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1 Inledning 

Tiden går hurtigt i satellitternes århundrede – hurtigere for hver dag, hurtigere for 

hver aften – sådan lyder det i en islandsk slager. Af disse linjer fremgår det at tiderne 

ændrer sig hurtigt og bag udtrykket ligger, at de eventuelt ændrer sig for hurtigt, det 

vil sige at det er svært at tilpasse sig nye og ændrede tider. Alle kender denne 

fornemmelse og forsøger på en eller anden vis at reagere på den, hver på sit område 

ved at forsøge at finde svar på nye opgaver og spørgsmål der følger udvikling, ny 

viden og ny teknik. 

Dette oplever man inden for retshåndhævelse og kriminalbekæmpelse på 

samme vis som inden for andre områder. Globaliseringen, forøget frihed til at rejse 

imellem lande, ny teknik på alle områder, herunder hurtig udvikling inden for 

computer- og informationsteknologi og meget mere, har skabt mange nye opgaver, 

spørgsmål og nye former for kriminalitet og typer af lovbrud, der er havnet på 

politiets bord i de sidste år og årtier. Der stilles store krav til politiet, krav om at man 

nu som før løser de opgaver som politiet bliver stillet overfor. Samtidig er kravene til 

politiet tiltaget på andre områder, både hvad angår hurtig, sikker og præcis 

sagsbehandling og ikke mindst hvad angår krav vedrørende påståede kriminelles 

rettigheder samt krav i forbindelse med privatlivets fred og generel beskyttelse af 

personlige oplysninger. 

Overalt reagerer man på forskellig vis på denne ændrede verden og de 

forøgede krav. Lovgivningen er ændret og de retshåndhævende midler er i nogle 

tilfælde udvidet, efterforskningstilladelser er udvidet og nye efterforskningsmetoder 

taget i brug, blandt andet ved hjælp af ny teknologi. Inden for generel 

retshåndhævelse har man i forøget grad fokuseret på muligheder for at forebygge 

kriminalitet, ulykker og andre uheld og forebyggelses- og forbrydelsesbekæmpelses-

opgaven får en stadig større andel i politiets virke. Teorier inden for retshånd-

hævelsesområdet, der har til formål at reducere eller forhindre større forbrydelser ved 

at forebygge eller gribe hårdere ind over for mindre forbrydelser, har haft stor 

opbakning i de sidste årtier og ser i mange tilfælde ud til at give gode resultater. 

Samtidig med at efterforskningsmetoder og politiets milder har udviklet sig, er der 

sket en udvikling på andre retsområder, især inden for menneskerettigheder og 

beskyttelse af personoplysninger, hvilket ikke i alle tilfælde stemmer overens med 

fremgang og udvikling inden for politiefterforskning, opsyn og indhentning af 

oplysninger. 

Det er interessant at undersøge denne udvikling nærmere og overveje 

forskellige spørgsmål, der helt naturligt vågner når politiets rolle, opgaver og 

beføjelser ændrer sig. På mange områder er der en rig forståelse og stor interesse 

blandt offentligheden for at politiet anvender proaktive metoder og indgreb for at 

forhindre lovbrud og ulykker, mens der på andre områder er en del modstand mod at 

politiet anvender sådanne metoder og midler. I denne artikel behandles førnævnte 
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spørgsmål sådan som det ser ud fra et lille og generelt set fredsommeligt land i 

Nordatlanten, der ses på hvorledes disse forhold har udviklet sig på det sidste, samt de 

vigtigste spørgsmål vi står over for. Der gøres rede for udvikling i kriminalitet i Island 

og situationen i dag, hvorledes politiets midler i efterforskning af straffesager 

forholder sig, foruden at midler til proaktiv efterforskning drøftes. Derefter behandles 

behovet for udvidede efterforskningsbeføjelser samt hvorledes diskussionen herom 

har udviklet sig i Island i de sidste år. Til sidst beskæftiger artiklen sig med midler til 

proaktiv efterforskning sat i relation til generel strategi og synspunkter der gælder 

inden for retshåndhævelse. 

I artiklen fremsættes nogle hypoteser og disse gennemgås her for klarhedens 

skyld. For det første beskæftiger artiklen sig med hvorfor de islandske politi-

myndigheders beføjelser til proaktiv efterforskning ikke er sammenlignelige med 

midler politimyndighederne i det øvrige Norden og andre steder har. I den sammen-

hæng ses der på om behovet for sådanne efterforskningsmetoder er og/eller har været 

mindre i Island end andre steder, eller om disse opgaver, i det mindste i en periode, er 

blevet løst uden at der foreligger klare retsmidler herfor. For det andet beskæftiger 

artiklen sig med hvad det er, der har ændret sig i de sidste år, som kalder på udvidede 

beføjelser til politimyndighederne. Herunder berøres forøget kriminel aktivitet og 

forøget risiko for terrorhandlinger, forøget globalt samarbejde samt udviklingen inden 

for menneskerettigheder og beskyttelse af personlige oplysninger, der kalder på en 

klar lovramme for en sådan virksomhed. Til sidst beskæftiger artiklen sig med 

hvorledes indhentning og analyse af information er en nøglesag i forbindelse med 

planlægning af retshåndhævelse og forebyggelse på alle områder. I denne 

sammenhæng stilles spørgsmålet om udviklingen på bestemte områder inden for 

kriminel virksomhed og en ny teknologi der gør nævnte lovbrud nemmere, 

retfærdiggør at man går længere i den proaktive indsats end der generelt er hjemmel 

for i dag. 

