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nyere tid af Danmarks politi og domstole i kraft. 52 politikredse og 82 retskredse er sammenlagt til 12 nye
politikredse og 24 nye byretskredse.Der er sket en omfattende reform af politiets ledelse og styring, og der er

lagt op til en styrkelse af politiets kontakt med lokalsamfundet og en modernisering af bl.a. politiets
beredskab, it, uddannelse mv. Der er også tale om en omfattende reform af domstolenes behandling af civile

sager - bl.a. er byretten nu den almindelige 1. instans i civile sager, og der er etableret en særlig
småsagsproces - og af behandlingen af de alvorligste straffesager (nævningesagerne). Bogen giver en oversigt
over politi- og domstolsreformens mange elementer og en kort indføring i reformens baggrund. Bogen er

inddelt i to hovedafsnit: afsnit I om politireformen og afsnit II om domstolsreformen.Jens Røn er født i 1970
og kontorchef i Justitsministeriet, hvor han bl.a. har medvirket ved udarbejdelsen af lovforslaget om en politi-

og domstolsreform, som blev vedtaget i sommeren 2006.
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