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Mission og vision 

Justitsministeriet består af departementet og en række underliggende myndigheder, herunder 

politiet. Justitsministeren er øverste chef og ansvarlig for ministerområdet. Myndighederne ar-

bejder for og samarbejder om at realisere Justitsministeriets koncerns mission og vision: 

 

Mission 

- Justitsministeriet sikrer, at Danmark er et trygt og sikkert samfund. 

- Justitsministeriet er garant for retsstatens grundlæggende principper. 

 

Vision 

- Justitsministeriet skal levere højt kvalificeret problemløsning, der understøtter regeringens mål. 

- Justitsministeriet skal agere som én koncern, der sikrer helhedstænkning og effektivisering 

på tværs af hele retsområdet. 

- Justitsministeriet skal være en åben og serviceorienteret samarbejdspartner, der bidrager 

rettidigt og brugbart. 

 

 

      

 

 

 

 

 

Om politiet 

Politiet har ansvaret for at sikre lov og orden i både Danmark, på Færøerne og i Grønland. Rigs-

politiet er den øverste myndighed for Danmarks 12 politikredse samt for politiet på Færøerne og 

i Grønland. Det er Rigspolitiets opgave at sætte retning for hele dansk politi – det vil sige formu-

lere strategier, understøtte arbejdet i politikredsene og koordinere politiets arbejde på landsplan 

samt føre tilsyn med politikredsenes opgavevaretagelse.  

 

Rigspolitiet ledes af rigspolitichefen og er organiseret i fire overordnede områder: Politiområdet, 

Koncernstyring, Koncern IT og Koncern HR. Herudover er Politiets Efterretningstjeneste orga-

niseret som en del af Rigspolitiet. Der er cirka 1.700 ansatte i Rigspolitiets fire overordnede om-

råder og cirka 800 ansatte i Politiets Efterretningstjeneste. De overordnede retningslinjer for poli-

tiet er fastlagt i lov om politiets virksomhed.  

 

Mission og vision 

 

Strategiske pejlemærker 

 

Mål for 2017 
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Politiet er en statslig myndighed under Justitsministeriet. Fastlæggelsen af opgavevaretagelsen 

tager således udgangspunkt i Justitsministeriets koncerns mission og vision og politiets og an-

klagemyndighedens overordnede mission og vision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politiets og anklagemyndighedens overordnede mission og vision omsættes til konkret strategisk 

retning for politiets udvikling via politiets virksomhedsstrategi 2017-2020, som indeholder føl-

gende fokusområder: 

 

 Forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet 

 Sikkerhed samt forebyggelse af terror og radikalisering  

 Stærk og effektiv indsats i grænseområderne 

 Borgernær politibetjening 

 

Derudover understøtter politiet anklagemyndighedens strategiske og operative indsatser.  

 

Mål- og resultatplanen for politiet er koordineret med mål- og resultatplanen for anklagemyndig-

heden, så de to planer tilsammen udgør det samlede styringsgrundlag for politiet og anklage-

myndigheden i 2017. 

 

Strategiske pejlemærker og mål for 2017   

For at politiet kan bidrage til at realisere regeringens retspolitiske mål samt Justitsministeriets 

koncerns overordnede mission og vision, kræves et stærkt samarbejde på tværs af myndigheder-

ne i straffesagskæden. Samarbejdet har til formål at sikre helhedstænkning og øge værdien af 

både politiets og andre myndigheders indsatser. Et stærkt koncernfælles samarbejde mellem 

myndighederne giver således de bedste muligheder for at sikre, at Danmark også fremadrettet er 

et trygt og sikkert samfund. 

 

Politiets arbejde med at indfri Justitsministeriets koncerns samt politiets og anklagemyndighe-

dens mission og vision er i 2017 udmøntet i nedenstående seks strategiske pejlemærker med un-
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derliggende mål. Målene er fastlagt med henblik på at sikre en strategisk hensigtsmæssig udvik-

ling for politiet i 2017 i overensstemmelse med politiets virksomhedsstrategi for 2017 og under 

hensyntagen til politiets aktuelle opgave- og ressourcesituation. 

 

Én samlet koncern (vægt: 15 pct.) 

Det fremgår af Justitsministeriets koncerns vision, at Justitsministeriet skal understøtte regerin-

gens målsætninger samt agere som én koncern, der sikrer helhedstænkning og effektivisering på 

tværs af hele retsområdet. Under dette pejlemærke behandles mål, som er fælles for koncernen 

eller har stor betydning for denne, herunder en styrkelse af det koncernfælles samarbejde. 

Politiet skal i 2017 opnå følgende resultater:  

Mål 1 Styrkelse af koncernfælles samarbejde (vægt: 15 pct.) Vægt 

Politiets topledelse agerer som en del af Justitsministeriets samlede koncernledelse og skal 

understøtte koncernfælles målsætninger. I forlængelse heraf skal politiet bidrage aktivt i 

relevante projekter, herunder den tværgående analyse af straffesagskæden. 

