
HVORFOR SKAL JEG KLAGE TIL POLITIET?
Du kan klage til Politiet af flere forskellige årsager. Da Politiet arbejder indenfor flere 
forskellige lovgivninger, er der ikke en enkel klageformular. Du kan altid kontakte Politiet,  
hvis du ønsker at klage. 

Der er mange forskellige eksempler på situationer, hvor du kan klage til politiet;

• Hvis politiet ikke vil tage en sag som du anmelder, hvis politiet opgiver din sag  
eller er for langsomme til at svare på din sag. 

• Hvis du er utilfreds med politiets adfærd, f.eks. måden en politibetjent har talt  
til dig eller handlet overfor dig, eller hvis du oplever at blive misforstået eller  
diskrimineret pga. dit handicap.  
Du kan klage direkte til Den Uafhængige Politiklagemyndighed via deres hjemmeside,  
hvis din klage omhandler Politiets adfærd. 
Indgiv klage/anmeldelse til Politiklagemyndigheden | politiklagemyndigheden 

Fælles for alle former for klagemuligheder er, at man altid kan indgive sin klage til  
Grønlands Politi, og så sørger de for, at klagen kommer det rigtig sted hen.  

HVORNÅR KAN JEG KLAGE?
Der er forskellige tidsfrister afhængigt af, hvilken type klage og sag du klager over. Der er 
ingen frist for at klage, hvis du er blevet udsat for noget af en anden person, hverken 
civilperson eller politibetjent. 

Fælles for alle typer sager og klager er dog, at jo hurtigere du klager desto bedre, da sager  
kan blive sværere at opklare, hvis der går for lang tid. 

HVORDAN KLAGER JEG?
Hvis du vil klage, kan du kontakte din lokale politistation, men hvis du ikke ønsker at  
komme i kontakt med den pågældende betjent eller station, som du klager over, kan du 
kontakte politiet på deres hovednummer eller på e-mail.

• Telefon: (+299) 701448

• E-mail: grl@politi.dk  

Husk at få alle oplysninger med i klagen, en god huskeregel er at svare på; Hvem drejer  
klagen sig om, hvad er der sket, hvornår er hændelsen sket, hvordan og hvorfor. 

HVAD GØR JEG EFTER, JEG HAR KLAGET? 
Typisk er svar tiden 1-2 uger, men nogle sager kan tage rigtig lang tid, da det afhænger  
af klagens omfang, og hvilken lov den hører under. Da der er flere forskellige instanser 
indenfor politiet, der tager sig af klager, som f.eks. Statsadvokaten, Rigspolitiet og Den 
Uafhængige Politiklagemyndighed.
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Eksempel på en situation, hvor  
du kan klage til Politiet 

Den Uafhængige Politiklagemyndighed træffer 
en afgørelse i sagen, Inuk får medhold i sagen. 

Dette fører til en kritik af den lokale politistation 
og de betjente, som var i kontakt med Inuk.  

Det var forkert af dem ikke at tage imod Inuks sag 
på baggrund af den fordom at Inuks handicap 
betød, at hendes henvendelse ikke var seriøs. 

Inuk har ikke lyst til at tale med betjentene 
igen, men hun synes ikke, at deres opførsel var 

i orden. Inuk beslutter sig for at klage til politiet 
over betjentenes opførsel, hun skriver derfor 

en klage og sender den til politiets hovedmail.

Inuk har oplevet at blive diskrimineret 
i forbindelse med, at hun kontaktede 
Politiet. Da Inuk har talebesvær, 
misforstod politibetjenten hende og 
valgte ikke at gå ind i sagen, da de 
ikke tog Inuks henvendelse som en 
seriøs anmeldelse. Politiet mente 
ikke, at det var en sag for dem, men 
de tog sig ikke tid til at forstå Inuk. 

Hovedpolitistationen i Nuuk modtager Inuks klage 
og sender den videre til Den Uafhængige Politi
klagemyndighed. En undersøgelse af Inuks sag 
begynder, og Den Uafhængige Politiklagemyndighed 
foretager også en partshøring af Inuk for at få 
hendes kommentar på deres undersøgelse. 
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