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1 Indledning

Regeringens økonomiudvalg besluttede i juni 2009, at der skal foretages en budgetanalyse
af politiet som grundlag for en eventuel ny flerårsaftale fra 2011. Dette dokument repræ-
senterer afrapporteringen af konsulentanalysen om politiets fremtidige økonomistyring,
politiets strafferetsplejekonto og opsplitning af hovedkonto § 11.23.01. Rapporten er udar-
bejdet i samarbejde mellem McKinsey & Company og PricewaterhouseCoopers.

Fokus for nærværende rapport er, at:

 Gennemføre en analyse af politiets budgetlægning og opfølgning. Der er angi-
ves en række elementer, som skal omfattes af undersøgelsen – her struktureret in-
den for rammerne af typiske hovedområder inden for økonomistyring:

 Budget og planlægning. Vurdering af den eksisterende praksis for budgetlæg-

ning og ressourceallokering. Analyse af, hvordan der kan skabes et aktivitetsbe-

stemt prioriteringsgrundlag.

 Regnskab. Vurdering af eksisterende procedurer ved regnskabsaflæggelse og

regnskabskontrol.

 Controlling. Vurdering af eksisterende procedurer ved identifikationen af bud-

getoverskridelser. Vurdering af, om der er behov for at ændre politiets interne

revisions rolle og opgavevaretagelse.

 Ledelsesrapportering. Vurdering af, i hvilken udstrækning der er behov for

yderligere relevante styringsdata om politiets økonomi, der kan understøtte de

beslutninger om politiets økonomi, der træffes af politiets ledelse, Justitsmini-

steriet og Finansministeriet.

 Systemer. Vurdering af, hvorvidt politiets eksisterende økonomistyrings- og le-

delsesinformationssystemer, herunder bl.a. KLAPS, RUKO og PRES, bidrager

til en effektiv økonomistyring i politiet.

 Analysere styrbarheden af udgifterne afholdt fra § 11.21.21 strafferetspleje med

henblik på bl.a. at øge gennemsigtigheden i og anspore til en øget prioritering af

udgifterne. Analysen skal sammentænkes med analysen af § 11.23.01 politiet og

anklagemyndigheden.

 Analysere mulighederne for en opsplitning af § 11.23.01 politiet og anklagemyn-

digheden bl.a. på Rigspolitiet, politikredsene, den centrale anklagemyndighed og

PET. Analysen skal foretage en begrundet fordeling af nuværende og fremtidige

bevillinger. Analysen skal munde ud i en konkret anbefaling til, hvordan §

11.23.01 politiet og anklagemyndigheden i givet fald kan opsplittes.
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Derudover har budgetanalysen som helhed også haft fokus på at identificere mulighederne
for at effektivisere politiet. Disse analyser og anbefalinger er afrapporteret i en særskilt
rapport.

Denne rapport er struktureret i følgende kapitler:

1. Fremtidig økonomistyring i politiet

2. Politiets strafferetsplejekonto § 11.21.21

3. Opsplitning af hovedkonto § 11.23.01 politiet og anklagemyndighed.

Ud over de ovenfor nævnte kapitler, er der til brug for politiet udarbejdet detaljerede ap-
pendikser til ”Fremtidig økonomistyring i politiet”.
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2 Fremtidig økonomistyring i politiet

Der er gennemført en analyse af politiets nuværende økonomistyring med særligt fokus på
procedurer for budgetlægning og -opfølgning (rapportering). Formålet har været at opstille
forslag til en sammenhængende økonomistyringsmodel i politiet, der kan sikre, at politiets
budgetlægning og opfølgning understøtter decentral og central budgetoverholdelse, årsags-
forklaring og analysemulighed.

Analysen har omfattet data, processer, organisatoriske strukturer, systemer, rapporter, rol-
ler og kompetencer vedrørende budgettering og planlægning, datafangst, regnskabsaflæg-
gelse (rapportering), controlling, ledelsesrapportering og systemunderstøttelse.

Analysen er gennemført ved interview og undersøgelser i en række kredse, blandt Rigspo-
litiets afdelinger og hos anklagemyndigheden.

Analysen har afdækket en række mangler og uhensigtsmæssigheder, som ligger til grund
for rapportens anbefalinger. Væsentlige observationer vedrører blandt andet sammenkob-
ling af aktiviteter, resultater og økonomi, opfølgningsgrundlag, opfølgning, procedurer og
systemunderstøttelse samt roller og kompetencer.

Analysen har også afdækket en række allerede iværksatte eller påtænkte initiativer på øko-
nomistyringsområdet i politiet, som bidrager til grundlæggende elementer i god økonomisk
styring. Væsentlige eksempler herpå er praktisering af timeregistrering, resultatopsamling,
opdeling af bevilling på budgetansvarsområder, regnskabsgodkendelse og projektbudgette-
ring.

De opstillede anbefalinger er supplerende til ovennævnte samt påtænkte initiativer og vil
samlet sikre en sammenhængende økonomistyring i overensstemmelse med god statslig
økonomisk styring, der af Finansministeriet opdeles således:
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Figur 1: God statslig økonomistyring

Figuren viser sammenhængen mellem institutionens opgaver, styringsområder og styrings-
opgaver. Institutionen får typisk stillet en bevilling til rådighed (finansielle midler), der an-
vendes i form på ressourcer (primært medarbejdertimer) til udførelse af institutionens akti-
viteter (f.eks. efterforskning), som resulterer i et givent produkt (f.eks. sigtelse) og endeligt
et resultat, der kan beskrives som effekten på samfundet (f.eks. faldende kriminalitet).

God økonomistyring opnås således ikke alene gennem stram finansiel styring med fokus på
overholdelse af bevillingen og dertil hørende krav til budgetopfølgning og regnskabsaf-
læggelse, men kræver også styring af ressourcernes anvendelse og resultatet heraf.

