEØ 1 

Syd- og Sønderjyllands Politi  8 

Sydsjællands og Lollands-Falsters Politi 8 

Sydøstjyllands Politi  7 

SØIK 3 

Østjyllands Politi  6 

Afvist/lukket 2 

Retur til Hvidvasksekretariatet 4 

Screening  1 

Visitation  20 

Total 200 
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Bemærkninger: Opgørelsen er baseret på Rigsadvokatens manuelle gennemgang af SØIK’s liste 

med oplysninger om registrerede anmeldelser, hvorfor der tages forbehold for eventuelle fejl 
ved indtastning. Det bemærkes, at SØIK’s liste er baseret på manuel indtastning, hvorfor der 
tages forbehold for eventuelle efterregistreringer samt fejl og mangler i forbindelse med regi-

strering og udtræk af data. Anmeldelser er opgjort som ”sager”, der kan indeholde et eller flere 
forhold. Opgjort den 5. februar 2021. 

 

For så vidt angår de tre sager, der beror hos SØIK, har SØIK 

oplyst, at der er afsagt en byretsdom, der er anket, en sag er af-

leveret til juridisk vurdering af tiltalespørgsmålet, og en sag er 

under efterforskning.  

 

3. Rigsadvokaten kan oplyse, at der i Politiets Sagsstyringssy-

stem (POLSAS) ikke findes selvstændige gerningskoder for sa-

ger om svig relateret til covid-19 kompensationsordninger. 

Disse sager kan dog registreres på gerningskoderne 76407 

(straffelovens § 289 a om bedrageri med øvrig afgifts- eller til-

skudslovgivning) og 76406 (straffelovens § 289 a, jf. § 289 om 

grov bedrageri med øvrig afgifts- eller tilskudslovgivning). 

 

Rigsadvokaten har på den baggrund trukket data fra POLSAS 

vedrørende antallet af anmeldelser, henlæggelser, sigtelser, af-

gørelser (påtaleopgivelser, frifindende og fældende afgørelser) 

samt tiltaler registreret på gerningskoderne 76407 og 76406 

kombineret med søgeordet ”COVID” under sagens genstand i 
perioden fra den 1. marts 2020 til 30. januar 2021, jf. tabellerne 

nedenfor. 

 

Tabel 3: Antal anmeldelser registreret på gerningskoderne 

76407 og 76406 

 

Sagstrin Kreds Antal sager 

Anmeldelser Fyns Politi 11 

Anmeldelser Københavns Politi 79 

Anmeldelser Københavns Vestegns Politi 56 

Anmeldelser Midt- og Vestjyllands Politi 27 

Anmeldelser Midt- og Vestsjællands Politi 6 

Anmeldelser Nordjyllands Politi 10 

Anmeldelser Nordsjællands Politi 31 

Anmeldelser Østjyllands Politi 4 

Anmeldelser Syd- og Sønderjyllands Politi 12 

Anmeldelser Sydøstjyllands Politi 8 

Anmeldelser Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 5 

Total   249 
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Tabel 4: Antal henlæggelser registreret på gerningskoderne 

76407 og 76406 

 

Sagstrin Kreds Antal sager 

Henlæggelser Københavns Politi 3 

Henlæggelser Nordjyllands Politi 2 

Henlæggelser Nordsjællands Politi 2 

Henlæggelser Sydøstjyllands Politi 1 

Total   8 

 

 

Tabel 5: Antal sigtelser registreret på gerningskoderne 

76407 og 76406 

 

Sagstrin Kreds 
Antal 

forhold   

Antal 

personer 

Sigtelser Fyns Politi 2   2 

Sigtelser Københavns Politi 76   39 

Sigtelser Københavns Vestegns Politi 38   24 

Sigtelser Midt- og Vestjyllands Politi 52   2 

Sigtelser Midt- og Vestsjællands Politi 1   1 

Sigtelser Nordjyllands Politi 5   5 

Sigtelser Nordsjællands Politi 21   11 

Sigtelser Østjyllands Politi 1   1 

Sigtelser Syd- og Sønderjyllands Politi 12   11 

Sigtelser Sydøstjyllands Politi 8   8 

Sigtelser 
Sydsjællands og Lolland-Falsters 

Politi 
4 

  
2 

Total   220   102 
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Tabel 6: Antal afgørelser registreret på gerningskoderne 

