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Titel
Ny strategi for politi og anklagemyndighed

Kort beskrivelse af casen
Koncernstrategi for politi og anklagemyndighed for såvel myndigheds- som ser-
viceopgaver. Strategiudviklingen skete i et involverende forløb med 200 ledere, 
personaleorganisationer samt ca. 20 eksterne interessentgrupper i en proces.

Projektets varighed (antal uger)
22 uger netto, 38 uger kalendertid inkl. indledende planlægning, sommerferie og 
ventetid under politiske forhandlinger.

Antal involverede konsulenter
3 gennemgående samt yderligere 6 if. strategiworkshops.

Udfordring
Politiet og anklagemyndigheden besluttede i 2010 for første gang at udvikle en 
fælles koncernstrategi, der skal sætte retning for politiet og anklagemyndighe-
dens udvikling frem mod 2015, og som skulle danne grundlag for oplæg til de 
politiske forhandlinger om en ny finanslovsaftale i efteråret 2010. Hidtil havde 
forskellige dele og niveauer af politiets og anklagemyndighedens organisationer 
arbejdet med egne strategier, mens der ikke var fastlagt en fælles, overordnet 
strategi for den samlede koncern. Herudover var erfaringer og kompetencer med 
udvikling og implementering af strategier meget forskellige. Strategisk arbejde i 
politi og anklagemyndighed har hidtil traditionelt taget afsæt i organisationens 
egen forståelse af opgaver, udfordringer og behov. Samspil med samarbejdspart-
nere og nøgleinteressenter i omverdenen om strategiske spørgsmål har været 
begrænset. Disse udfordringer betød, at der blev opstillet syv hovedkrav, som ar-
bejdet med den nye fælles strategi skulle leve op til: – Strategien skulle forankres 
effektivt gennem en bred involvering af ledere i hele organisationen. – Strategien 
skulle være en fælles ramme for udformning af decentrale mål og handlingsplaner 
i hele organisationen. – Der skulle udvikles en enkel strategimodel som grundlag 
for at udvikle et fælles “strategisprog”. – Samarbejdspartnere skulle inddrages i 
en direkte dialog om trends, forventninger og muligheder for styrket samspil. – De 
faglige organisationer skulle inddrages i processen. – Udformningen og fastlæg-
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gelsen af strategien skulle ske på et analytisk velfunderet grundlag, og der skulle 
tages højde for anbefalinger i gennemførte analyser af politireformen samt resul-
taterne af den i 2010 igangværende budgetanalyse. – Den samlede proces – fra 
analyse til endelig formulering af koncernstrategi – skulle gennemføres på netto 
5 arbejdsmåneder, så resultatet kunne indgå som grundlag for de politiske for-
handlinger