I de følgende afsnit er overordnet beskrevet, hvordan disse tre styringsområder kan prakti-
seres hos politiet.

2.1 Finansiel styring i politiet

Finansiel styring er rettet mod styring af politiets finansielle midler, stillet til rådighed i
form af en bevilling. Den finansielle styrings primære formål er opfølgning på bevilling,
budget og regnskab samt finansiel planlægning af opgaver og investeringer. Den finansiel-
le styring og kontrol udgør fundamentet for en velfungerende økonomistyring i politiet.

Analysen af den nuværende økonomiske styring har vist et behov for styrkelse af finansiel
styring, der vil stille politiet i stand til på en systematisk måde at følge op på særligt bevil-
ling og budget samlet for hele koncernen. Dette løses væsentligst i form af budgettering på
måneder og en finansiel basisrapporteringspakke.

En basisrapporteringspakke gør det muligt at lave månedlig budgetopfølgning samt følge
udviklingen i finansielle nøgletal. Månedlig budgetopfølgning vil sikre, at politiet ikke
uopdaget overskrider de finansielle rammer, og at det bliver muligt for politiet at agere
hurtigt på budgetoverskridelser.

Effekter

Produkter

Ydelser

Aktiviteter

Ressourcer

Finansielle midler

Mål- og resultatstyring

Aktivitets- og
ressourcestyring

Finansiel styring

F.eks. løbende intern opfølgning
og cost-benefit analyser

F.eks. omkostningsfordelinger,
kapacitetsstyring og

investeringsplanlægning

F.eks. lånerammekontrol,
likviditetsstyring og budget- og

regnskabsstyring

Opgavehierarkiet Styringsområde Styringsopgave

Kilde:Ansvar for styring, Finansministeriet
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Den finansielle basisrapporteringspakke skal ses som led i en trinvis implementering af en
komplet ledelsesrapportering, der i overensstemmelse med anerkendte driftsøkonomiske
principper sætter politiet i stand til at udøve økonomisk planlægning og opfølgning med
stor gennemsigtighed i årsagssammenhænge. Udviklingen heraf sker i takt med implemen-
tering af aktivitets- og ressourcestyring samt mål- og resultatstyring.

Der har ikke hidtil været etableret systematisk finansiel basisrapportering, der sammenstil-
ler budgetterede og faktiske omkostninger på relevante organisatoriske niveauer og aggre-
geringer af artskonti, og der har ligeledes ikke været etableret standardiseret rapportering
til brug for opfølgning på og styring af på drifts- og udviklingsprojekter. Der er opstillet
følgende anbefalinger:

 Standardrapporter: Der bør udvikles en række finansielle standardrapporter, som på
fleksible aggregeringsniveauer og organisatorisk dimensioner løbende identificerer
afvigelser i forhold til det budgetterede, dels for perioden, dels for året til dato.

 Styringsredskaber: Der bør udvikles et antal styringsredskaber, blandt andet som
rapporter, som på fleksible aggregeringsniveauer og organisatoriske dimensioner
muliggør opfølgning på udviklingsprojekter og driftsprojekter med særskilt finansie-
ring. Rapporterne skal muliggøre sammenholdelse af projektfremdrift med forventet
og aktuelt omkostningsforbrug. Det anbefales desuden, at den påtænkte kommende
projektafdeling hos Rigspolitiet etablerer følgende:

 Implementering af projektstyringsværktøj

 Business case-proces for igangsætning af udviklingsprojekter

 Faseopdeling af projekter i overensstemmelse med principperne i ØAV og eksi-

sterende regnskabsinstruks

 Milepælsstyring som grundlag for vurdering af fremdrift i udviklingsprojekter

 Konsekvent opsamling af økonomisk forbrug i form af timer (løn), andre drifts-

omkostninger og investeringer

 Efterkalkulation af udviklingsprojekter

 Projektkultur med styring i faste projektrammer

 Videnopsamling til understøttelse af læring.

 Tilgodehavende frihed: Der bør udvikles en standardrapport, der viser tilgodeha-
vende frihed og udviklingen i timer og kroner. Styring af tilgodehavende frihed er
en væsentlig faktor i påvirkningen af lønudgifter.

 Nøgletal: Der bør udvikles en række supplerende finansielle nøgletal, der gør det
muligt at følge udviklingen på væsentlige omkostningsdrivere og foretage sammen-
ligninger på tværs af afdelinger og kredse, herunder vedrørende:

▪ Nøgletal, relateret til løn og personale

▪ Nøgletal, relateret til anden drift
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▪ Nøgletal, relateret til likviditet.

 Central styring: Der bør etableres central og standardiseret varetagelse af budgette-
ring og budgetopfølgning hos Rigspolitiet samt tilsvarende understøttelse af kredse-
nes og afdelingernes budgetprocesser.

 Periodisering: Der bør foretages periodisering af budget til månedlige budgetter,

der indarbejdes i Navision. Løn- og driftsomkostningerne periodiseres efter en til-

nærmet lineær eller anden fordeling efter art og væsentlighed, eksempelvis baseret

på viden om aktivitetsniveau.

2.2 Aktivitets- og ressourcestyring i politiet

Aktivitets- og ressourcestyring er rettet mod styring af politiets ressourceanvendelse. Akti-
vitets- og ressourcestyringen giver gennem sammenkobling af ressourcer og aktiviteter et
indblik i, hvad politiets aktiviteter koster og sikrer dermed et økonomisk grundlag for til-
rettelæggelse og prioritering af politiets ressourceanvendelse.

Politiet foretager aktivitetsbaserede registreringer (bogføring), men anvender ikke en bud-
get- og opfølgningsmodel der modsvarer dette. Politiet anvender således ikke systematisk
den opsamlede viden om aktiviteter og ressourceforbrug i forbindelse med den interne
budgetlægning og opfølgning, og modsat inddrages ikke umiddelbart økonomiske konse-
kvensanalyser i planlægning af aktiviteter.