76407 og 76406 

 

Sagstrin Afgørelsestype Kreds 
Antal 

forhold   

Antal 

personer 

Afgørelser Dom 
Københavns 

Politi 
1 

  
1 

Afgørelser 
Delvis betinget 

dom 

Københavns 

Vestegns Politi 
2 

  
2 

Afgørelser 

Påtale opgivet 

(Rpl. § 721, stk. 

1, nr. 2) 

Københavns 

Politi 
1 

  

1 

Afgørelser 

Påtale opgivet 

(Rpl. § 721, stk. 

1, nr. 2) 

Sydøstjyllands 

Politi 
3 

  

3 

Afgørelser 

Sigtelsen 

grundløs - straf-

feloven (Rpl. § 

721, stk. 1, nr. 

1) 

Københavns 

Politi 
1 

  

1 

Total     8   8 

 

 

Tabel 7: Antal tiltaler registreret på gerningskoderne 76407 

og 76406 

 

Sag-

strin 
Sagstrin - detajleret Kreds 

Antal 

forhold   

Antal 

personer 

Tiltaler Tiltaler m. retsmøde 
Københavns 

Politi 
3 

  
3 

Tiltaler Tiltaler m. retsmøde 

Københavns 

Vestegns Po-

liti 

21 

  

12 

Tiltaler Tiltaler m. retsmøde 
Nordjyllands 

Politi 
1 

  
1 

Tiltaler Tiltaler m. retsmøde 
Nordsjæl-

lands Politi 
2 

  
1 

Tiltaler Tiltaler m. retsmøde 

Sydsjællands 

og Lolland-

Falsters Po-

liti 

3 

  

1 

Total     30   18 

Bemærkninger: Opgørelserne er baseret på tal fra politiets sagsstyringssystem (POLSAS). Op-

gørelserne er derfor behæftet med en vis usikkerhed, da POLSAS er et journaliserings- og sags-
styringssystem 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 efterregistreringer.  

Anmeldelser og henlæggelser er opgjort efter sager. Dvs. journalnumre, der registreres for hver 
enkelt overtrædelse. Sigtelser, tiltaler og afgørelser er opgjort efter antal forhold. Det vil sige, 

hvor mange personer pr. journalnummer, der er blevet sigtet, tiltalt og afgjort. Endvidere er 
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sigtelser, tiltaler og afgørelser opgjort efter antal personer. Anmeldelser og henlæggelser kan 

ikke opgøres på personer.  

Henlæggelser omfatter sager, der er henlagt efter retsplejelovens § 749.  
Afgørelser er opgjort efter seneste afgørelse, hvortil afgørelsen kan være anket i mellemtiden. 

Derfor er afgørelserne nødvendigvis ikke endelige.  

Der er anvendt søgeordet 'COVID' under sagens genstand. I tabellerne er der søgt i journalbe-
skrivelsen efter specifikke ord. Hvis disse ord er stavet anderledes, forkert, forkortet eller et 

synonym er anvendt, så fremgår disse ikke af modellen. Dette øger usikkerheden for modellen.  

Vedrørende opgørelsen over antal personer skal det bemærkes, at når totaltallet i tabellen er 
forskelligt fra summen af rækkerne, skyldes det, at personen kun tælles én gang i opgørelsen af 

totaltallet, mens personen tælles med i hver af rækkerne (fx i hver politikreds eller under hver 

afgørelsestype), hvis personen har flere sager.  
Data er opdateret den 30. januar 2021. Datatrækket omfatter perioden fra den 1. marts 2020 til 

30. januar 2021.” 
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