5 pct. 

Rigspolitiet har pr. 1. marts 2017 implementeret en teknisk løsning med sikker email, som 

muliggør gennemførelse af digitale retssager, og har endvidere senest 1. maj 2017 integreret 

løsningen med digital post. 

 

5 pct. 

 

Politiet skal afgive bidrag til Justitsministeriet inden for høringsfristen i 90 pct. af alle hø-

ringer over folketingsspørgsmål (alm. del) stillet efter 1. januar 2017. 
5 pct. 

 

Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale samt 

finansloven for 2017 (vægt: 30 pct.)  

Flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden for 2016-2019 bidrager til et styrket politi og 

et tryggere Danmark. Aftalen giver politiet mulighed for at forstærke værnet mod terror, øge 

indsatsen i grænseområderne og styrke politiets robusthed. Med flerårsaftalen viderefører politiet 

samtidig de seneste flerårsaftalers indsatser mod indbrud i privat beboelse, rocker- og bandekri-

minalitet samt i de særligt udsatte boligområder. Endelig fortsætter politiet den løbende effekti-

visering og modernisering af organisationen og arbejdsmetoderne, bl.a. ved at gennemføre anbe-

falingerne i den budgetanalyse, som blev udarbejdet forud for indgåelsen af flerårsaftalen.  

Implementeringen af initiativerne i flerårsaftalen er i fuld gang, men den fortsatte implemente-

ring er en stor og vigtig opgave, der også skal prioriteres højt i 2017.  

Samtidig indeholder finansloven for 2017 en yderligere styrkelse af dansk politis muligheder for 

at håndtere det aktuelle opgave- og ressourcepres, herunder ikke mindst med etableringen af en 

politikadetuddannelse.  

Politiet skal i 2017 opnå følgende resultater:  
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Mål 2 Gennemførsel af udvalgte initiativer i politiets og anklagemyndighedens flerårsaftale 

samt finansloven for 2017 (vægt: 30 pct.) 
Vægt 

Som led i den styrkede indsats mod terror har politiet i 1. halvår 2017 etableret nationalt 

operationscenter i Politiområdet.  

 

Samtidig skal der i 1. halvår 2017 udarbejdes en udrulningsplan, således at de to midlertidi-

ge regionale operationscentre etableres inden udgangen af 2017. 

10 pct. 

Rigspolitiet har bl.a. som del af den styrkede indsats mod terror taget en analyseplatform til 

tværgående behandling af data i brug, og analyseplatformen anvendes som forudsat. 
10 pct. 

Som led i indsatsen mod grænseoverskridende kriminalitet og ulovlig indrejse iværksættes 

en styrket kontrol af passagerer på non-Schengen fly gennem anvendelse af flypassagerdata 

(såkaldte API-oplysninger). Der etableres et pilotprojekt i Københavns lufthavn i 1. halvår 

2017. 

10 pct. 

 

Tryghed i eget hjem – bekæmpelse af indbrud (vægt: 10 pct.) 

Politiet prioriterer særligt at bekæmpe og forebygge den kriminalitet, der rammer borgerne i de-

res hverdag, og som de oplever som utryghedsskabende, herunder særligt indbrud i privat bebo-

else. Selvom antallet af indbrud er faldet betydeligt siden 2009, er denne kriminalitetsform, der 

er til stor gene og bekymring for borgerne, fortsat et landsdækkende problem. Derfor vil politiet i 

2017 styrke indsatsen mod indbrud i privat beboelse.   

Politiet skal i 2017 opnå følgende resultater:  

Mål 3: Tryghed i eget hjem – bekæmpelse af indbrud (vægt: 10 pct.) Vægt 

Antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse1 skal i 2017 være faldet med mindst 4 

pct. på landsplan i forhold til 2015. Resultatkravet for 2017 er et led i et 4-årigt mål, der skal 

understøtte, at antallet af indbrud i privat beboelse i 2019 er faldet med 8 pct. i forhold til 

2015. 

10 pct. 

 

Bekæmpelse og forebyggelse af rocker- og bandekriminalitet (vægt: 15 pct.) 

Kriminalitet, der udspringer af rocker- og bandemiljøet, er stadig et væsentligt problem for det 

danske samfund. Derfor skal der fortsat sættes massivt og bredt ind over for de rocker- og ban-

degrupperinger, der gennem deres kriminalitet samt indbyrdes konflikter og opgør skaber utryg-

hed i befolkningen. Både i de relevante politikredse, men også i de efterforskningsfællesskaber, 

der er etableret som led i flerårsaftalen. 

