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Proaktiv eller reaktiv brottsbekämpning  
 

Advokat, lektor Jakob Lund Poulsen, Danmark 

 

 

1 Indledning 

Politimester Stefán Eiríksons, Reykjvavik, er forfatter til en artikel om proaktiv eller 

reaktiv brottsbekämpning. I artiklen fremsættes nogle hypoteser, med udgangspunkt i 

de forhold, som er gældende i Island og med baggrund i udviklingen i det seneste 10-

år, som har været påvirket, dels af 11. september og andre terrorhandlinger, dels af 

den økonomiske finansielle krise i Island. Hypoteserne, som der nærmere er redegjort 

for, stiller bl.a. spørgsmål om, hvorfor de Islandske politimyndigheders beføjelser til 

proaktiv efterforskning ikke er sammenlignelig med midler politimyndighederne i det 

øvrige Norden har. Dernæst redegøres der for den globale og Islandske 

samfundsmæssige udvikling i de seneste år, som kan kalde på udvidede beføjelser til 

politimyndighederne. Afslutningsvis beskæftiger artiklen sig med, hvorledes 

indhentninger og analyser af information, i forbindelse med planlægning af 

retshåndhævelse og forebyggelse er en nødvendighed, og der stilles spørgsmål ved, 

om udviklingen på bestemte områder indenfor kriminaliteten og teknologien gør det 

nemmere at begå lovbrud og dermed retfærdiggøre, at man i samfundet går længere i 

den proaktive indsats, end der generelt i Island er hjemmel til i dag.  

 

2 Efterforskningsmidler og kompetence 

Generelt for alle de nordiske lande gælder, at politiet kan indlede en efterforskning af 

egen drift, eller efter anmeldelse, det være sig fra private borgere eller offentlige 

myndigheder, når, som det er anført i den danske retsplejelov § 742, stk. 2, ”Når der 

er rimelig formodning om, at et strafbart forhold, som forfølges af det offentlige, er 

begået.”  

Kompetencen til almindelige efterforskningsskridt, i form af 

gerningsstedsundersøgelse, sporindsamling, observationer, afhøring m.v. tilkommer 

politiet, medens der for visse efterforskningsskridt, som tillige også har karakter af 

tvangsindgreb, som f.eks. indgreb i meddelelseshemmeligheden ved telefonaflytning, 

rumaflytning etc., visse former for ransagninger m.v., oftest kræves en forudgående 

retskendelse, eller hvis øjemedet med efterforskningsskridtet måtte forspildes, en 

efterfølgende godkendelse af indgrebet.  

I alle tilfælde gælder der et krav om objektivitet, jf. den danske retsplejelov § 

96, stk. 2, således at politiet og anklagemyndigheden ”[Skal].. ikke blot påse, at 

strafskyldige drages til ansvar, men også at forfølgning af uskyldige ikke finder sted.” 

Politiets arbejde med at opklare forbrydelser, er grundstenen for alle politimyndig-

hederne i Norden. I artiklen påpeges det, at den globale og samfundsmæssige 

udvikling i dag også stiller andre krav til politimyndigheden om en proaktiv indsats. 
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3 Indsamling og registrering af informationer 

Island adskiller sig fra de øvrige nordiske lande ved ikke at have oprettet en 

politienhed eller sikkerhedstjeneste, der svarer til Politiets Sikkerhedstjeneste i Norge 

(PST), Säkerhedspolisen i Sverige (SÄPO), Skyddspolisen (SUPO) i Finland og 

Politiets Efterretningstjeneste i Danmark (PET).  

Island har i forbindelse med en omfattende ændring i organisering af antallet 

af politiembeder, der blev gennemført i 2007, dog oprettet en særlig analyseenhed 

under Rigspolitichefen. Afdelingen har til opgave at være analyseenhed og vurdere 

risikoen for terrorisme og organiseret kriminalitet. Analyseenheden er i sit virke 

begrænset af ikke at have udvidede beføjelser, og analyseenhedens 

efterforskningsmetoder og midler til indgreb, skal være i overensstemmelse med den 

Islandske lov om behandling af straffesager. Dette indebærer kendskab til eller 

mistanke om en strafbar handling, for at kunne indhente og bearbejde oplysninger og 

analysere risiko vedrørende organiseret kriminalitet og terrorisme. Indsamling af 

oplysninger om enkeltpersoner eller juridiske personer, kan således kun finde sted, 

hvor der foreligger en mistanke om en bestemt forbrydelse. Det Islandske politis 

muligheder for at forebygge, eks. terrorisme, ved indsamling og udveksling af 

informationer, er ifølge Stefán Eiríkson derfor ikke de samme, som i de øvrige 

nordiske lande. 

