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Besvarelse af spørgsmål nr. 1255 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1255 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 29. august 2022. Spørgs-

målet er stillet efter ønske fra Mette Thiesen (NB). 
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Spørgsmål nr. 1255 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren redegøre for, hvor mange tiltalte i straffesager 

berammet ved Københavns Byret, Retten på Frederiksberg og 

Retten i Glostrup i uge 31, 32, 33 og 34, der er henholdsvis ud-

lændinge og danskere, herunder hvor mange der har opnået 

dansk indfødsret ved naturalisation eller erklæring enten som 

ansøgere, bipersoner eller efterkommere?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigsadvokaten, der har oplyst følgende: 

 

”Rigsadvokaten har fra politiets sagsstyringssystem (POLSAS) 

trukket oplysninger om journaliserede sager, hvor der i POL-

SAS er registreret et berammet retsmøde ved Københavns By-

ret, Retten på Frederiksberg og Retten i Glostrup. Det bemær-

kes, at registreringen kan være mangelfuld. Et retsmøde er ikke 

nødvendigvis det samme som en afgjort sag, da retsmødet ek-

sempelvis kan være det første eller sidste af flere. Et retsmøde 

kan dog ligeledes være ensbetydende med en afgørelse.  

 

Antallet af sager, hvori der har været afholdt retsmøder, fremgår 

af tabel 1. Det bemærkes, at uagtet der i løbet af en uge har været 

afholdt flere retsmøder i samme sag, fremgår de kun en gang i 

nedenstående tabel. 

 

Samlet er der i ugerne 31-34 registreret følgende antal journal-

numre med et berammet retsmøde: 

 

Ved Københavns Byret:   448 

Ved Retten på Frederiksberg:  162 

Ved Retten i Glostrup:   255 

 

Tabel 1. Antal sager berammet i Københavns Byret, Retten på Frede-

riksberg og Retten i Glostrup i uge 31-34, fordelt på ugenummer og 

nationalitet (opgjort på personer og journalnumre) 
 

Ret /Uge  Uge 31 Uge 32 Uge 33 Uge 34 

Køben-

havns By-

ret 

 Personer J.nr. Personer J.nr. Personer J.nr. Personer J.nr. 

Dansk 22 15 82 70 152 132 159 48 
Anden natio-

nalitet 
15 15 20 17 50 39 55 132 

TOTAL 37 27 102 85 202 166 214 175 

Retten 

på Frede-

riksberg 

Dansk 14 13 22 19 41 33 64 57 
Anden natio-

nalitet 
9 7 5 4 17 16 22 18 

TOTAL 23 20 27 21 58 48 86 74 

Dansk 24 6 21 20 123 88 84 74 
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Retten i 

Glostrup 

Anden natio-

nalitet 
6 21 18 14 23 21 23 22 

TOTAL  30 27 39 31 146 106 107 94 

 
Bemærkninger 

Det bemærkes, at opgørelserne er baseret på tal fra politiets sagssty-

ringssystem (POLSAS). Opgørelserne 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 fore-

komme efterregistreringer. 

 

Specielt udviklede datamodeller 

Det bemærkes, at data til denne besvarelse ikke indgår i Rigsadvoka-

tens standardmodel for anvendelse af data til ledelsesinformation. 

Specielt udviklede modeller testes altid, men der er fortsat en større 

risiko for ikke-identificerede fejl end ved anvendelse af Rigsadvoka-

tens standardmodel. Data i tabellen er således forbundet med betyde-

lig usikkerhed. 

 

Nationalitet/Statsborgerskab 

For så vidt angår nationalitet skal det bemærkes, at opgørelsen omfat-

ter oplysninger om nationalitet, som dette er registreret i POLSAS. 

Nationaliteten registreres ud fra de personoplysninger, vedkommende 

har ved registrering i POLSAS. Er personen kendt i CPR-registret, 

anvendes nationaliteten herfra, ellers anvendes f.eks. statsborgerska-

bet i et pas. Foreligger der ikke legitimation, anvendes den nationali-

tet, som pågældende selv oplyser. Opgørelsen vedrørende nationalitet 

er derfor behæftet med en vis usikkerhed. 

 

Opgørelse af antal af personer 

Det skal bemærkes, at antallet af journalnumre for hver nationalitet 

kan afvige fra summen i alt, da personer af forskellig nationalitet kan 

optræde på det samme journalnummer. 

 

Det bemærkes endvidere, at ”personer” ligeledes indeholder juridiske 

personer. I opgørelsen af de danske ”personer” indgår syv danske 

virksomheder.” 

 

Justitsministeriet har derudover til brug for besvarelsen af spørgsmålet ind-

hentet en udtalelse fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, der har op-

lyst følgende: 

 

”Justitsministeriet har oplyst, at 791 danske statsborgere var til-

talt i straffesager berammet ved Københavns Byret, Retten på 

Frederiksberg og Retten i Glostrup i ugerne 31, 32, 33 og 34.  

 

Ud af disse 791 personer ses 579 personer ved opslag i Det Cen-

trale Personregister (CPR) umiddelbart at have erhvervet dansk 

statsborgerskab ved fødslen, mens 210 personer umiddelbart ses 
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at have erhvervet dansk statsborgerskab ved naturalisation, er-

klæring eller adoption. Udlændinge- og Integrationsministeriet 

er i færd med at undersøge 2 personers statsborgerretlige forhold 

nærmere. 

 

Det kan umiddelbart ikke oplyses, hvor mange af de 210 danske 

statsborgere, som har fået dansk indfødsret på et lovforslag i 

Folketinget enten som ansøgere, bipersoner eller efterkommere 

heraf, da det ikke er muligt ved få og enkle kommandoer at lave 

et data-udtræk på disse oplysninger i ministeriets sagsbehand-

lings- og journalsystemer. Det vil kræve en række manuelle re-

gisteropslag på de omhandlede danske statsborgere samt deres 

forældre og bedsteforældre, hvis ministeriet skal foretage en så-

dan opgørelse over deres erhvervelse af statsborgerskab. En så-

dan gennemgang af de 210 personer og deres forældre og bed-

steforældre vil medføre et meget stort ressourceforbrug i Ud-

lændinge- og Integrationsministeriet.” 
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