Aktivitets- og ressourcestyring forudsætter primært to forhold. Aktiviteterne skal kunne
defineres, og det skal være muligt at knytte ressourceforbrug og finansielle konsekvenser
hertil. Analysen har vist, at begge forudsætninger er til stede i politiet, og at faktisk løn-
forbrug opsamles (bogføres) aktivitetsbaseret.

Politiet har defineret sin fulde virksomhed i form af en række sagsområder, der kan side-
stilles med aktiviteter. Disse er grupperet i en række hovedformål. Hovedformål og sags-
områder betegnes under et ”Aktivitetskataloget” og udgør den ene af to grundlæggende
forudsætninger.

Aktivitets- og ressourcestyring forudsætter desuden, at ressourcerne defineres og prissæt-
tes. Politiets samlede økonomi kan opgøres på primært lønsum og en række hovedgrupper
for den øvrige drift. Lønsummen kan ombrydes i en række stillingskategorier med tilhø-
rende timepriser.

Politiets definition af ressourcer og muligheden for at opgøre en timepris på stillingskate-
gorier og underliggende stillingskoder er centrale elementer i politiets fremadrettede an-
vendelse af aktivitets- og ressourcestyring i budget- og opfølgningssammenhæng.

En yderligere forudsætning for aktivitets- og ressourcestyring er muligheden for at sam-
menkoble ressourcer og finansielle konsekvenser med aktiviteter - politiets virksomhed -
og dermed opgøre et budget og et økonomisk resultat af en given aktivitet.
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Politiet har obligatorisk timeregistrering i POLTID for de definerede formål og aktiviteter.
Analysen har dokumenteret, at der kan bygges bro mellem timeregistrering på aktiviteter
og forbruget i faktiske kroner - og at det er muligt at henføre dette til organisatoriske enhe-
der, hvor et økonomisk budgetansvar kan placeres.

Det faktiske forbrug kan således opgøres i både timer, årsværk og faktiske lønkroner på
alle aktiviteter i politiets virksomhed.

Øvrige driftsomkostninger vil kunne allokeres til aktiviteter på baggrund af årsværk, mens
enkelte omkostningsarter kan henføres direkte til en aktivitet og organisatorisk enhed.

Visse løn- og driftsomkostninger i Rigspolitiet anvendes til udviklingsprojekter af betyd-
ning for det samlede politi. Disse omkostninger allokeres p.t. ikke til de enkelte kredse mv.

Ud fra en full cost-betragtning kan det vælges at allokere disse omkostninger til kredsene i
form af overhead for herigennem at opnå et reelt billede af omkostningsniveauet forbundet
med drift af kredsen mv. I forhold til en aktivitetsbaseret tankegang, hvor kredsene ikke
gennem ændret aktivitetsniveau kan påvirke disse omkostninger, kan anlægges det syns-
punkt, at allokering af overhead ikke giver styringsmæssig merværdi. Disse overvejelser
er upåvirkede af eventuelle beslutninger om opdeling af bevillingen til Rigspoliti og kredse
mv. på særskilte hovedkonti.

Det anbefales, at politiet i første omgang indfører aktivitetsbaseret opfølgning i en testfase
og herefter implementerer aktivitetsbaseret budgettering og derigennem opnår aktivitets-
og ressourcestyring som en del af en samlet model for økonomistyring. Politiet opnår her-
ved en gennemsigtig økonomiopfølgning, hvor finansiel opfølgning kan suppleres med
analyser af de aktiviteter, ressourcerne er brugt til, og giver mulighed for operationelle år-
sagsforklaringer, når udviklingen i forbruget skal forklares. Politiet kan på den baggrund
f.eks. opstille mål for - og følge op på - konkret anvendelse af tid på aktivitetsniveau.

Konkret anbefales:

 Bevillingsallokering: Det hidtidige princip for allokering fastholdes som ramme for
aktivitetsbaseret budgettering i de enkelte enheder – dvs. internt i kredsene og evt.
internt i Rigspolitiet.

 Budget: Der etableres en aktivitetsbaseret budgetmodel, som fordeler budget

til budgetansvarlige enheder på basis af sammenhæng mellem ressourcer

(timer), stillingskoder, aktiviteter, hovedformål og budgetansvarlige enhe-

der.

 Budget: Der etableres mulighed for aggregering af aktiviteter pr. budgetansvarlig

enhed og stillingskategori, herunder timer, årsværk, løn og øvrige omkostninger i

forbindelse med udførelse af aktiviteten.



10

 Timeregistrering: Nuværende mulighed for ændring i timeregistrering med 60 da-

ges tilbagevirkende kraft afskaffes.

 Full cost: Der foretages fuld fordeling af øvrige driftsomkostninger efter årsværk,

bortset fra de, der kan henføres direkte til en aktivitet eller organisatorisk enhed.

 Udviklingsprojekter: Omkostninger til udviklingsprojekter drevet af Rigspolitiet

afholdes direkte af Rigspolitiet (afspejlet i bevillingsallokeringen).

 Periodisering: Der foretages en periodisering af det aktivitetsbaserede budget til

månedlige budgetter, der indarbejdes i Navision. Løn- og driftsomkostningerne pe-

riodiseres efter en tilnærmet lineær eller aktivitetsbaseret fordeling efter art og væ-

sentlighed.

2.3 Mål- og resultatstyring i politiet

Mål- og resultatstyringens primære formål er at sikre fokus på omkostningseffektivitet og
understøtte, at politiet kan prioritere sine aktiviteter strategisk. Herunder at kunne besvare
spørgsmålet om, hvorvidt ressourceforbrug står mål med opnåede resultater og effekter.

