
Porteføljeoverblikket viser en kort status på de primære strategiske emner, sager og projekter, der er relevante i det kom-
mende år. Projekter, sager og emner, der indgår i øvrige driftsopfølgninger, er ikke medtaget her, med mindre de vurderes 
at have særlig relevans for politiets primære fora.
Overblikket bygger på følgende principper:

• Fokus på det kommende år
• Overblikket skal alene informere og ikke styre områder/opgaver
• Der er ikke medtaget detaljeret fakta, da opfølgningen indgår i den øvrige resultatopfølgning.

Det vil være feltet ”Aktuel status”, der ændrer sig fra måned til måned.

Projektlandskab





Projektleder

Claus Nørgaard

August 2015 November 2015

Projektet skal  udarbejde et 
forslag til en strukturering af 
politisøjlen, som understøtter 
en ny opgavefordeling med 
specialisering og en styrkelse 
af fagligheden for øje. Det lig-
ger fast, at projektet ikke skal 
lukke lokalstationer eller mind-
ske antallet af udkørselssteder 
for vores
 beredskabspatruljer.

Projektet skal udarbejde et for-
slag til en strukturering af poli-
tisøjlen som understøtter en ny 
opgavefordeling med specia-
lisering og en styrkelse af fag-
ligheden for øje.

SEPTEMBER 2015: Afviklingen af temadagen gav en masse konkrete og interessante input 
til projektgruppen, som med udgangspunkt heri har formuleret et skærpet projektmandat, 
som afventer godkendelse i styregruppen.
Efter godkendelse opstartes projektet. 

AUGUST 2015: Projektgruppen mødes for første gang i august. D. 9 september afholdes en  
temadag, hvor ca. 50 ledere og medarbejdere i kredsen inddeles i grupper og giver deres 
bud på en organisering, som kan håndtere de nye udfordringer. Dette input bringes tilbage 
til drøftelse i projektgruppen, som dernæst skærper mandatet, hvorefter der udarbejdes et 
konkret forslag.

Hvor skal vi hen?

Kort fortalt

Hvor er vi nu?

Hvorfor?

Berørte afdelinger
Hele MVJYL

Til 
Oversigt

Fremtidens strukturering af MVJYL

Den kendte typiske 
borgervendte kriminalitet er 
faldende, hvorimod der ses en 
stigning i kriminalitetsformer, 
hvor IT er en væsentlig faktor 
og hvor stedbundetheden 
bliver mindre. Der stilles 
således i fremtiden i et 
større antal sager større 

krav til kompetenceniveauet 
end hvor sagen rent fysisk 
bliver behandlet. Samtidig er 
der stigende krav til et robust 
beredskab, som udover den 
synlige og tryghedsskabende 
politiindsats, er i stand til at 
håndtere en større uvarslet 
hændelse på et højt fagligt 



Projektleder

Jens Christian Højgaard

Juni 2015 November 2015

Mindske fejlkilder og tilbage-
løb fra AM til politisøjlen

Analysens mål er at kortlæg-
ge baseline for kvalitetniveau-
et i indkommende straffesager, 
som tidsmæssigt kommer til at 
ligge før en forventetorgani-
satorisk ændring i politisøjlen. 
Analysen har derfor et yderli-
gere formål, idet den kan ind-
gå som en før- og eftermåling 
af kvaliteten i indkommende 
straffesager og vise, om kvali-
teten er ændret efter organisa-
tionsændringen.

SEPTEMBER 2015: Dataindsamling afsluttet. Dataanalyse går i gang. Der afholdes workshop/
brainstorm omkring mulige forklaringer/årsager.

AUGUST 2015: Dataindsamling går i sidste fase.

Hvor skal vi hen?

Kort fortalt

Hvor er vi nu?

Hvorfor?

Berørte afdelinger
Hele MVJYL

Til 
Oversigt

Anklagemyndighedens kvalitetsprojekt

Kvaliteten i indkommende 
straffesager i 
Anklagemyndigheden skal 
forbedres med henblik på at 
mindske fejlkilder og tilbageløb 
fra Anklagemyndighed til 
sagsbehandleren ved politiet. 
Samtidig er formålet - som 
en afledt effekt - at reducere 
tidsforbruget og dermed øge 

effektiviteten i sagsgangen.



Projektleder

Ole Henriksen

Januar 2015 ??

