
Kort fortalt

Politiets indsats i forhold til at rejse 
sigtelser for indbrud

Konklusion

Justitsministeriet har ikke i tilfredsstillende grad sikret, at politiet har forbedret indsatsen i forhold til at 
rejse sigtelser for indbrud. 

Konsekvensen er, at færre borgere får opklaret de indbrud 
de bliver udsat for.

Væsentligste resultater af undersøgelsen

• Politiet har delvist forbedret resultaterne på indbruds- 
området.

• Politiet har ikke forbedret produktiviteten i forhold til 
at rejse sigtelser for indbrud.

• Politiet har forbedret udvalgte dele af efterforsknin-
gen af indbrud, men de tilgængelige data indikerer, at 
politiet ikke har nået sine mål. 

Baggrund og formål med undersøgelsen
Danmark har en relativt lav sigtelsesprocent og opklarings-
procent på indbrudsområdet, som ikke er steget, selv om 
indbrudsområdet, særligt i privat beboelse, har været et 
relativt højt prioriteret område for politiet siden 2010. 

Hvert år i perioden 2016-2019 er mere end 50.000 borgere 
og virksomheder blevet ramt af indbrud i Danmark, og 
over halvdelen af alle anmeldte indbrud har fundet sted i 
privat beboelse.

Den høje indbrudsfrekvens påvirker borgernes oplevelse 
af tryghed. TrygFondens seneste tryghedsmåling fra 2019 
viste således, at indbrud gjorde ca. hver fjerde borger utryg 
(i 2004 kun hver tiende). Derudover har indbrudskrimina-
liteten private og samfundsøkonomiske konsekvenser. Det 
samlede økonomiske omfang af skader og tab som følge af 
indbrud udgør således ca. 2,5 mia. kr. om året, hvoraf ud-
betalte erstatninger beløber sig til ca. 1,5 mia. kr. om året. 

Én af måderne at øge sigtelsesprocenten på er ved at arbej-
de systematisk med at forbedre produktiviteten, så politiet 
for de samme resurser kan rejse flere sigtelser og dermed 
bidrage til at øge opklaringsprocenten. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Justitsmini-
steriet i tilfredsstillende grad har sikret, at politiet har for-
bedret indsatsen i forhold til at rejse sigtelser for indbrud 
fra 2016 til 2019.

Det fremgår af figuren nedenfor, at der er markant forskel 
på, hvor mange lønkroner kredsene anvender pr. sigtelse, 
og at lønkroner pr. sigtelse for hele perioden varierer fra 
6.146 kr. (Københavns Politi) til 15.782 kr. (Københavns 
Vestegns Politi). Landsgennemsnittet for produktiviteten 
på 8.967 lønkroner pr. sigtelse er angivet ved den røde linje.

Politikredsenes anvendelse af lønkroner pr. sigtelse og lands-
ennemsnittet i perioden 2016-2019
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Statsrevisorerne udtaler 
”Selv om både Folketinget og politiet siden 2016 har ønsket 
at styrke indsatsen mod indbrud i privat beboelse, og an- 
tallet af indbrud er faldet, har politiets indsats ikke været 
tilfredsstillende.  

I perioden 2016-2019 er der sket et fald i antallet af sigtelser 
for indbrud i privat beboelse, politiets sagsbehandlingstid 
er steget, og politiets produktivitet har været faldende”.

Læs hele rapporten på www.rigsrevisionen.dk. Kontakt Rigsrevisionens 
pressechef Lisbeth Sørensen på tlf. 33 92 85 06/ls@rigsrevisionen.dk 
eller Statsrevisorernes sekretariatschef Gitte Korff på tlf. 33 37 59 85/
gitte.korff@ft.dk for yderligere information.