 

4 Politiets Efterretningstjeneste (PET) 

Politiets Efterretningstjeneste i Danmark (PET) har i 2011 fejret 60 års jubilæum.  

Efterretningstjenesten blev den 1. januar 1951 udskilt som et selvstændigt embede 

under Rigspolitichefen, med betegnelsen ”Politiets Efterretningstjeneste” (PET). 

Chefen for Politiets Efterretningstjeneste referer til departementschefen i 

Justitsministeriet og i særlige tilfælde til Justitsministeren og Statsministeren. Ved 

oprettelsen i 1951 bestod afdelingen af 27 kriminalpolitifolk og et antal 

kontormedarbejdere. Pr. 1. september 2010 består medarbejderstaben af ca. 780 

medarbejdere, heraf ca. 570 politifolk. De samlede personaleomkostninger skønnes 

for 2010/2011 at udgøre ca. 400 mio. dkr., mens de øvrige samlede 

driftsomkostninger for PET’s vedkommende skønnes at udgøre tilsvarende ca. 400 

mio. dkr. Hertil kommer en række løbende særbevillinger for at styrke indsatsen mod 

bl.a. terrorisme, til opgradering og modernisering af teknisk overvågning og IT-

efterforskning indenfor observation, rumaflytning og krypteret aflytningsudstyr, med 

ca. 20 mio. dkr. Ligeledes har PET fået særbevilling på ca. 30 mio. dkr. til yderligere 

personbeskyttelse, herunder permanent livvagtbeskyttelse af bladtegneren Kurt 

Westergaard m.v. 
1
  

Politiets Efterretningstjenestes arbejde og metoder er reguleret af de samme 

regler i retsplejeloven, som gælder for det øvrige politi. Dog indeholder den danske 

retsplejelov på enkelte områder særlige regler for efterforskning af de forbrydelser, 

som er omfattet af den danske straffelovs kap. 12 og 13 (Forbrydelser mod statens 

selvstændighed og sikkerhed og mod statsforvaltningen og de øverste 

statsmyndigheder, terrorisme m.v.) og som derfor danner en særlig ramme for 

Efterretningstjenestens efterforskning. Der er således ikke i Danmark en særskilt 
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lovgivning for Politiets Efterretningstjeneste, men Justitsministerens instruks af 7. 

december 2009 uddyber nærmere Efterretningstjenestens opgaver og ansvar. 
2
 

Kendetegnende for Politiets Efterretningstjeneste (PET) er, at Efterretningstjenesten 

ikke, som det øvrige politi og anklagemyndighed, i dag har kompetence til at rejse 

tiltale i straffesager. Giver Efterretningstjenestens efterforskning grundlag for at rejse 

en egentlig straffesag, overgives sagen til det almindelige politi eller 

anklagemyndighed. I sager omfattet af straffelovens kap. 12 og 13, skal tiltalen dog 

rejses af Justitsministeren på grundlag af en indstilling fra Rigsadvokaten. Politiets 

Efterretningstjeneste (PET) er som andre offentlige myndigheder i Danmark omfattet 

af den danske forvaltningslov og lov om offentlighed i forvaltning. Disse love 

indeholder bestemmelser, som gør det muligt at undtage oplysninger, hvor det er 

nødvendigt, af hensyn til at beskytte Rigets sikkerhed og landets forhold til 

udenlandske samarbejdspartnere og fremmede magter. I praksis betyder det, at en stor 

del af efterretningstjenestens oplysninger og korrespondance, ikke vil være undergivet 

aktindsigt og derfor ikke vil være tilgængelig for offentligheden. Hertil kommer, at 

den lovgivning om persondatabeskyttelse udtrykkeligt ikke gælder for Efterretnings-

tjenestens registre. Til kontrol af Efterretningstjenestens registre, er der i stedet nedsat 

et udvalg. 