Analysen har vist, at det er muligt at indarbejde mål- og resultatstyring i politiets økonomi-
ske styring. Derved er det muligt i væsentligt omfang for politiet at følge op på sammen-
hængen mellem ressourceforbrug og mål - og bl.a. at analysere resultater i forhold til res-
sourceforbruget i form af enhedspriser, såvel over tid som på tværs af kredse mv.

Til brug herfor skal aktiviteter og ressourceforbrug sammenstilles med passende udtryks-
former for kausale resultater. Analysen har vist, at der i politiets systemer opsamles oplys-
ninger, som kan beskrives som det faktiske resultat på en række sagsområder, eksempelvis
antal sigtelser. Der kan således skabes en styringsmæssig sammenhæng mellem anvendte
ressourcer, aktiviteter og resultatet af ressourceindsatsen, der gør det muligt at beregne og
analysere f.eks. enhedsomkostninger.

Ressourceopgørelsen på aktiviteter sikrer gennemsigtighed i ressourceanvendelse (aktivi-
tets- og ressourcestyring), mens opgørelsen af resultater (mål- og resultatstyring) synliggør
resultatet af ressourceforbruget.

Det bliver således muligt at analysere f.eks. udviklingen i egen omkostningseffektivitet
eller foretage sammenligning mellem kredse i form af benchmark. Denne form for analyse
understøtter politiets mulighed for opfølgning på omkostningseffektivitet og giver et for-
bedret grundlag for prioritering og budgetudarbejdelse.

På en betydelig del af politiets sagsområder er der p.t. ikke defineret resultater, og der sker
således heller ikke opsamling af registreringer herom. Dette skyldes primært sagsområdets
karakter (f.eks. beredskab), hvor det er vanskeligt at definere resultater, som er kausale for
indsatsen. Men henblik på at muliggøre mål- og resultatstyring for så stor en del som mu-
ligt af politiets ressourceanvendelse og herigennem opnå de beskrevne styringsmæssige
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fordele pågår en analyse af muligheder for, dels at ombryde aktiviteter i andre hovedformål
(grupperinger), dels at bruge differentierede metoder for definition af resultater.

Nedenfor er det foreløbige resultat af denne analyse illustreret i form af forslag til ny grup-
pering af aktiviteter. Figuren samler politiets aktiviteter i otte nye hovedformål. Ved at
gruppere aktiviteterne i disse mere homogene grupper kan der opstilles resultater for ho-
vedformålsgruppen som helhed, der gør aktiviteterne mere styringsegnede i forhold til mål-
og resultatstyring:

Figur 2: Hovedformål og aktiviteter

Eksempelvis kan Opretholdelse af fred og orden som samlet formål resultatstyres på de
samlede omkostninger hertil - altså hvor stor en andel af den samlede økonomi der bruges
herpå, mens eksempelvis Straffesagsbehandling politi kan resultatstyres på de enkelte akti-
viteter - altså opgørelser af ressourcer, sigtelser og enhedsomkostninger på f.eks. Drab mv.

Administrative og ledelsesmæssige aktiviteter som Administration og Hjælpefunktioner
kan som samlet formål resultatstyres på andelen af politiets samlede bevilling. Dette er et
driftsøkonomisk anerkendt mål til vurdering af Administrationens omkostningseffektivitet.

Det anbefales således, at politiet udbygger mål- og resultatstyringen som en del af en sam-
let model for økonomistyring. Konkret anbefales:

FL1

Opretholdelse af f red
og orden

• Hændelserog
undersøgelser

• Eftersøgninger
• Patrulje flere formål
• Transport og bevogtning
• Tilsyn/eskorte/

beskyttelse
• Pas- og

udlændingekontrol
• Administrative sager
• Vold - initiativ
• Røveri - initiativ
• Indbrud - initiativ
• Tyveri - initiativ
• Færdselslov - initiativ
• Indsats i og omkring

værtshuse
• Særlige persongrupper
• Særlige geografiske

områder
• Særlige begivenheder
• Andre forebyggende

aktiviteter
• Øvrig særlov - initiativ
• Centrale målkrav
• Alarm 112/Radio/Dette
• Tilkaldt - ikke inds
• Kriminalitetsanalyse
• Efterretningsvirksom
• Beredskabsarbejde
• Parkeringskontrol

FL2

Straf fesagsbehandlin
g politi

• Drab mv.
• Vold
• Sædelighed
• Røveri
• Indbrud
• Tyveri
• Økonomiskkriminalitet
• Narkotika og smugling
• Øvrig straffelov, herunder

brugstyveri
• Øvrige særlov
• Færdselslov

FL4

Uddannelse

• Grunduddannelse –
opdelt på 4
underliggende kategorier

• Vedligeholdelse/videreud
dannelse – opdelt på 4
underliggende kategorier

• Lederuddannelse –
opdelt på 4
underliggende kategorier

• Specialuddannelse –
opdelt på 4
underliggende kategorier

FL6

Ledelse

• Sagsfordeling / visitation
og kvalitetskontrol

• Administration af
tjenesten

• Disponering
• Møder med eksterne

interessenter
• Ledelse i øvrigt

• Edb-udvikling og system
• Intern post, arkiv
• Telefonomstilling
• Informationsformidling

FL8

Tværgående
hovedformål

• Rådgivning, høringer
• Internationalt arbejde
• Internationale missioner
• Mødetid, parole og brifing
• Ny lovgivning, instrukser

og informationssøgning
• Udviklingsprojekter
• Pressekontakt
• Fagforeningsarbejde
• Resttid
• Ikke allokeret

FL3

Straf fesagsbehandlin
g anklagemyndighed

• Drab mv.
• Vold
• Sædelighed
• Røveri
• Indbrud
• Tyveri
• Økonomiskkriminalitet
• Narkotika og smugling
• Øvrig straffelov, herunder

brugstyveri
• Øvrige særlov
• Færdselslov
• Indfordring

FL5

Administration

• Motorvæsen, pas,
kørekort

• Køre - og teoriprøve
• Bevillingssager
• Færdselstekniske

foranstaltninger
• Våbensager
• Øvr. till. og attest
• Hittegods, udsat bohave
• Fremmedsager
• Politiekspedition
• Personaleadministration
• Økonomiforvaltning
• Administrativanalyse
• Bygninger, køretøjer
• Inventar og udstyr
• Kriminalteknik, foto
• Møder, interne faste

udvalg
• Bedømmelse, samtaler

og ledervurderinger
• Intern tilsyn og kontrol

FL7

Hjælpefunktioner
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 Resultater: Resultater opgøres for alle aktiviteter og/eller hovedformål og indgår i
den løbende økonomiopfølgning.

