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Din anmodning om aktindsigt

Aarhus, 17-10-2017
Journalnr.: 343-36-17

Ved e-mails af 14. september 2017 til Den Uafhængige Politiklagemyn-

Sekretær: Jytte Kronborg

ighed (Politiklagemyndigheden) har du anmodet om at få aktindsigt i alle

Sagsbehandler: Marianne Pedersen

Politiklagemyndighedens sager i perioden fra 2012 og frem, hvor klager
eller Politiklagemyndigheden har vurderet, at der har været tale om
forskelsbehandling pga. etnicitet.
Endvidere har du anmodet om aktindsigt i en række konkrete
adfærdsklagesager og straffesager.
I forbindelse med din anmodning om aktindsigt har du stillet nogle
spørgsmål, der relaterer sig til behandlingen af den type sager, som din
aktindsigtsanmodning angår. Politiklagemyndigheden har ved brev af 25.
september 2017 besvaret disse spørgsmål.
Metode for fremsøgning af sager
Vi har foretaget søgninger i vores sagsbehandlingssystem under
anvendelse af søgeordene ”diskrimination” og ”racisme”. Siden ultimo
2015 har vi anvendt disse ord i vores sagsbehandlingssystem til at
markere sager, der indeholdt sådanne problemstillinger. Søgeresultatet
indeholder derfor væsentligt flere sager for perioden fra 2015 og frem, end
fra de forrige år. Der er fremsøgt i alt 39 sager.
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Det bemærkes, at yderligere fremsøgning af sager vil være forbundet med
et meget stort ressourceforbrug for myndigheden, idet dette ville skulle
ske ved manuel gennemgang og sortering af tusindvis af sager.
Vedr. din anmodning om aktindsigt i straffesager
Den del af din anmodning, som vedrører Politiklagemyndighedens
straffesager, og hvor der ikke er truffet afgørelse om afvisning af
anmeldelsen, er videresendt til behandling ved statsadvokaturerne, og du
kan således forvente svar derfra.
Fem af de fremsøgte straffesager er sager, hvori Politiklagemyndigheden
har truffet afgørelse om afvisning af anmeldelsen, og hvor afgørelsen ikke
er blevet påklaget til statsadvokaten. I disse sager har Politiklagemyndigheden kompetencen til at træffe afgørelse vedr. aktindsigt. Det
drejer sig om følgende sager: 2014-313-0301, 2016-313-0532, 2016-3130564, 2017-313-0713 og 313-49-17.
Det følger af offentlighedslovens § 19, stk. 1, at straffesager – herunder
straffesager mod politipersonale – er undtaget fra retten til aktindsigt.
Retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager giver endvidere ikke
adgang til aktindsigt ifølge din anmodning, medmindre der findes grundlag
for at give aktindsigt efter princippet om meroffentlighed i retplejelovens §
41 h.
Vi har besluttet at give dig aktindsigt i Politiklagemyndighedens afgørelser
vedrørende afvisning af anmeldelserne i anonymiseret form, jf.
retsplejelovens § 41 h.
Vedr. din anmodning om aktindsigt i adfærdsklagesager
Den del af din anmodning, der vedrører Politiklagemyndighedens
adfærdsklagesager, drejer det sig om følgende 9 konkret oplistede sager:
2016-338-0025, 2015-331-2145, 2015-331-2515, 2016-338-0019, 2015331-2473, 2013-331-1209, 2013-331-1196-26, 2013-331-1274 og 2014331-1753.

Side 2

Herudover har vi fremsøgt følgende 27 sager i vores sagsbehandlingssystem:
2012-331-0028, 2012-331-0183, 2012-331-0560, 2014-331-1897, 2015331-2357, 2015-331-2372, 2015-331-2536, 2015-331-2559, 2016-3330015, 2016-334-0002, 2016-334-0003, 2016-334-0004, 2016-334-0005,
2016-334-0006, 2016-334-0007, 2016-334-0008, 2016-334-0009, 2016334-0010, 2016-334-0011, 2016-334-0012, 2016-334-0013, 2016-3350139, 2017-333-0091, 2017-334-0014, 332-7-17, 332-16-17 og 336-6417.
I anledning af din anmodning kan vi oplyse følgende:
Politiklagemyndighedens adfærdsklagesager er undtaget fra aktindsigt, jf.
offentlighedslovens § 21, stk. 2. Vi kan imidlertid meddele aktindsigt i de
af sagerne, som er afsluttede, efter offentlighedslovens § 14 om
meroffentlighed. De sidste fire af de ovennævnte sager er under
behandling og således ikke omfattet af aktindsigten.
Vi har ved behandlingen af din aktindsigtsanmodning lagt afgørende vægt
på, at der generelt må antages at være en offentlig interesse for og
bevågenhed omkring adfærdsklagesager vedrørende politipersonale.
Endvidere fremgår det af lovforarbejderne til den nuværende politiklageordning, at Politiklagemyndigheden bør være åben og tilgængelig over for
offentligheden, hvilket tillige indgår i Politiklagemyndighedens værdigrundlag.
Ved behandlingen af aktindsigtsanmodningen har vi tillige lagt vægt på,
at der er et væsentligt beskyttelseshensyn at tage til de implicerede
polititjenestemænd. Det er vores vurdering, at dette beskyttelseshensyn i
den konkrete sag må anses for tilstrækkeligt tilgodeset ved, at der alene
meddeles aktindsigt i afgørelsen i anonymiseret form, således polititjenestemanden ikke kan identificeres ud fra afgørelsen.
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Vi har på den baggrund besluttet at imødekomme din anmodning om
aktindsigt ved at udlevere kopi af afgørelserne i anonymiseret form. Nogle
af adfærdsklagesagerne er blevet afsluttet efter notitssagsbehandling, jf.
retsplejelovens § 1019 k. I disse sager er der ikke truffet en afgørelse,
hvorfor der i stedet udleveres kopi af klager samt notitser fra politikredsen.
Vi har ikke fundet grundlag for at imødekomme din anmodning om at få
oplyst navne på evt. beskikkede bistandsadvokater i sagerne. Begrundelsen herfor er, at disse oplysninger ville skabe mulighed for at
identificere klagerne/anmelderne og derigennem også idenficere de
øvrige involverede parter i sagen.
Kopi af afgørelserne mv. er vedlagt.
Mulighed for klage
Den del af afgørelsen, der vedrører adfærdsklagesager, kan ikke
påklages til anden administrativ myndighed.
Du kan klage over den del af afgørelsen, der vedrører straffesager, hvilket
kan ske hertil eller til den statsadvokatur, som sagen hører under (Viborg
eller København).
Fristen for indgivelse af klage er 4 uger efter, at du har fået meddelelse om
afgørelsen.

Med venlig hilsen

Charlotte Storgaard
kontorchef
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