 

2 Situationen och udviklingen i Island 

Island er en 100 tusinde kvadratkilometer stor ø i Nordatlanten. Der bor omkring tre 

hundrede og tyve tusinde mennesker i Island, heraf bor to tredje dele i 

hovedstadsområdet og en endnu større andel i det sydvestlige hjørne af landet, det vil 

sige det område der kan defineres som i en times kørsel fra hovedstaden, Reykjavik. 

Den kriminelle frekvens er lav eller kan generelt set siges at være på niveau med de 

andre nordiske lande. Meget af det, der direkte eller indirekte knytter sig til 

organiseret kriminalitet og anses som almindeligt eller iøjnefaldende i de andre 

nordiske hovedstæder, kendes kun lidt eller slet ikke i Reykjavik. Herunder kan 

nævnes adfærd som lommetyveri, gadeprostitution og organiseret, offentligt tiggeri. 

Det kan ligeledes nævnes, at heroin er så godt som ukendt på det islandske 

narkotikamarked. Det er dog ingenlunde således, at det islandske samfund er uberørt 

af organiseret kriminalitet og det er de islandske politimyndigheders opfattelse at der 

er sket en omfattende ændring af samfundet i de sidste ti til femten år, hvad angår 

organiseret kriminalitet. 

I året 2007 åbnede en særlig analyseenhed under rigspolitichefen. Der vil 

blive gjort nærmere rede for dennes tilblivelse og efterforskningsmidler senere i 

artiklen. Afdelingen har den opgave at udarbejde en strategisk analyse (e. „strategic 
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analysis“) i forbindelse med risiko for terrorisme og organiseret kriminalitet på 

længere sigt. Desuden skal den udarbejde en risikovurdering i en større sammenhæng 

baseret på udviklingen i Island og i udlandet, samt forudsige mulig fremtidig 

udvikling i den forbindelse. Denne vurdering udarbejdes på baggrund af oplysninger 

som analyseenheden har indhentet, blandt andet fra politiets databaser, samt 

oplysninger fra udenlandske samarbejdspartnere og der bygges især på Europols 

definitioner og metodologi. 

I analyseaenhedens første vurderingsrapport i forbindelse med risiko for 

terrorisme og organiseret kriminalitet, der blev udgivet i juni 2008, oplyses at politiet i 

Island står over for en ændret virkelighed. Dette skyldes især forøget indsats fra 

udenlandske statsborgere i forbindelse med organiseret kriminalitet i Island. Samtidig 

når arbejdet til tidligere ukendte områder. Det fremhæves, at det derimod slet ikke er 

således, at det er udenlandske statsborgere der er ansvarlig for al organiseret 

kriminalitet i Island. Islandske forbrydergrupper fylder ikke mindre på dette område.
1
 

Organiserede forbryderorganisationer i Island opererer især inden for import 

og salg af narkotika. Desuden opererer disse inden for organiseret kriminalitet i 

forbindelse med blandt andet indbrud og tyveri fra forretninger. Desuden har der 

været store sager i forbindelse med trafficking og prostitution. Store internationale 

sager der vedrører opbevaring og distribuering af børneporno har i nogle tilfælde 

strakt sig til Island. Der er eksempler på bedrageri- og hvidvasksager som defineres 

som organiseret kriminalitet. 

Når det drejer sig om mulig terrorismerisiko i Island, vurderes den som lav. 

Den vurdering bygger på at der ikke foreligger konkrete oplysninger af nogen slags 

om at der planlægges eller forberedes terroristhandlinger imod mål eller begivenheder 

i Island. Det fremhæves i analyseenhedens vurderingsrapport, at man ikke kan 

udelukke, at der i Island foregår planlægning af terrorisme der påtænkes gennemført i 

udlandet. 

I efteråret 2008 indtraf der et vendepunkt i Islands historie, da landets 

finansielle system nærmest krakkede på én nat. I kølvandet på krakket fulgte diverse 

økonomiske problemer, de mest omfattende som landet har stået over for i årtier. Man 

har fulgt udviklingen nøje og har fremsat forskellige forudsigelser og planer for 

sandsynlig udvikling på forskellige områder, herunder hvad angår forbrydelser og 

organiseret kriminalitet. I analyseenhedens vurderingsrapport fra februar 2009 er der 

en særlig omhandling af dette og det samme er tilfældet i afdelingens senere 

rapporter. Heraf fremgår det blandt andet at et sådant økonomisk krak kan have 

forskellige følger og skabe yderligere problemer samt muligvis forøget risiko for 

organiseret kriminalitet, i det mindste fremkalde en ændring heri. Forskellige 

lovbrudsområder nævnes, herunder narkotikaproduktion, voldelig inkassering af gæld, 

forøget risiko for bedrageri, pengevask og meget mere. 