 

5 Politiets muligheder for proaktiv indsats 

Stefán Eiríkson drøfter i artiklen nødvendigheden af at udvide politiets beføjelser til 

proaktive handlinger. Det anføres, at diskussionen har haft en politisk tone og der har 

været betydelig modstand mod disse idéer. Argumentationen imod at give politiet 

udvidede proaktive beføjelser, har især drejet sig om, at der ikke var behov for 

sådanne beføjelser og at der var fare for misbrug af disse beføjelser, 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. I 

midten af året 2010 oplyste den daværende Islandske justitsminister, at der var behov 

for at se nærmere på politimyndighedernes ønske om udvidede 

efterforskningsbeføjelser og igen vakte dette en reaktion og modstand.  

Stefán Eiríkson påpeger, at der i forbindelse med tiltræden af en ny 

justitsminister og regeringsrokade, er sket en vis ændring i det politiske syn i retning 

af, at ville udvide det almene politis beføjelser til efterforskning, men fortsat ikke tage 

skridtet og oprette et egentligt sikkerhedspoliti eller efterretningstjeneste i nogen 

form, således som det kendes i de øvrige Nordiske lande.  

Situationen i Danmark er en ganske anden. Det er min opfattelse, at dansk 

politi ikke på væsentlige områder mangler efterforskningsmidler eller beføjelser, 

hverken i relation til reaktiv brottsbekämpning eller proaktiv brottsbekämpning. 

Tværtimod er den politiske situation, at politikerne i de politiske partier der danner 

regering eller i oppositionen, kappes om at komme først med forslag til stramninger af 

lovgivningen, i form af strafskærpelser, eller øgede beføjelser til politiet og øvrige 

myndigheder. Dette uanset det politiske tilhørsforhold eller farve. Det politiske billede 

er, efter min opfattelse, i Danmark et ganske andet, end det som Stefán Eiríkson 

beskriver i sin artikel. 
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Lov nr. 444 af 9. juni 2004 om politiets virksomhed, bestemmer, at politiet 

skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og orden i samfundet. Politiet skal fremme 

dette formål gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende virksomhed, jf. 

lovens § 1. Efter lovens § 2, angives politiets opgaver til, bl.a., at være, at forebygge 

strafbare forhold, forebygge forstyrrelse af den offentlige fred og orden samt fare for 

enkeltpersoner og den offentlige sikkerhed, at bringe strafbar virksomhed til ophør 

samt efterforske og forfølge strafbare forhold, at udføre kontrol og tilsynsopgaver 

efter gældende ret og at yde andre myndigheder bistand efter gældende ret. Som det 

fremgår, angives formålet med politiets virksomhed ikke kun at være af 

efterforskningsmæssig art, med henblik på at opklare forbrydelser. Politiets 

virksomhed omfatter også politiets forebyggende virksomhed, herunder politiets 

holdningsbearbejdende, vejledende og generelt regulerende arbejde, som f.eks. 

politiets kriminalitetsforebyggende og kriminalpræventive virksomhed, samarbejde 

mellem politi, skole- og socialforvaltning (SSP) samt arbejde i forbindelse med det 

kriminalpræventive råd. Endvidere fremgår det, at den virksomhed, der vedrører 

tilsyns- og kontrolopgaver, skal varetages selvstændigt af politiet, i henhold til en 

række særlove, indenfor den pågældende lovgivnings område. Politiets proaktive 

brottsbekämpning forudsætter således legalitet. 

Jeg kan fremhæve nogle få eksempler på de lovgivningsinitiativer, der i de 

seneste år er taget i Danmark for at give mulighed for proaktiv 

kriminalitetsbekæmpelse.  

Lov nr. 596 af 14. juni 2011, om behandling af personoplysninger ved driften 

af den statslige varslingstjeneste for internettrusler m.v. Ved loven er der tilvejebragt 

en særskilt lovhjemmel for behandling af personoplysninger i forbindelse med driften 

af den statslige varslingstjeneste for internettrusler, (GovCERT) Governmental 

Computer Emergency Responce Team, har til formål at indsamle pakke- og trafikdata 

for de tilsluttede myndigheder og private virksomheder. Overvågningen af 

internetkommunikationen omfatter behandling og analyse for eventuel virus og 

hackerangreb i de elementer som internetkommunikationen nedbrydes i ved 

datatransmission. Overvågningen af datatrafikken sker bl.a. ved at konstatere, om der 

opstår væsentlige ændringer i forhold til normalbilledet af trafikken. Hvis der således 

sker pludselige ændringer i normalbilledet, som ikke kan begrundes med særlige 

aktiviteter hos myndigheden selv, vil der være tale om en formodet 

sikkerhedshændelse, hvilket giver anledning til tilbundsgående tekniske analyser af 

pakke- og trafikdata.  