 Aktivitetskatalog: Aktivitetskataloget ombrydes i nye og færre hovedformål for at
øge muligheden for opgørelse af resultater på primært overordnede formål.

 Målsætninger: Der sættes målsætninger op for forventet eller planlagt ressourcefor-
brug (timer) på aktiviteter samt i relevant omfang kausale mål om resultater.

 Analyser: Mål- og resultatstyring etableres med henblik på tværgående analyser og
sammenligninger.

2.4 Løftestænger

God økonomistyring i politiet omfatter ud over de tre styringsområder finansiel styring,
aktivitets- og ressourcestyring samt mål- og resultatstyring også underliggende løftestæn-
ger som f.eks. processer, organisering og værktøjer.

Løftestængerne er analyseret og behandlet i form af Opgavesplit samt roller og ansvar,
Regnskabsprocedurer, Controlling, Systemunderstøttelse samt Ledelsesrapportering.

2.4.1 Opgavesplit samt roller og ansvar

En væsentlig løftestang er, at roller, ansvar og opgavefordeling er klart og entydigt define-
ret. Dette omfatter såvel roller og ansvar internt hos Rigspolitiet som opgavesplittet mel-
lem Rigspolitiet og kredsene samt anklagemyndigheden.

Analysen har vist, at kredsene efterspørger retning og vejledning fra Rigspolitiet. Der er
eksempelvis usikkerhed om, hvordan processer tilrettelægges og praktiseres, herunder
grænseflader til Rigspolitiet (opgavesplit), hvilke styringsmæssige rammer der arbejdes
under, hvilke systemmæssige tiltag der planlægges mv. Usikkerheden medfører, at der i en
række tilfælde bruges ressourcer på udvikling af lokale processer, systemmæssige løsnin-
ger og rapporter, ligesom der er risiko for såvel redundant arbejde som mangler.

Analysen af har endvidere vist, at egentlig driftsøkonomisk kompetence i kredsene primært
findes hos økonomichefen. Der er således ikke ressource- og kompetencemæssigt grundlag
for på kort sigt at påføre kredsene væsentlige nye opgaver vedrørende økonomistyring. Til-
svarende gælder i betydeligt omfang i Rigspolitiets afdelinger.

Det er således nødvendigt at præcisere roller og ansvar hos Rigspolitiet og i kredsene ved-
rørende økonomistyring, og at understøtte disse roller og ansvarsbestemmelser med et split
af opgaver, der:

 Understøtter kredsenes varetagelse af selvstændigt budget- og økonomiansvar og
fortsatte udvikling af økonomistyringskompetence,

 Sikrer en konsistent og gennemskuelig økonomi på tværs af kredse og afdelinger,
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 Understøtter Rigspolitiets varetagelse af det overordnede ansvar for politiets samle-
de økonomi, herunder overholdelse af ramme.

Konkret anbefales:

 Roller og ansvar: Der gennemføres definition eller redefinition af roller, ansvar og
opgavefordeling, dels internt i Rigspolitiet, dels mellem Rigspolitiet og kredse samt
anklagemyndigheden.

 Rigspolitiets rolle: Rigspolitiet skal varetage en drivende rolle i forhold til at udstik-
ke retning, mål og rammer, gennemføre modelteknisk initial del af planlægning og
budgettering, drive rapportering og finansiel samt aktivitetsbaseret opfølgning samt
drive proaktiv kvalitetssikring af data og rapporter mv. i form af controlling.

 Koncernstyring: Koncernstyring hos Rigspolitiet skal varetage en udvidet service-
rende rolle i forhold til kredse og afdelingers lokale økonomistyring, idet den pri-
mære kompetence og de primære ressourcer til brug i økonomistyring findes eller
bør findes hos Rigspolitiet.

 Aktiviteter: Anbefalingerne ovenfor omfatter Budget- og regnskabsprocessen (opga-
vesplit mellem Koncernstyring hos Rigspolitiet og kredsene henholdsvis afdelinger-
ne) samt Finansiel controlling og Forretningscontrolling og forholdet til Intern Revi-
sion.

En eventuel opsplitning af finanslovshovedkonto 11.23.01 på Rigspolitiet, kredsene, den
centrale anklagemyndighed og PET påvirker ikke disse anbefalinger.

Desuden anbefales det, at budgetansvaret placeres i hver af Rigspolitiets søjler på et orga-
nisatorisk niveau, som har en væsentlig økonomisk volumen, og hvor det tillige er muligt
at opstille meningsfyldte forklaringer på årsagssammenhænge mellem ressourceanvendel-
se, aktiviteter og resultater. Budgetansvaret bør altså placeres tættere på de enheder, der
driver udgifterne, men også dybere i de organisatoriske enheder end hidtil (markeret med
rødt):
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Figur 3: Placering af budgetansvar

For Rigspolitiet indebærer anbefalingen, at afdelingslederne under politiområdet får et
eksplicit ansvar og visse arbejdsopgaver i forhold til at opstille årsagsforklaringer som led i
såvel den lokalt som centralt drevne budgetopfølgning. For kredsene gør tilsvarende æn-
dringer sig gældende for lederne af lokalpoliti, beredskab og efterforskning samt for chef-
anklageren.