 

                                                 
1
 Mat ríkislögreglustjóra á skipulagðri glæpastarfsemi og hættu á hryðjuverkum. Opinber útgáfa. Júní 

2008. (Rigspolitichefens vurdering af risiko for terrorisme og organiseret kriminalitet. Offentlig 

udgave. Juni 2008). 
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3 Hvorledes forholder politiets midler til efterforskning af lovbrud sig og 

hvilke er de eksisterende midler til proaktive indgred? 

Islandsk retsproces i forbindelse med straffesager er at betragte som anklageproces. 

Dette indebærer at efterforskning af lovbrud foregår hos politiet under rigsadvokatens 

ledelse. Domstolene har ingen kontakt til efterforskningen af sagerne, dog kan politiet 

eller anklagemyndighedens håndhævere tage kontakt med domstolene i 

efterforskningsfasen, hvis det anses for nødvendigt med indgreb, hvori domstolene 

har en defineret funktion, for eksempel hvis der kræves varetægtsfængsling eller 

hjemmel til ransagning i sigtedes hjem. Desuden kan sigtede, eller vedkommendes 

forsvarer, forelægge en tvist om lovmæssighed i forbindelse med efterforsknings-

metoder for en domstol, mens sagens efterforskning stadig står på.
2
  

Om behandling af lovbrud, både i efterforskningsfasen og for domstolene, 

gælder lov om behandling af straffesager fra året 2008. Anklagemyndigheden 

varetages delvist af politimesteren og i øvrigt af rigsadvokaten. Arbejdsfordelingen er 

i store træk således, at sager der anses som mindre sager ekspederes af politimesteren, 

som efter forholdene anklager og følger op på sagerne for domstolene. Andre sager 

varetages af statsadvokaten og det samme gælder alle sager, der appelleres i byretten. 

Anklagemyndigheden er således i dag todelt, men her bør det fremhæves, at man i 

loven om behandling af straffesager fra året 2008 regnede med at oprette et 

mellemtrin inden for anklagemyndigheden, det vil sige imellem politimesteren og 

statsadvokaten. Disse planer er blevet udsat gang på gang i de sidste år, især på grund 

af de omkostninger der er forbundet hermed. Domsmagten er på samme vis todelt i 

Island, på den ene side er der byretten og på den anden side højesteret, der er en 

appeldomstol og samtidig landets øverste domstol. Der foreligger forslag om 

oprettelse af et domstrin imellem disse to, men det foreligger ikke om eller hvornår 

disse forslag føres ud i livet. 

Islandske politimyndigheders midler til efterforskning af straffesager er i alle 

hovedtræk sammenlignelige med de midler politiet i de andre nordiske lande har. 

Politiet har foruden traditionelle beføjelser, såsom anholdelser, ransagning, 

kropsvisitation, telefonaflytning og andre tilsvarende udveje, midler til at anvende 

utraditionelle efterforskningsmetoder. Herunder falder metoder såsom anvendelse af 

lokkeduer, angivere og spioner, aflevering under opsyn og skygning. Sådanne 

metoder i forbindelse med efterforskning af straffesager er blevet anvendt i Island i de 

sidste år, i begyndelsen uden klare lovbeføjelser, senere i henhold til klare regler og 

forskrifter fra rigsadvokaten. Denne fremgangsmåde har fået lovgrundlag og nu 

fremgår det af lov om behandling af straffesager, at ministeren kan sætte regler om 

særlige metoder og indgreb fra politiets side i forbindelse med efterforskning af 

straffesager. 

 

3.1 Hvornår indledes en efterforskning og på hvilket grundlag? 

 

I henhold til lov om behandling af straffesager skal politiet, når som helst det er 

påkrævet, indlede en efterforskning på grund af viden eller mistanke om, at der er 

                                                 
2
 Eiríkur Tómasson. Meginreglur sakamálaréttarfars (2009). (Eiríkur Tómasson. Hovedreglerne i 

straffeprocesret) (2009). 
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begået en strafbar handling, hvad enten politiet har modtaget en anklage eller ej. Det 

foreskrives ligeledes i loven, at politiet skal efterforske dødsfald, forhold når 

mennesker forsvinder, ildebrand, ulykker og andre uheld, selv om der ikke foreligger 

mistanke om en strafbar handling. Hensigten med efterforskningen er at indhente alle 

nødvendige oplysninger, således at anklageren kan beslutte, når efterforskningen er 

afsluttet, om nogen skal sigtes samt for at indhente dokumentation til forberedelse af 

sagsbehandling for en domstol. I loven fremhæves, at de der efterforsker straffesager, 

skal arbejde for at finde frem til det sande og rigtige i sagen og skal lægge lige vægt 

på de forhold der understøtter frifindelse og skyld.
3
 

En del af de omfattende ændringer i organisering af antal politiembeder i 

Island, der blev gennemført i året 2007, var at oprette en særlig analyseenhed under 

rigspolitichefen. Tidligere havde man haft en efterforskningsenhed hos embedet, der 

efterforskede sager i forbindelse med landsforræderi og brud mod statsforvaltningen. 