Politiet skal i 2017 opnå følgende resultater:  

 

 

 

                                                           
1
 Omfatter indbrud i villa, lejlighed, værelse og landejendom. 
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Mål 4: Bekæmpelse og forebyggelse af rocker- og bandekriminalitet (vægt: 15 pct.) Vægt 

Politiet skal foretage en konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og bande-

medlemmer. Derfor skal målkravet om, at der i gennemsnit skal være fængslet 300 af de 

rocker- og bandemedlemmer, som overvåges af politiet, være opfyldt. 

7,5 pct. 

Politiet skal foretage efterforskning mod mindst 15 strategisk måludpegede nøglepersoner i 

rocker- og bandemiljøet. 

 

Målet er udtryk for et målrettet strategisk fokus mod de centrale nøglepersoner, hvis fængs-

ling vil have størst effekt i forhold til det overordnede strategiske mål om at forstyrre og 

reducere rocker-/bandekriminaliteten og grupperingernes negative samfundspåvirkning i 

øvrigt. 

7,5 pct. 

 

Trygheden i de særligt udsatte boligområder (vægt: 10 pct.) 

Der er fortsat særligt udsatte boligområder (SUB-områder), hvor der er for megen kriminalitet, 

og hvor trygheden er betydeligt lavere end i resten af landet. Politiet vil også i 2017 gennemføre 

en forstærket indsats i SUB-områderne med henblik på at nedbringe kriminaliteten og øge tryg-

heden, herunder ved at sikre en hurtig og effektiv politimæssig tilstedeværelse i tilfælde af uro-

ligheder. Politiets indsats bliver baseret på lokale trusselsvurderinger og resultaterne af Politiets 

Tryghedsindeks
2
, så den løbende kan målrettes i forhold til problemernes aktuelle omfang og 

karakter.  

Politiet skal i 2017 opnå følgende resultater:  

 

Indsatsen over for borgernær og personfarlig kriminalitet (vægt: 20 pct.) 

Politiet prioriterer den borgernære og personfarlige kriminalitet højt. Det er grænseoverskridende 

at blive offer for kriminalitet, og borgerne skal møde et professionelt og serviceorienteret politi, 

når det sker. Det indebærer også en hurtig og effektiv sagsbehandling - særligt når der er tale om 

personfarlig kriminalitet. 

Politiet skal i 2017 opnå følgende resultater:  

 

                                                           
2 Politiets Tryghedsindeks er baseret på en omfattende spørgeskemaundersøgelse, hvor mere end 11.000 borgere har deltaget, og 

på oplysninger fra politiets register over anmeldelser. Det er sammensat af et Spørgeskemaindeks, der måler borgernes oplevelser 

af nabolagsproblemer og den utryghed, disse nabolagsproblemer skaber, samt et Anmeldelsesindeks, der er baseret på borgernes 

anmeldelser til politiet. Indeksene opgøres yderligere på tre kriminalitetsformer: 1) Personlig sikkerhed, 2) Tyveri og indbrud 

samt 3) Hensynsløs adfærd. Disse tre kriminalitetsformer kan opdeles i yderligere 17 forskellige typer af nabolagsproblemer.  

Mål 5: Trygheden i de særlig udsatte boligområder (vægt: 10 pct.) Vægt 

Politiet reducerer den utryghedsskabende adfærd i de særligt udsatte boligområder. Der skal 

ske et fald i borgernes oplevelse af utryghedsskabende adfærd i mindst 5 af de 10 særligt 

udsatte boligområder, der er mest belastet af utryghedsskabende adfærd.  

10 pct. 
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Mål 6: Indsatsen over for borgernær og personfarlig kriminalitet (vægt: 20 pct.) Vægt 

Politikredsene har nedbragt beholdningen af verserende voldssager uden sigtelser med 

mindst 20 pct. inden udgangen af 2017
3
. 

10 pct. 

Politikredsene har øget antallet af personer, der sigtes for mindst 10 forhold af bedrageri og 

databedrageri, med mindst 20 procent i forhold til 2016. 

 

Målsætningen er at identificere og retsforfølge flere gerningspersoner, med særligt fokus på 

serieforbrydere, der begår mange forhold og derved rammer mange borgere. 

5 pct. 

Der gennemføres en undersøgelse af ulykkes- og kriminalitetsramte borgeres tilfredshed 

med politiets betjening.  

Undersøgelsen udvikles og gennemføres første gang i 2017. 

5 pct. 

 

                                                           
3
 Der korrigeres for udviklingen i anmeldelsestallet i 2017, så et stigende anmeldelsestal i forhold til 2016 øger det tilladte antal 

verserende sager, mens et faldende anmeldelsestal tilsvarende nedbringer det tilladte sagstal. Voldssager omfatter sagsområdet 

vold (inkl. § 119, §§ 244-246). 