2.4.2 Regnskabsprocedurer og kontoplan

Det vurderes samlet set, at den nuværende interne kontoplan med tilhørende konteringsdi-
mensioner i al væsentlighed kan understøtte den nye aktivitetsbaserede budgetmodel og
den nye finansielle basisrapporteringspakke. Undtaget herfra er opsamling af løn på drifts-
og udviklingsprojekter, som ikke er fuldt ud muligt i den nuværende opsætning af politiets
systemer.

Analysen af konteringsdimensionerne i politiets systemer har afdækket en række forbed-
ringsområder, som dels vil kunne medvirke til at skabe et bedre overblik og en større en-
kelhed i forbindelse med udarbejdelse af rapporter, og dels vil kunne medføre administra-
tive forenklinger i forbindelse med bogføringen.

Konkret anbefales følgende forbedringer vedrørende kontoplanen:

 Etablering af ensartet struktur for dimensioner på tværs af systemer (Navision,
POLTID og POLSAS)

 Konsekvent og entydig anvendelse af dimensioner til at beskrive samme forret-
ningsmæssige kategoriseringer

 Konsekvent og standardiseret anvendelse af standard dimensioner og krav til disses
anvendelse

 Etablering af aktivitetsdimension i Navision Stat
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 Anvendelse af unikke kontonumre på tværs af Rigspoliti og kredse mv.

 Etablering af supplerende konti til opsamling af ventetid mv.

Der foreligger to overordnede regnskabsinstrukser – en, der dækker Rigspolitiet, og en, der
dækker kredsene. Yderligere er der for Rigspolitiet udarbejdet en regnskabsinstruks, der
dækker løn, og en, der dækker pension.

Rigsrevisionen har godkendt den seneste version af regnskabsinstruksen, som blev opdate-
ret senest i juni 2009. Regnskabsinstruksen skal årligt opdateres. Regnskabsinstrukserne
beskriver på et overordnet plan Rigspolitiets retningslinjer for regnskabsopgaverne. Formå-
let med instrukserne er således at give et overordnet overblik, der sikrer, at retningslinjer,
regler og love overholdes.

Endvidere foreligger der forskellige vejledninger og instrukser, heriblandt en løn- og en
pensionsinstruks. En afstemningsvejledning er endvidere under udarbejdelse.

Der foreligger imidlertid ikke umiddelbart fyldestgørende procesbeskrivelser for alle pro-
cedurer for regnskabsaflæggelse og -kontrol. Udarbejdelse af sådanne procesbeskrivelser
er umiddelbart begrænset af mangel på dedikerede ressourcer i Rigspolitiet, og kredsene
efterspørger som konsekvens heraf løbende rådgivning fra centralt hold om relevante pro-
cedurer for f.eks. løn og it.

Der bør udarbejdes procesbeskrivelser for alle væsentlige regnskabsprocesser i kredsene og
centralt i Rigspolitiet, herunder til beskrivelse af arbejdssekvenser og -handlinger, grænse-
snit mellem ansvarsområder, ressourcer, afdelinger og systemer, der er involveret i den en-
kelte opgave. Procesbeskrivelser bør udarbejdes for alle væsentlige regnskabsopgaver både
i Rigspolitiet og i kredsene. Med henblik på opnåelse af effekt på kort sigt bør de mest kri-
tiske opgaver derfor udvælges.

Følgende forbedringer vedrørende procedurer og instrukser anbefales implementeret:

 Oprettelse af projektdimension i POLTID (POLPAI)

 Udarbejdelse af procesbeskrivelser for alle væsentlige procedurer for regnskabsaf-
læggelse og -kontrol

 Central styring / vedligeholdelse af kontoplanen.

2.4.3 Controlling

Som en integreret del af en god økonomistyringsmodel bør etableres eller redefineres så-
danne aktiviteter, der under et sikrer, at data, rapporter og analysegrundlag har den fornød-
ne rigtighed, fuldstændighed og relevans, og at disse etablerer en gennemskuelig sammen-
hæng mellem aktiviteter, ressourceanvendelse, resultater og økonomiske konsekvenser.
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Disse aktiviteter betegnes under et som controllingaktiviteter. Analysen har vist, at der er
mangel på systematisk controllingaktivitet, især for så vidt angår finansiel controlling, i
såvel kredse mv. som centralt. Analysen har desuden sandsynliggjort, at etablering af sy-
stematisk controlling vil kunne effektivisere den samlede kvalitetssikringsindsats og sam-
tidig øge kvaliteten af det regnskabsanalytiske grundlag.

Det anbefales at skelne mellem controlling af finansiel karakter og controlling rettet mod
indre sammenhænge mellem aktiviteter og resultater:

 Finansiel controlling: Finansiel controlling er rettet mod grundlaget for de finansiel-
le måneds-, kvartals- og årsregnskaber og den heri indeholdte budgetopfølgning.
Fokus er på bogholderiets processer og interne kontroller, anvendte systemer, data-
kvalitet og strukturer, herunder kontoplan og konteringsvejledning, samt kvalitets-
sikringsprocedurer som vejledninger, afstemninger mv. Formålet er således at sikre,
at de økonomiske registreringer i politiet til enhver tid er korrekte, rettidige og hen-
sigtsmæssige i forhold til den videre anvendelse.

 Forretningscontrolling: Forretningscontrolling er rettet mod resultater og effekter af
politiets arbejde og sammenhænge med målsætninger, strategi og økonomisk for-
brug. Fokus er på fremadrettet og udviklingsorienteret opfølgning og læring, herun-
der mod tilpasning og udvikling af ledelsesinformation. Formålet er således styring
og opfølgning i forhold til målsætninger, strategi og økonomi.