Med en lovændring, der trådte i kraft den første januar 2007, fik den afdeling 

ligeledes den opgave at være en analyseenhed med den opgave at vurdere risikoen for 

terrorisme og organiseret kriminalitet. Der var ikke nogen detaljeret gennemgang af 

dette i redegørelsen med det lovforslag hvor ændringen blev foreslået. Der udtrykkes 

at den trussel som global og organiseret kriminalitet udgør, er vokset støt i de seneste 

år, foruden at terrorisme udgør en synlig trussel, sådan som nylige terroristangreb er 

udtryk for. Det er vigtigt at politiet, der har den opgave at sikre statens og borgernes 

sikkerhed, indhenter og bearbejder oplysninger og analyserer risiko i tilknytning til 

narkotikakriminalitet, organiseret kriminalitet og terrorisme eller andet der berører 

statens sikkerhed.
4
 

Analyseaenheden fik på den anden side ingen udvidede beføjelser for at 

udføre sit arbejde, og det blev ligefrem fremhævet i lovforslaget, at analyseenhedens 

efterforskningsmetoder og midler til indgreb skulle være i overensstemmelse med lov 

om behandling af straffesager. 

Under henvisning til det forudgående er det klart, at islandske politi-

myndigheder må bygge på kendskab til eller mistanke om en strafbar handling for at 

kunne indlede en politiefterforskning. Det samme gælder derfor politiets arbejde i 

forbindelse med at indhente og bearbejde oplysninger og analysere risiko vedrørende 

organiseret kriminalitet og terrorisme. I analyserapporter fra analyseenheden, der er 

udgivet årligt fra året 2008, har man fra begyndelsen af, ved vurdering af risiko i 

forbindelse med mulige terroristaktioner i Island, taget forbehold for at politiet ikke er 

i besiddelse af proaktive efterforskningsmidler i den type sager og derfor ikke må 

indsamle oplysninger om individer eller juridiske personer, hvis der ikke foreligger en 

bekræftet mistanke om en bestemt forbrydelse. Det islandske politis muligheder for at 

forebygge terrorisme er derfor ikke de samme som i de andre nordiske lande. Af dette 

følger ligeledes, at det islandske politi har begrænsede oplysninger om mulig risiko 

                                                 
3
 Se i denne sammenhæng §§ 52 og 53 i lov om behandling af straffesager. 

4
 Frumvarp til laga um breytingu á lögreglulögum o.fl. (Forslag til lov om ændring af politiloven m.m.) 

http://www.althingi.is/altext/132/s/0759.html. 

 

http://www.althingi.is/altext/132/s/0759.html


Stefán Eiríksson 

370 

 

eller farlige individer der muligvis vil begå terrorisme, deltage i finansiering eller har 

en anden tilknytning til den slags virksomhed.
5
 

 

4 Er der brug for udvidede beføjelser? 

Der har været en del diskussion om behovet for udvidede efterforskningsbeføjelser for 

politiet i Island. I kølvandet af terroristangrebene på USA i året 2001 indførte man en 

del ændringer i lovgivningen og politimyndigheders midler mange steder i verden, 

foruden at man lagde forøget vægt på samarbejde imellem lande og formidling af 

oplysninger. I kølvandet indledte man en diskussion i Island om disse forhold, uden at 

der blev taget nogle radikale skridt fra lovgiverens side. I de sidste år er diskussionen 

om organiseret kriminalitet vokset betydeligt, herunder diskussion om politiets 

mulighed for og midler til efterforskning af sådanne sager. Diskussionen omkring 

udvidede efterforskningsbeføjelser til politiet har således primært haft tilknytning til 

organiseret kriminalitet i de sidste år. 

Når det drejer sig om lovgivning og organisering af offentlig service, har 

man i Island haft tradition for at se på forbilleder i de andre nordiske lande. Dette 

gælder blandt andet inden for retshåndhævelse og strafferet. Man har dog ikke taget 

det skridt i Island at oprette politienheder eller en sikkerhedstjeneste der svarer til 

Politiets Efterretningstjeneste i Danmark (PET), Politiets Sikkerhedstjeneste i Norge 

(PST), Säkerhetspolisen i Sverige (SÄPO) og Suojelupoliisi eller Skyddspolisen 

(SUPO) i Finland, med tilhørende efterforskningsbeføjelser. 

Man kan spørge hvorfor islændinge ikke har fulgt de andre nordiske lande på 

dette område, set i sammenhæng med den rige tendens der er herfor i Islands 

lovgivning og offentlig forvaltning. Der kan fremsættes to hypoteser i denne 

forbindelse. På den ene side at man ikke har ment der var behov for at oprette en 

sådan funktion, og på den anden side at myndighederne har ment at disse opgaver, 

herefter som hidtil, er blevet varetaget, og i så fald på tilfredsstillende vis, af det 

islandske politi, til trods for at funktionen ikke har fået tildelt en klar eller bestemt 

ramme i Islands lovgivning. 