Lov nr. 519 af 6. juni 2007, om ændring af lov om forbud mod TV-

overvågning m.v. og om behandling af personoplysninger. Ved lovændringen blev 

adgangen for virksomheder indenfor pengeinstitutter, spillekasinoer, hotel- og 

restaurationsvirksomheder, samt butikscentre og butikker, hvorfra der foregår 

detailsalg til at foretage TV-overvågning med billedoptagelse af egne indgange og 

facader udvidet. Den udvidede adgang til privates adgang til TV-overvågning viser 

fald i voldskriminalitet og berigelseskriminalitet på steder, hvor TV-overvågningen er 

intensiveret.  

Lov nr. 444 af 9. juni 2004, om politiets virksomhed, giver hjemmel til 

udstedelse af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og 

beskyttelse af enkeltpersoners og den offentliges sikkerhed m.v., samt politiets adgang 

til at iværksætte midlertidige foranstaltninger (ordensbekendtgørelsen). Med hjemmel 
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i ordensbekendtgørelsens § 6, stk. 4, påbydes enhver at undlade at stå stille på et 

bestemt sted eller at færdes frem og tilbage på kortere strækninger, når den 

pågældendes ophold eller færden medfører ulempe for de omkringboende eller 

forbipasserende, eller når der er begrundet formodning om, at den pågældende på 

dette sted udøver en strafbar adfærd. I gentagelsestilfælde kan politiet meddele den 

pågældende forbud (zoneforbud) imod at færdes eller tage ophold det pågældende 

sted, indenfor en afstand af 500 meter. Forbuddet, der skal meddeles skriftligt og være 

begrundet, skal indeholde en frist, der ikke kan overstige 2 år. Formålet med det 

såkaldte zoneforbud, er at sikre politiet et effektivt redskab til at forhindre såkaldte 

bandevagter i at skabe frygt og chikanere folk.  

Lov nr. 307 af 30. april 2008, om sikkerhed ved bestemte idrætsbegivenheder 

har til formål at forebygge uroligheder og øge sikkerheden for tilskuere og andre 

tilstedeværende ved bestemte idrætsbegivenheder. Loven indebærer en adgang til at 

meddele en person generel karantæne, hvis der er begrundet mistanke om, at den 

pågældende i forbindelse med en bestemt idrætsbegivenhed, har udøvet vold eller 

fremsat trusler herom, har overtrådt lovgivningen om euforiserende stoffer eller 

lovgivning om våben og eksplosivstoffer, eller ordensbekendtgørelsens bestemmelser 

m.v. og der er bestemte grunde til at antage, at den pågældende ellers på ny vil 

foretage strafbare handlinger indenfor det område, som karantænen vil omfatte. Den 

generelle karantæne indebærer forbud mod at opholde sig ved en bestemt 

idrætsbegivenhed indenfor et område på indtil 500 meter fra det sted, hvor 

idrætsbegivenheden afholdes og forbuddet gælder fra 6 timer før og indtil 6 timer 

efter idrætsbegivenheden.  

Ved bekendtgørelse nr. 711 af 11. juni 2011, der er trådt i kraft den 1. juli 

2011, underretter politiet en restaurationsvirksomhed, når en person i medfør af 

restaurationsloven, er blevet meddelt et forbud mod ophold i den pågældende 

virksomhed. Underretningen, der skal ske skriftligt, omfatter oplysninger om navn og 

personnummer, på den person som er omfattet af forbuddet, samt oplysning om 

forbuddets geografiske og tidsmæssige udstrækning. Politiet skal tilsvarende give 

underretning til virksomheden, hvis forbuddet ophæves eller indskrænkes. Samtidig 

blev der indført en adgang til, at restaurationsvirksomheder kan modtage og formidle 