Begge controllingaktiviteter forankres i Rigspolitiets Koncernstyring. Det anbefales, at lo-
kale økonomiansvarlige - f.eks. økonomichefer i kredsene - og disses selvstændige aktivi-
teter, der er rettet mod datakvalitet og sammenhænge, tænkes ind i årsplanerne, således at
den samlede controllingopgave udgør et reelt og gensidigt givende samarbejde mellem det
centrale niveau og det decentrale niveau.

2.4.4 Systemunderstøttelse

Den aktivitetsbaserede budgetmodel og model for opfølgning forudsætter systemunder-
støttelse. Der er foretaget en analyse af mulighederne baseret på løsninger, som p.t. anven-
des i politiet. Denne tilgang er begrundet i rammerne for opgaven, som ikke omfatter it-
strategiske overvejelser, og i ønsket om en hurtig implementering.

Det system, som vælges til at understøtte de nye elementer i økonomistyringsmodellen,
skal kunne anvende data fra politiets forskellige systemer. Det vurderes, at SAP BW (data-
varehus) er det eneste af politiets eksisterende systemer, som vil kunne bringes til anven-
delse.

Desuden vil systemet QlikView, der er anvendt til dokumentation af datasammenhænge i
forbindelse med analyse af udviklingen i historisk forbrug, kunne anvendes, dels som data-
varehus, dels som rapportværktøj.

Det anbefales at anvende en kombination af SAP BW som datavarehus og QlikView som
rapportværktøj, da:
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 SAP BW er en integreret del af politiets systemplatform og it-strategi

 Der opnås et sammenhængende og konsistent datagrundlag

 Løsningen er hurtigt implementerbar

 Rapporter kan udvikles hurtigt i QlikView

 Intuitiv og brugervenlig grænseflade

 Slutbrugeren kan være selvhjulpen

 Konvergens - begge systemer vil på sigt kunne substituere hinanden.

På baggrund af vurderinger fra Rigspolitiets it-område og generelle erfaringer med
QlikView er det estimeret, at den samlede løsning kan etableres på ca. to måneder.

2.4.5 Ledelsesrapportering

Formålet med ledelsesrapporteringen er at adressere elementerne i den finansielle basis-
rapportering i forhold til de enkelte ledelsesniveauer ud fra relevans og styringsbehov.
Dernæst er det at opstille relevant ledelsesinformation inden for aktivitets- og ressourcesty-
ring samt mål og resultatstyring, afstemt i forhold til de enkelte ledelsesniveauer. Der er
således fokus på at synliggøre sammenhængene mellem ressourceforbrug, aktiviteter, re-
sultater og økonomi.

Ledelsesinformationen vil samlet set gøre det muligt at agere målrettet, gennemsigtigt og i
tide på udviklingen gennem året. Formålet med ledelsesrapporterne er således, i overens-
stemmelse med anerkendte driftsøkonomiske principper, at sætte politiet i stand til at ud-
øve økonomisk planlægning og opfølgning med stor gennemsigtighed i sammenhænge
mellem økonomi og drift og i udviklingen i omkostningseffektivitet.

Ledelsesrapporteringen vil kunne udvikles i takt med, at politiet implementerer anbefalin-
gerne til aktivitets- og ressourcestyring samt mål- og resultatstyring.

2.5 Implementering

Formålet med implementeringsplanen er at sikre, at de anbefalede aktiviteter for politiet
implementeres fra den mest hensigtsmæssige og operationelle tilgang, der ikke belaster
organisationen mere end nødvendigt og under hensyntagen til politiets ressourcer og evne
til at absorbere forandringer.

Til at understøtte implementeringen af en kommende økonomistyringsmodel hos politiet er
der udarbejdet en række principper, der bør være styrende for implementeringsplanen:

 Hensyntagen til politiets strategi og daglige drift

 Hensyntagen til øvrige projekter hos politiet

 Rullende princip for implementering af forandringer

 Rigspolitiet skal fremstå som ejer af projektet
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 Respekt for den eksisterende kultur.

Den ændrede økonomistyringsmodel medfører en anderledes måde at arbejde med økono-
mistyring på i politiet. Der er behov for væsentlig forandringsparathed hos de berørte lede-
re og medarbejdere for at skabe en konsistent og gennemskuelig økonomi på tværs af kred-
se og afdelinger.

Åbenhed i kommunikation om projektet og fokus på nødvendigheden af at indføre den nye
økonomistyringsmodel er derfor en vigtig parameter. Samtidig foregår implementeringen
af den nye økonomistyringsmodel i politikredse og afdelinger med forskelligt udgangs-
punkt for at tage en ny økonomistyringsmodel til sig, hvorfor åbenhed og respekt for lokale
særtegn bør indarbejdes i forandrings- og kommunikationsplanen.

Implementeringsplanen indeholder fire arbejdsstrømme. Under beskrivelserne af de enkel-
te arbejdsstrømme er der angivet tidsperspektiver for implementering af aktiviteterne, ba-
seret på erfaring og kendskab til politiets forhold. Implementeringsplanen er således ikke et
udtryk for tidsmæssigt overlap mellem de fire arbejdsstrømme, men udelukkende forventet
tidsforbrug til gennemførelse af implementering.

Figur 4: Implementeringsplan

Som implementeringsplanen viser, implementeres den finansielle styring og de grundlæg-
gende løftestænger som processer og organisering først (det er således muligt at foretage
systemvalg, fastlægge rapportlayout, definere datamapning osv. inden for en måned).
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Dernæst kan implementering af den aktivitetsbaserede budgetmodel iværksættes som et
enten parallelt eller selvstændigt forløb (elementer som systemvalg, rapportlayout og da-
tamapning kan således ikke fastlægges inden for samme korte tidshorisont som den finan-
sielle basisrapportering).