For fem år siden fandt der sted en omfattende diskussion i Island i kølvandet 

af en historikers undersøgelse af politiets telefonaflytning under den kolde krig. 

Følgende blev det besluttet at give adgang til dokumenter, der havde tilknytning til 

sikkerhedssager fra perioden 1945 til 1991 og der fremkom oplysninger om nogle 

tilfælde af politiets telefonaflytninger i perioden 1949 til 1968, som blandt andet 

havde tilknytning til politiske konfrontationer. I forlængelse af dette opstod der 

diskussioner på den politiske arena, men de dokumenter og oplysninger, der fremkom 

på dette tidspunkt, fandt man ikke fra magthavernes side grundlag for yderligere 

undersøgelser eller observationer af politiets arbejde på dette område i nævnte 

periode. Det fremgik blandt andet af de videnskabelige undersøgelser, der var 

grundlaget for førnævnte diskussion, at politimyndigheder i Reykjavik havde taget 

initiativ til, at der blev udarbejdet en oversigt over kommunisternes styrke i nogle af 

statens nøgleinstitutioner, af hensyn til at de ville misbruge deres stilling, især i 

krigstid, hvis deres parti stillede krav herom. Politiet varetog også opsynet med 

                                                 
5
 Mat ríkislögreglustjóra á skipulagðri glæpastarfsemi og hættu á hryðjuverkum. Opinber útgáfa. 

Febrúar 2009 og mars 2010. (Rigspolitichefens vurdering af organiseret kriminalitet og risiko for 

terrorisme – offentlig udgave. Februar 2009 og marts 2010). 
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udenlandske ambassaders virksomhed i disse år, efter hvad der fremgår af de nævnte 

undersøgelser. Det er på den anden side klart, at denne virksomhed ikke var 

omfattende og blev varetaget af ganske få individer i nævnte periode. Dokumentation 

fra denne virksomhed blev destrueret af politiet selv for omkring 35 år siden, ifølge 

oplysninger i de videnskabelige undersøgelser.
6
 

Man kan i sig selv diskutere hvad det var for en virksomhed der foregik her. 

Det er klart at beføjelser til telefonaflytning på dette tidspunkt var knyttet til mistanke 

om strafbar handling, og der skulle altid et indgreb fra en dommer for at man kunne 

indlede en aflytning. De foreliggende tilgængelige dokumenter peger dog ikke i alle 

tilfælde på stærk mistanke om strafbar handling efter den målestok man i dag 

anvender. Man kan derfor udlede, at islandske politimyndigheder på dette tidspunkt 

har arbejdet med sager på en forebyggende vis i den forståelse vi lægger i begrebet i 

dag, selv om lovrammen for den slags virksomhed har været ret begrænset. Det ser ud 

til at der er indtruffet ændringer i denne funktion hos politiet omkring 1970 og nogle 

år senere blev politiets dokumentation herom destrueret. 

Fortsat arbejdede man som før med sikkerhedsforhold inden for det islandske 

politi og det var politiet i Reykjavik, der havde den rolle frem til året 1997, da 

rigspolitichefen blev oprettet. Rigspolitichefen overtog følgende disse opgaver og 

hermed formel kontakt med institutioner svarende til PET, PST, SUPO og SÄPO. 

Lovgivningen for denne virksomhed var lige som før begrænset, denne funktion i sig 

selv blev ikke nævnt i loven på nær hvor rigspolitichefen fik til opgave at drive en 

politiefterforskningsenhed, der efterforsker landsforræderi og brud mod statens 

forvaltning. Der er ingen nærmere forklaring i redegørelsen med forslag til politilov 

hvad angår denne virksomhed. Denne afdelings funktion blev som før nævnt udvidet i 

2007, da den også fik til opgave at være en analyseenhed. 

 

5 Udviklingen i diskussionen om politiets beføjelser 

Diskussionen om behov for en ny måde at gribe sager an og om udvidede beføjelser 

til islandske politimyndigheder i forbindelse med efterforskning og kortlægning af 

forhold, vågner for alvor i kølvandet af terroristangrebene i 2001 og i fortsættelsen på 

grund af forøget omfang af organiseret kriminalitet i Island. Kravet om udvidede 

midler fremsættes først og fremmest af politimyndighederne og i hovedtræk har man 

argumenteret herfor på to måder. På den ene side mener man det er nødvendigt at 

islandske politimyndigheder er udrustet til at kortlægge og beskæftige sig med 

organiseret kriminalitet og mulig terrorrisiko på tilsvarende vis som i nabolandene. På 

den anden side menes dette at være nødvendigt for at sikre en gnidningsløs og 

ligefrem kommunikation med parter i andre lande, der arbejder på det samme område. 