oplysninger om restaurationsforbud, under den forudsætning, at alle 

restaurationsvirksomheder omfattet af restaurationsloven, på lige vilkår skal kunne få 

adgang til oplysningerne i registret og at der alene behandles forespørgsel om 

enkeltpersoner og forespørgslen alene besvares med en oplysning om, hvorvidt den 

pågældende person på det pågældende tidspunkt er omfattet af et forbud mod at 

opholde sig som gæst i den pågældende virksomhed. Adgangen til sådanne private 

registre og udveksling mellem virksomhederne af oplysninger, baseret på et af politiet 

udstedt forbud til at være gæst på en bestemt restauration, indebærer at den 

pågældende kan blive udelukket fra at besøge andre virksomheder, som følge af 

politiets registrering og forbud mod at besøge en bestemt restaurationsvirksomhed. 

Lov nr. 318 af 31. marts 2007 om gødning og jordforbedringsmidler m.v., 

blev det ved lovændringen i 2007 muligt at regulere produktion, opbevaring, køb, salg 

eller anden form for overdragelse, distribution, import og eksport af alle gødninger og 

jordforbedringsmidler m.v., gennem hele handelskæden, ligesom der blev mulighed 

for at registrere samtlige led i handelskæden. Ligeledes blev der af hensyn til den 

offentlige sikkerhed, som følge af at visse typer af ammoniumnitrat gødning kan 
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misbruges til terrorformål, indført en bemyndigelse for fødevareministeren til, at 

fastsætte regler, der har til hensigt at begrænse adgangen til erhvervelse af f.eks. 

ammoniumnitratgødning med henblik på at imødegå anvendelsen af gødningen til 

terrorformål. På tidspunktet for lovforslagets fremsættelse i januar 2007, blev det 

besluttet at forbyde salg af ammoniumnitratgødning, med over 28 % kvælstof, til ikke 

professionelle brugere, d.v.s. privatpersoner. Vurderingen af, hvorvidt en 

gødningstype eller et produkt skal forbydes eller omsætningen heraf begrænses fordi 

det skønnes at udgøre en sikkerhedsrisiko, vil bl.a. bero på oplysninger fra Politiets 

Efterretningstjeneste (PET) og bero på de retningslinjer for regulering, som PET 

måtte anbefale. Ligeledes blev fødevareministeren bemyndiget til i kontroløjemed, at 

kunne indhente oplysninger, indberette til andre offentlige myndigheder og foretage 

samstilling og samkøring af oplysningerne. I den forbindelse kan der opstå 

kontrolmæssig behov for, gennem samstilling og samkøring af oplysninger, at kunne 

se sammenhæng og mønstre, som ellers ikke ville være synlige.  

 

6 Konklusion  

Dansk politi og øvrige danske myndigheder har, som følge af bl.a. Danmarks 

medlemskab af EU og de seneste 10-20 års politiske holdninger og påvirkninger, 

adgang til og mulighed for på en lang række områder at foretage proaktive handlinger 

og kontroller, med henblik på kriminalitetsbekæmpelse. I Danmark er der ikke den 

samme politiske modvilje til at give politiet og offentlige myndigheder de værktøjer, 

som de anmoder om, eller anbefaler. Tværtimod forekommer det i visse tilfælde, at 

politiet, imod politikernes synspunkter, frabeder sig yderligere beføjelser.  

De spørgsmål og hypoteser, som Stefán Eiríkson afslutningsvis opstiller i sin 

artikel, kan i forhold til Danmark besvares derhen, at der er væsentlig forskel på de 

midler til proaktiv efterforskning i Danmark som politiet råder over, i forhold til 

politimyndighederne i Island. Udviklingen i det globale samfund og udviklingen i de 

teknologiske og IT-mæssige kommunikationsformer begrunder nye eller ændrede 

proaktive beføjelser for politiet eller andre myndigheder. I Danmark synes der ikke, at 

være særlige proportionalitetsmæssige afvejninger, overfor hensynet til at give politiet 

nye eller øgede proaktive beføjelser. Tilsvarende synes der ikke at være afgørende 

betænkeligheder ved at lade politiets oplysninger vidensdele med private 

virksomheders registreringer og arkivering af personoplysninger, som det ses inden 

for restaurationsvirksomhed. 