Løsning
Omkring 200 ledere og 20 forskellige eksterne interessentgrupper og samarbejds-
partnere blev involveret i forløbet. For at styre og sikre en effektiv proces med reel 
involvering af alle deltagere samt fuld dokumentation af resultaterne anvendtes 
et elektronisk dialogkoncept, Clever Collaboration. Her arbejder deltagerne pa-
rallelt med et eller flere temaer i en åben men styret proces, hvor alle effektivt 
kan udveksle viden, erfaringer og synspunkter og gensidigt kommentere og sup-
plere inputs fra dialogen. Projektet blev forankret i Koncernledelsen, der udgøres 
af rigspolitichefen og rigsadvokaten samt de 12 politidirektører. Personaleorgani-
sationerne deltog i arbejdet, både i en følgegruppe og som deltagere i forløbets 
workshops. Der blev oprettet en særlig strategiside på intranettet, hvor relevant 
dokumentation og resultater fra aktiviteterne blev lagt – dels som en videnpakke 
med bl.a. analyser og rapporter, dels som løbende resultater fra workshops, drøf-
telser, delkonklusioner, notater mm. Arbejdet med koncernstrategien blev gen-
nemført i følgende faser: 0. Planlægning, herunder organisering, kommunikation 
og udformning af strategimodel. 1. Analyse omfattende Sammenfatning og syn-
tese på eksisterende analyser af såvel interne forhold og resultatskabelse som af 
borgerforventninger mm. Kvalitativ analyse gennemført af omkring 200 ledere i 
form af først et webbaseret survey og dernæst en heldags analyseworkshop, hvor 
der blev arbejdet med såvel interne som eksterne perspektiver. Kvalitativ analyse 
gennemført med 20 eksterne interessentgrupper i form af surveys, fokusgruppe-
møder og interviews koncentreret om interessenternes oplevelse af mødet med 
politi og anklagemyndighed, behov, forventninger og muligheder for et effektivt 
samspil, samt væsentlige trends af betydning for strategien. Alle diskussioner og 
analyseresultater blev dokumenteret via det elektroniske mødesystem og blev 
af projektgruppen sammenfattet i 60 strategiske emner til videre bearbejdning.  
2. Strategiformulering Analysens 60 emner blev kondenseret til 15 strategiske ud-
fordringer og dilemmaer, som strategien skulle forholde sig til. Strategiformulerin-
gen skete i en lederworkshop, der foregik i en vekselvirkning mellem præsentation 
af analyseresultater, dialog i grupper om ønsker til nøgleelementer i koncernstra-
tegiens vision, mål og fokusområder, samt opsamlende drøftelser og prioritering 
af de væsentligste mål og fokusområder. Baseret på workshopresultaterne formu-
lerede projektgruppen udkast til koncernstrategien, som i flere gennemløb blev 
drøftet og prioriteret i koncernledelsen med indspil også fra personaleorganisa-
tionerne. 3. Handlingsplanlægning Inden for hvert af de prioriterede strategiske 
fokusområder blev konkrete indsatser i strategiperioden identificeret og beskre-
vet. Indsatskataloget blev udformet i en workshop med 125 ledere. Her blev også 
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de største udfordringer og barrierer for implementering af strategien identificeret.  
4. Implementering For at sikre en fælles ramme for den lokale implementering i 
politikredse og øvrige enheder, udformede projektledelsen et ‘strategisk årshjul’ 
og rammer for den lokale strategiimplementering, koblet sammen med politiets 
og anklagemyndighedens styringsmodel. Dette udgør rammen for den lokale stra-
tegiformulering og handlingsplanlægning, der aktuelt (forår 2011) pågår i kred-
se og enheder. Strategiforløbet blev gennemført i et meget tæt samspil mellem 
kunde og ekstern konsulent, hvor grundideen var, at politi og anklagemyndighed 
selv skulle gøre mest muligt af arbejdet, men at konsulenten samtidig skulle yde 
et væsentligt bidrag til projektdesign, udformning af strategimodel og metode, 
samt facilitering af workshops, fokusgrupper og projektmøder. Konsulenten har 
endvidere medvirket i syntese af analyser, formulering af koncernstrategi og ind-
satskatalog samt udformning af rammer for lokal implementering.

Resultat
De opstillede krav til strategiforløbet blev alle indfriet, og de konkrete resultater af 
forløbet er: Den første koncernstrategi for politi og anklagemyndighed, der omfat-
ter mission, vision, overordnede mål samt fokusområder foreligger og udgør en 
langsigtet udviklingsramme for de kommende år. Desuden foreligger et indsat-
skatalog for alle fokusområder, som vil indgå i de kommende års prioritering af 
strategiske indsatser. Koncernstrategien er dels udmøntet i en National operativ 
strategiplan for 2011 der adresserer de højest prioriterede politifaglige indsats-
områder, dels i en delstrategi for anklagemyndigheden. Den overordnede strategi 
udmøntes gennem lokale strategier og handlingsplaner samt en række øvrige del-
strategier på funktionsområder, der aktuelt (forår 2011) er under udarbejdelse. 
Den involverende arbejdsform førte til et højt engagement og et “strategisk “fæl-
lesskab” blandt lederne, som giver udtryk for, at strategien sætter en klar retning 
for politi og anklagemyndighed. Koncern-strategien bruges aktivt som ramme for 
arbejdet med lokale strategier og handlingsplaner. Koncernstrategien sætter nyt 
fokus på en række områder, bl.a. partnerskaber og samarbejder med omverde-
nen, øget fokus på forebyggende indsatser, helhedstænkning i sammenhængen-
de procesforløb (f.eks. i straffesagskæden), innovation samt udvikling af service-
kultur, hvilket allerede sætter sig spor i de lokale prioriteringer. Der er etableret 
en fælles ramme for strategisk dialog i politi og anklagemyndighed i form af en 
strategimodel, der blev indarbejdet i hele processen, og grundlaget for dialog med 
eksterne nøgleinteressenter og de bevilligende myndigheder har fået et klarere 
strategisk sigte. Der er skabt en direkte sammenhæng mellem koncernstrategi, 
lokale mål og strategier samt øvrige styringsinstrumenter. Med udgangspunkt i 
koncernstrategien er der fastlagt en række key performance indicators, der dan-
ner udgangspunkt for målopstillingen i rigspolitichefens direktørkontrakt og poli-
tidirektørernes resultatlønskontrakter for 2011. Herved er der sket en operationa-
lisering af målene i koncernstrategien til konkrete resultatkrav.
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