Grunden hertil er, at islandske politimyndigheder har oplevet træghed i 

kommunikationen med udenlandske samarbejdsparter, idet der ved behandling af 

dokumentation hos politiet gælder lovens generelle regler for behandling af 

                                                 
6
 Se også en rapport fra et udvalg på baggrund af en beslutning fra Altinget om adang til offfentlige 

dokumenter om Islands sikkerhedsforhold i perioden 1945-1991. Se ligeledes justitsministerens svar på 

Steingrímur J. Sigfússon forespørgsel om politiets telefonaflytniner og efterforsknings-, sikkerheds- 

eller efterretningsvirksomhed. Ligeledes Þór Whitehead (Tidsskriftet Þjóðmál) og Guðni Th. 

Jóhannesson (Óvinir ríkisins (Statens fjender)). 
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straffesager, herunder om aflevering af efterforskningsdokumenter til sagsøgtes 

forsvarer. 

Selv om de to foranstående forhold vejer tungest i argumentationen for at 

udvide politiets beføjelser til proaktive handlinger, så er det ikke af vejen at overveje 

hvilke flere grunde der kunne stå her bag. Man kan ikke se bort fra, at islandske 

politimyndigheder har, som tidligere nævnt, opretholt et opsyn og indsamlet lignende 

dokumentation, som man gjorde hos sikkerhedspolitiet i de andre nordiske lande, selv 

om denne virksomhed ikke er foreskrevet på særlig vis i islandsk lov. Det er 

interessant at fremsætte den hypotese, at generel udvikling inden for 

menneskerettigheder og forvaltning har medført, at islandske politimyndigheder på et 

eller andet tidspunkt har ment de manglede lovhjemmel til denne virksomhed, 

samtidig med at behovet for en sådan virksomhed i hvert fald ikke er blevet mindre, 

og måske er vokset på bestemte områder, på grund af almen udvikling. Hypotesen går 

så ud fra, at krav på menneskerettighedsområdet, især forhold i relation til privatlivets 

fred og beskyttelse af personoplysninger, har medført at politiet selv har måttet 

begrænse den virksomhed der ikke er baseret på klare lovbeføjelser, og i fortsættelsen 

har det kaldt på at man satte en lovramme for en sådan virksomhed. Jeg tager ikke 

stilling til dette her, men mener at man skal have dette in mente. 

I de seneste år har der været en omfattende diskussion om udvidede 

beføjelser til islandske politimyndigheder. Diskussionen har haft en politisk tone og 

der har været betydelig modstand mod disse idéer. De argumenter, der er fremført 

imod udvidede beføjelser, har især været af to slags. På den ene side at der ikke er 

behov for sådanne beføjelser og på den anden side at der er så stor fare for misbrug af 

disse, at det ikke kan forsvares at give politiet så omfattende beføjelser til opsyn og 

efterforskning af hensyn til menneskerettigheder og beskyttelse af privatlivet og 

personoplysninger. Den første januar 2007 trådte omfattende ændringer i 

organiseringen af politiet og antallet af politiembeder i kraft, og samtidig besluttede 

man, som før nævnt, at oprette en analyseenhed under rigspolitichefen. Det blev klart 

fremhævet, at man hermed ikke udvidede eller ændrede politiets beføjelser til 

efterforskning og opsyn, man oprettede kun en enhed, der havde til opgave at vurdere 

risiko for terrorisme og organiseret kriminalitet. Kort sagt fik reduktionen af 

politiembeder og ændringen i organisering af retshåndhævelsen en yderst begrænset 

politisk omtale, der var primært fokus på førnævnte analyseenhed. Nogle politikere 

mente, at man var ved at oprette sikkerhedspoliti eller efterretningstjeneste, om ikke 

direkte så at der var tale om en spire til en sådan virksomhed. Ind i diskussionen, både 

på dette tidspunkt og senere, inddrog man oplysninger om sikkerhedsforhold og 

politiets opsyn under den kolde krig. Man iværksatte forskelligt arbejde for at 

indhente oplysninger og dokumentation på arbejde på dette område i vores nabolande, 

både blandt embedsmænd og politikere. Der blev nedsat udvalg og man fik 

udenlandske specialister til at udarbejde statusrapporter og fremsætte forslag. Der blev 

dog ikke fremsat formelle forslag i forlængelse af dette arbejde. 

Da en ny regering kom til magten i begyndelsen af året 2009 efter de 

islandske bankers krak, var disse sager ikke øverst på den politiske prioriteringsliste. 