Oprettelse af en koordinations- 
og visitationsordning, 
herunder standarder for 
grundregistrering af sagerne.
Iværksætte målrettede 
indsatser, der retter sig mod 
de anbefalinger, der er anført 
i analysen omkring den 
borgervendte it-kriminalitet.
På baggrund af en 
kvalitetskontrol skal 90 % 
af sagerne være korrekt 
registreret og forsynet med 
korrekte søgenøgler.

SEPTEMBER 2015: Projektgruppen har afholdt møde, hvor analyse af området efter 6 
måneders monitering er gennemgået. Der arbejdes nu mod de tiltag, der skal iværksættes, 
hvor særligt den nye IT-ingeniør sættes i spil og i forhold til det sidste nyk på kvalitetsdelen 
med søgenøgler. Der oprettes en genvej på POLNET, hvor en guide med søgenøgler 
placeres, så det bliver så let som muligt at grundregistrere korrekt og sætte de rette nøgler 
på.

AUGUST 2015: Status uændret 

Juni 2015: Data- og sammenhængsanalysen er nu afsluttet – monitering gennemført 
og præsenteres for arbejdsgrupperne medio juni med henblik på at drøfte oplæg til 
projektgruppen, der skal mødes i august.

MAJ 2015: Status uændret.

MARTS 2015: Der er igangsat to arbejdsgrupper, som skal lave et analysearbejde. Den ene 
gruppe sætter lys på datadelen - og vil lave en udvidet monitorering dels bagud men særligt 
fremadrettet mellem 15 marts og 15 juni. Der aftales ITV møde om, hvad der er baggrund, 
og hvordan der vil blive arbejdet med analyse for at sikre blandt andet ens registrering. Den 
anden gruppe har endnu ikke valgt fokus men vil se på sammenhænge mellem registrering, 
efterforskning og forebyggelse. 

Hvor skal vi hen?

Kort fortalt

Hvor er vi nu?

Berørte afdelinger
CE
DKS
EAE
Lokale stationer

Til 
Oversigt

IT - Kriminalitet

Med henvisning til punkt 
1.a i resultatkontrakten 
for 2015 i gangsættes et 
projekt om Kriminalitet med 
IT som væsentligt element i 
udførelsen



Projektleder

Henrik Glintborg

1/1 2015 Januar 2016

Formålet er på baggrund af for-
skellige analyser at designe og 
initiere særlige initiativer, som 
kan bidrage til at nedbringe an-
tallet af trafikdrab og svært til-
skadekomne. Projektet skal der-
for tilvejebringe yderligere viden 
omkring omstændighederne ved 
ulykker grundet uopmærksom-
hed (antaget uopmærksomhed) 
set i et bredt perspektiv samt 
give kvalificeret input til indsatser 
både indenfor og evt. udenfor 
politiet – dvs. i samarbejde med 
eksterne parter.

om en del af projektet fastlæg-
ges nærmere effektmål – med 
et flerårigt perspektiv.

SEPTEMBER 2015: Der er udarbejdet en guide i samarbejde med Sikker Trafik og 
færdselsafdelingen i MVJYL, som er sendt til GoMore for videre bearbejdning. Der er fundet 
indlægsholdere til temadagen med kommunerne, som skal afholdes d. 13. november. 
I forbindelse med udsendelsen af invitationerne til temadagen arbejdes der på et 
spørgeskema om nærved-ulykker til besvarelse af kommunernes medarbejdere.

AUGUST 2015: Første samlede del af dataanalysen foreligger og skal konkretiseres i forhold 
til anbefalinger, styregruppen har godkendt, at der arbejdes videre med forskellige indsatser 
herunder kontrolindsats mod uopmærksomhed, muligheder for samarbejde med skadestuer, 
involvering af kommunerne i kommunikationskampagner og evt. samarbejde med GoMore. 

JUNI 2015: Projektgruppen præsenteres for status og drøfter de første ideer til indsatser og 
hvilke områder, der skal ses nærmere på.

MAJ 2015: Analyser pågår. Næste projekt og styregruppe møde i juni. 

Hvor skal vi hen?

Kort fortalt

Hvor er vi nu?Hvorfor?

