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DANMARKS  POLITI

11.128 politiuddannede februar 2015.

Mens der fra 2007 til 2019 er kommet 

cirka 300 flere betjente til, er der ansat 

cirka 2000 flere uden en politifaglig 
baggrund.
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Politiets overordnede opgaver fremgår af politilovens § 2.

Den oplister følgende opgaver for politiet:

1) at forebygge strafbare forhold, forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt 

fare for enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed,

2) at afværge fare for forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for 

enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed,

3) at bringe strafbar virksomhed til ophør samt efterforske og forfølge strafbare 

forhold,

4) at yde borgerne bistand i andre faresituationer,

5) at udføre kontrol og tilsynsopgaver efter gældende ret,

6) at yde andre myndigheder bistand efter gældende ret og

7) at udføre andre opgaver, der følger af gældende ret eller i øvrigt har en naturlig 

tilknytning til politiets virksomhed.
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Et sagsforløb
• Anmeldelsen

• Registrering

• Efterforskning

• Sigtelse (Opklaring)

• Tiltale og påstand

• Afgørelse
• Udenretligt

• Indenretligt

• Sanktionen
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Et sagsforløb
• Anmeldelsen

Hvem kan anmelde?
• Politiet

• Civile personer, virksomheder

• Myndigheder

• Hvordan?
• Telefonisk

• Personligt

• Skriftligt

• Hvad kan anmeldes? Se politiloven
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Et sagsforløb
• Registrering

• PolSas

• Hvem, hvor, hvornår, hvad, hvorfor

• I bero, direkte sanktion, efterforskes, oversendes, afvises

• Efterforskning
• Afhøring

• Sporsikring

• Tekniske undersøgelser

• Aflytning

• Sporing

• Modus
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Et sagsforløb
• Sigtelse (Opklaring)

• Begrundet mistanke

• Anholdelse

• § 752

• Magtanvendelse

• Fængsling

• Forsvarer

• Bistandsadvokat

• Erkender

• Nægter
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Et sagsforløb
• § 752

• Inden politiet afhører en sigtet, skal han udtrykkeligt gøres bekendt med sigtelsen og med, at han 
ikke er forpligtet til at udtale sig. Det skal af rapporten fremgå, at disse regler er iagttaget.

• Stk. 2.

• Justitsministeren fastsætter regler om, i hvilke tilfælde kommunalbestyrelsen skal underrettes om 
og have adgang til at overvære afhøringen af sigtede under 18 år. For mistænkte personer under 
15 år gælder bestemmelsen i…….

• Stk. 3.

• Spørgsmål til en sigtet må ikke stilles således, at noget, der er benægtet eller ikke erkendt, 
forudsættes tilstået. Løfter, urigtige foregivender eller trusler må ikke anvendes.

• Stk. 4.

• Afhøringen må ikke forlænges alene for at opnå en tilståelse. Ved afhøringer, der ikke er ganske 
kortvarige, anføres i rapporten tidspunkterne for afhøringens begyndelse og afslutning.

• Stk. 5.

• Sigtede må ikke rådføre sig med sin forsvarer eller andre angående den umiddelbare besvarelse 
af et stillet spørgsmål.
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Et sagsforløb
• Tiltale og påstand

• Bøde

• Fængsel

• Rettigheders fortabelse

• Konfiskation, ulovligt formål, udbytte

• Erstatning

• Berigtigelse

• Afgørelse
• Udenretligt

• Indenretligt

• Sanktionen
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Et sagsforløb

Tak for opmærksomheden
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