Sagerne udviklede sig dog fortsat og forskellige tegn på forøget organiseret 

kriminalitet begyndte at tone frem. I midten af året 2010 oplyste daværende 

justitsminister, at der var behov for at se nærmere på politimyndighedernes ønske om 

udvidede efterforskningsbeføjelser og igen vakte dette en reaktion og modstand hos 
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mange. I efteråret 2010 var der en regeringrokade og en politiker fra venstrefløjen 

blev justitsminister. Han havde, inden han blev minister, tilkendegivet hård modstand 

mod udvidede efterforskningsbeføjelser til politiet og fremhævede den holdning, da 

han overtog ministerposten. Da han, efter et terroristangeb i Stockholms centrum i 

december 2010, blev igen blev spurgt om hans indstilling til disse forhold, så den 

begivenhed ikke ud til at have ændret hans holdning. Nogle få uger senere havde han 

dog skiftet mening, og præsenterede i Altinget og på et pressemøde med 

politimyndighederne, at det var nødvendigt at udvide politiets beføjelser for at 

modkæmpe organiseret kriminalitet og ligeledes skulle politiet få øgede beføjelser til 

at følge med og efterforske virksomhed blandt grupper der havde tilknytning til 

organiseret kriminalitet. I fortsættelsen iværksatte han arbejde i marts 2011 for at 

udarbejde et sådant lovforslag. 

Ministerens ændrede holdning kom bag på mange og ikke mindst hans 

meningsfæller i politik. Hans holdning til disse forhold ser dog udelukkende ud til at 

være præget af den udvikling, der tegnede sig inden for organiseret kriminalitet. I den 

periode hvor ministerens holdning ændrede sig, blev en islandsk motorcykelsklub 

gyldigt medlem af Hells Angels. Hans indfaldsvinkel var derfor snæver hvad dette 

angår og han fremhævede mange gange offentligt, at det ikke var meningen at indlede 

opsyn med protestanter, miljøforkæmpere eller andre grupper der har politisk 

tilknytning. Desuden lagde man vægt på at man ville udvide det almene politis 

beføjelser til efterforskning og ikke oprette en ny institution, ny enhed, eller 

sikkerhedspoliti/efterretningstjeneste i nogen form. 

 

6 Retshåndhævelsens organisation og lovbrudsforebyggelse på forskellige 

områder 

Sådan som det er gennemgået i indledningen her foran, så har der været en omfattende 

udvikling inden for retshåndhævelse i de sidste år og årtier. Der kan siges, at 

retshåndhævelse i denne tid har udviklet sig fra at være en udkalds- og 

reaktionsservice, der udelukkende mødte op når den blev tilkaldt, og som efter-

forskede og opklarede lovbrud, efter at de var begået, til at være en forebyggende 

virksomhed, der med oplysninger, analyser og informationsdrevet ledelse forsøger at 

forebygge lovbrud og ulykker. 

Grundlaget for en sådan forebyggende indfaldsvinkel og den vigtigste 

forudsætning er, at der indsamles oplysninger på en organiseret og ensartet vis, at 

sådanne oplysninger analyseres og til sidst at de formidles både inden og uden for 

politiets rammer, afhængig af forholdene hver gang. Oveni dette lægges derefter 

granskning af førnævnte oplysninger på forskellige videnskabelige områder, hvor man 

forsøger at vurdere sammenhæng og årsagssammenhænge. Vi ved for eksempel på 

grundlag af sådanne undersøgelser, at hurtigkørsel forøger sandsynligheden for 

ulykker og at alkoholforbrug og motorkøretøjskørsel ikke er en heldig kombination, 

naboopsyn virker forebyggende med henblik på indbrud, for at nævne nogle enkle og 

klare eksempler. 

Politiarbejde i dag bygger i høj grad på sådanne oplysninger og under-

søgelser. Det er nemt og forståeligt i denne sammenhæng at nævne trafikpolitiarbejdet 

som eksempel. På grundlag af oplysninger, som politiet indhenter om stedforhold og 

diverse andre forhold i forbindelse med alvorlige trafikulykker, ved vi hvilke steder er 
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farligere end andre og hvilken risikobetonet opførsel har størst indflydelse i trafikken. 

På den ene side formidler vi disse oplysninger til dem, der har ansvar for at forbedre 

forhold ved veje eller gadekryds, hvis undersøgelser viser at det er her problemet 

ligger, og på den anden side anvender vi disse oplysninger for at planlægge vores 

opsyn og politiarbejde. Et godt samarbejde imellem de indblandede institutioner 

medfører, at man reagerer hurtigere, når der opstår en risiko og det informations-

drevne politiarbejde fører til at politiets opsyn får langt større virkning, hvilket vi 

blandt andet måler i færre ulykker. Denne tilnærmelse, sammen med andre indgreb, 

har medført at antal trafikulykker i Island er faldet betydeligt i de sidste år. 

Efter min mening passer denne tilgang og metode på andre områder inden for 

retshåndhævelse på nøjagtig samme vis. Indsamling og analyse af information 

medfører at vi bedre end før kan indse hvor problemerne ligger og reagere i relation 

hertil. Hvis vi mangler oplysninger ligger det i sagens natur at dette begrænser alt 

analysearbejdet og medfører at reaktionerne ikke bliver lige så målrettede og i nogle 

tilfælde helt ude af takt. På denne måde er det derfor vigtigt, at politimyndighederne 

har tilstrækkelige beføjelser til efterforskning og indsamling af oplysninger for at have 

tilfredsstillende forudsætninger til at analysere og følgende planlægge behørig 

reaktion. Dette gælder inden for trafikpolitiarbejdet og ikke mindre i forbindelse med 

organiseret kriminalitet og terrorisme. 