Berørte afdelinger
Færdsel
Lokalstationer
EAE
LUK

Til 
Oversigt

Uopmærksomhed - trafik

MVJYL ønsker at 
nedbringe antal dræbte og 
tilskadekomne i trafikken og 
har et højt udgangspunkt i 
forhold til andre områder i 
Danmark. Det er antagelsen 
at mange ulykker skyldes 

uopmærksomhed. Projektet 
ønsker at komme nærmere 
omstændighederne ved ulykker 
med uopmærksomhed for at 
kunne forebygge.



Projektleder

Lone Hundahl

1/9 2014 Januar 2015

Der skal ryddes op på POL-
NET og udpeges en platform 
for publicering af nyheder, ind-
til det ny POLNET udrulles. Der 
skal udpeges nøglepersoner, 
der reelt er i stand til at rydde 
op. Der skal udpeges centrale 
og lokale redaktører på POL-
NET og/eller på Talisma

SEPTEMBER 2015: RP har meldt ud at de ikke ved om vidensbanken bliver en integreret 
del af Polnet, og hvad der skal ske med de dokumenter, der ligger der. Styregruppen 
har derfor besluttet: a) oprydningsarbejdet fortsættes, så alt snarest er opdateret, b) vi 
flytter ikke indhold fra Polnet til Vidensbanken, c) den nuværende Polnet struktur ændres 
inden for de rammer, der er for lokal tilpasning, så siden opleves mere brugervenlig, 
tilgængelig og opdateret, d) nyhed til ledernyhedsmailen fra staben skal beskriver 
forløbet og styregruppebeslutningen, hvor forudsætningerne ændrede sig undervejs 
(mellemregninger), e) artikel til Polnet, der beskriver hele forløbet, fra lokale interview til nu, 
set ud fra en brugervinkel, f) vi afventer betydningen af det nationale PR og RA projekt, før vi 
videreudvikler en lokal model for videndeling, g) nye redaktører undervises den 1. oktober. 

AUGUST 2015: Der er udarbejdet en implementeringsplan, der skal skal udarbejdes en 
kommunikationsplan og andet møde i arbejdsgruppen vedr. udarbejdelse af skabelon til 
nyt Polnet afholdes 10. august. Der er ved at blive udarbejdet undervisningsmateriale til 
nye redaktører og politioperativ viden på Polnet flyttes til vidensbanken. Herefter briefes 
styregruppen. 

Hvor skal vi hen?

Kort fortalt

Hvor er vi nu?

Berørte afdelinger
Kredsdækkende

Til 
Oversigt

Oprydning på POLNET

Medarbejderne læser ikke 
vigtigt nyt på POLNET, dels 
fordi de ikke kan finde dem, 
da POLNET ikke indeholder 
en søgefunktion, dels fordi 
de ikke ved om nuværende 
indhold på POLNET er 
aktuelt. Det er stort set kun 
kommunikationsafdelingen, 
der har redaktørrettigheder på 
POLNET. Det giver periodiske 
flaskehalsproblemer. Der er 
et ønske fra flere sider om, 
at få lokale redaktører på 
POLNET, f.eks. i forbindelse 

med publicering af stabsnyt 
eller lokale referater. Nogle 
politikredse er begyndt 
at anvende ”alternative” 
informationskanaler til POLNET, 
f.eks. Talisma. Rigspolitiet 
udruller i løbet af 2014 en kreds 
Talisma model, helt ned på 
afdelingsniveau. Rigspolitiet har 
udmeldt, at der er budgetteret 
med penge til et nyt og mere 
moderne og brugervenligt 
POLNET. Det forventes at 
POLNET, version 2 udrulles i 
sommeren/efteråret 2016.



Projektleder

Bent Rahbek

1/6 - 2015 15/10 - 2015

SEPTEMBER 2015: Der er implementeret nye svarmails til brugerne, som er mere retvisende 
og vejledende.
Ansøgningsproceduren gennemgået, hvilket viser et ansøgningssystem der er fyldt med 
mulighed for at gøre det forkert, hvorfor der er kommet med anbefalinger til imødegåelse af 
disse. 

AUGUST 2015: Svarskrivelser fra våbenafdelingen evalueres og tilrettes, nyt 
arbejdsgruppemøde aftalt til 26/8

Hvor skal vi hen?

Kort fortalt

Hvor er vi nu?

Hvorfor?

Berørte afdelinger
ACV - Våben

Til 
Oversigt

LEAN - optimering af funktionspostkasser

Påbegyndt gennemgang 
af eks. standardskrivelser/
standardbesvarelser
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