 

6.1 Bør man give politiet øgede midler på bestemte områder? 

 

I lyset af den hurtige udvikling på mange områder og nye og udviklede metoder til at 

begå lovbrud, er det ikke alene nødvendigt at diskutere udvidede efter-

forskningsbeføjelser, det er også nødvendigt at overveje, om man bør udvide politiets 

beføjelser til at anvende særlige efterforskningsmetoder. I denne sammenhæng kan 

nævnes kampen mod produktion og formidling af børneporno, hvor udviklingen inden 

for kommunikation på internettet i betydelig grad har forøget individers muligheder 

og anledning til formidle den slags materiale. Efter min mening er det nødvendigt at 

anvende proaktive metoder for at komme i kontakt med disse lovbrydere, for 

eksempel med aktive lokkeduer. Der er ikke hjemmel til at anvende sådanne metoder i 

islandsk lov og det samme gælder andre steder. Grunden til at jeg nævner denne type 

lovbrud og lovbrydere er den kendsgerning at undersøgelser af disse lovbrydere viser 

at de er vaneforbrydere på deres område og der er stor sandsynlighed for at de 

fortsætter indtil de bliver standset.
7
 Derfor må man søge utraditionelle metoder for at 

finde frem til dem og stoppe deres handlinger i lyset af hvor alvorlige lovbrud de 

begår. 

 

6.2 Balance imellem politiets midler og andre synspunkter 

 

Den mistro der hersker over for politiet på grund af de midler det har eller mener det 

yderligere har brug for, bygger især på to grunde, som tidligere er blevet nævnt. For 

det første bestemmelser i forfatninger og menneskerettighedsaftaler vedrørende 

                                                 
7
 Manual for investigators of child sexual abuse. The Interpol Specialist Group in Crimes against 

Children. Second Edition 2003. 
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beskyttelse af personoplysninger og privatlivets fred og på den anden side fare for 

misbrug af disse midler fra politiets side, især med politiske formål. Jeg har fuld 

forståelse for det førstnævnte, der bør da også være en naturlig ligevægt imellem disse 

forhold i en demokratisk stat. Hvad angår det sidste, så har vi klare eksempler på 

sådant misbrug, hvilket skeptikere anvender som argument for deres holdning. Det er 

min opfattelse, at det er nødvendigt at understrege, at man har reageret herpå med 

forøget opsyn, herunder opsyn der varetages af folkevalgte, og jeg mener derfor at 

faren for misbrug af disse midler er begrænset. 

Den mistro der hersker over for politiet på dette område er forståelig på 

grund af de interesser der er tale om. Den er samtidig vigtig, idet den fremhæver at 

politiets beføjelser bør under alle omstændigheder anvendes med varsomhed under 

hensyn til proportionalprincippet og sidst men ikke mindst bør de være under opsyn 

fra upartiske parter. 

 

7 Konklusion 

Island er, sådan som det er blevet nævnt, en fredsommelig stat hvor den kriminelle 

rate er forholdsvis lav. Der er stærk bevidsthed vedrørende menneskerettigheder, 

hvilket mere end andet har ført til, at der hersker stor modstand mod at udvide 

politiets midler til efterforskning, eller nærmere betegnet føre disse på niveau med 

hvad der er almindeligt i de øvrige nordiske lande. Der  er  fremsat en hypotese om at 

islandske myndigheder alligevel igennem længere perioder har anvendt sådanne 

metoder i forbindelse med opsyn og indhentning af information i sidste århundrede. 

Dette er sket inden for rammen af gældende lov om behandling af straffesager, uden 

at man specielt har omhandlet disse midler til efterforskning. Forøget global 

kriminalitet og forøget risiko for terrorisme har for omtrent ti år siden igen sat disse 

sager på dagsordenen. Islandske politimyndigheder har igennem det sidste årti 

gentaget efterspurgt udvidede midler til efterforskning, da de heller ikke oplever at de 

har tilstrækkelige forudsætninger for at vurdere situationen i Island, blandt andet hvad 

angår risiko for terrorfare og organisering af terror. Udviklingen inden for organiseret 

kriminalitet i Island igennem de sidste måneder har ændret politikernes holdning til 

dette krav. Tilbage står så spørgsmålet om man kunne have undgået denne udvikling 

med en hurtigere reaktion. 

 

8 Spørgsmål – hypoteser 

Følgende tre spørgsmål fremsættes til diskussion: 

 

1. Hvilken forskel er der på politiets midler til proaktiv efterforskning i de nordiske 

lande? 

 

2. Hvilke ændringer er indtruffet i de sidste år der har kaldt på behov for udvidede 

beføjelser for politiet? 

 

3. Er der en grundlæggende forskel på organisering af retshåndhævelse og 

forebyggelse af lovbrud efter hvilke typer lovbrud eller retshåndhævelsesområder der 

er tale om? 
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