Et af principperne for implementeringsplanen er, at arbejdsstrømme og aktiviteter imple-
menteres efter et rullende princip. Det betyder, at aktiviteterne implementeres i henhold til
at understøtte Rigspolitiets økonomifunktion i rollen som faglige superbrugere, der suppor-
terer de øvrige decentrale økonomifunktioner.

Den skitserede implementeringsplan og de underliggende aktiviteter hviler på en række
afgørende milepæle, der skal imødekommes for at sikre en succesfuld implementering af
de opstillede anbefalinger. De vigtigste milepæle på tværs af arbejdsstrømmene er følgen-
de:

Tabel 1: Milepæle arbejdsstrømme

Projektets væsentligste kritiske succesfaktorer og risici knytter sig til følgende:

 Systemvalg og systemopsætning

 Tillid til finansielle rapporter

 Tillid til budgetmodel

 Kompetenceopbygning

 Central styring - lokalt ansvar.

2.5.1 Ressourcevurdering og omkostningsbetragtning

Beregningsestimater beror, dels på erfaringer fra lignende projekter, dels på to grundlæg-
gende forudsætninger:

Arbejdsstrøm Milepæle

Finansiel basisrapportering

Systemvalg

Opsætning og test

Drift

Aktivitetsbaseret budgetmodel

Systemvalg

Opsætning og test

Drift

Løftestænger

Forretningscontrolling igangsat

Finansiel controlling igangsat

Budgetproces implementeret

Placering af budgetansvar
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 Begrænset interessentinvolvering fsva. det principielle set-up: Fremlagte anbefalin-
ger vedrørende den fremtidige økonomistyring skal ikke tilpasses yderligere via in-
volvering af en bred interessentkreds mellem Rigspoliti, kredsene og anklagemyn-
digheden. Der vil dog givetvis blive behov for marginale tilpasninger for at tage
højde for eventuelle uhensigtsmæssigheder, som måtte blive afdækket i implemente-
ringsforløbet.

 Alle anbefalinger implementeres: Anbefalinger vedrørende tilpasning af funktions-
og jobbeskrivelser, processer, arbejdsgange, kontoplaner og regnskabsprocedurer
skal alle udføres og implementeres.

Ressourceomfanget er enten opgjort i kroner eller personaleressourcer ud fra en betragt-
ning om, hvad der giver det mest hensigtsmæssige billede. Betragtningerne giver et over-
blik over, hvor mange interne timer eller kroner politiet estimeres at anvende på implemen-
tering af de enkelte arbejdsstrømme og de underliggende aktiviteter. Der er ikke medtaget
eventuelle meromkostninger til konsulentbistand fra eksterne implementeringspartnere.

Omkostninger til konsulentbistand må dog påregnes ved faglig opkvalificering af identifi-
cerede personer i Rigspolitiet til superbrugere i den nye aktivitetsbaserede budgetmodel
samt eventuelt til systemudvikling.

Tabel 2: Ressourceestimat

Arbejdsstrøm Aktiviteter Kr. Ressourcer

Finansiel
basisrapportering

Aktivitetsbaseret
budgetmodel

Systemopsætning 1,1 mio.1

Udvikling: En til to (inter-
ne) projektdeltagere samt
1 ekstern fuld tid i perio-
den (otte til ti uger afhæn-
gig af systemvalg)2

Træning finansiel basis-
rapportering

0,1 mio.

Forberedelse: Fem dage
Træning: En til to dage pr.
person pr. kreds og Rigs-
politi

Træning budgetmodel 0,1 mio.
Forberedelse: Ti dage
Træning: To dage pr. per-
son pr. kreds og Rigspoliti

Feedback og opfølgen-
de træning

Forberedelse: En dag
Træning: En til to dages
fælles træning pr. person

1 Beløbet inkluderer licens og ekstern projektleder..
2 Forudsat at politiets interne SAP-ressourcer selv forestår udviklingen.
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Arbejdsstrøm Aktiviteter Kr. Ressourcer

Løftestænger

Controlling (finansiel
og forretning)

0,1 mio.

Rekruttering inkl. jobbe-
skrivelse, jobsamtaler
mv.3 - svarende til 10-15
dage

Træning budgetproces
og - opfølgning

0,1 mio.
Forberedelse: Fem dage
Træning: To dage pr. per-
son pr. kreds og Rigspoliti

Placering af ansvar i
budgetansvarlige enhe-
der

Feedback og opfølgen-
de træning

Kommunikation og
forandringsledelse

Forandrings- og kom-
munikationsaktiviteter

En til to projektdeltagere i
hele implementeringsperi-
oden

Styre-, projekt- og refe-
rencegruppeaktiviteter

Styre- og projektgruppe-
aktiviteter: 20 dage
Referencegruppe: Ti dage

3 Udarbejdelse af årsplan, procesbeskrivelser, analyser mv. er integreret del af controllernes virke og be-
tragtes ikke som en implementeringsomkostning.
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3 Politiets strafferetsplejekonto § 11.21.21

Nærværende kapitel har til formål at vurdere styrbarheden af strafferetsplejekontoen. Ka-
pitlet er struktureret i følgende afsnit.

2.1 Udvikling i udgifter til strafferetsplejen

2.2 Segmentering af strafferetsplejens omkostninger

2.3 Vurdering af styrbarhed.

3.1 Udvikling i udgifter til strafferetsplejen

Politiets strafferetsplejekonto § 11.21.21 administreres i praksis som en lovbunden bevil-
ling. Udgifterne til strafferetsplejen har over flere år har udvist en realvækst på over 5 %,
jf. Figur .

Figur 5

Med undtagelse af 2007 er udgifterne til strafferetspleje vokset konstant med en
gennemsnitlig årlig realvækst på omkring 5 %. Faldet i 2007 kan i al væsentlighed
henføres til faldet i omkostninger til advokatsalærer (beskikkede advokater) som følge af
produktionstabet i forbindelse med domstolsreformen.

En opdeling på underkonti viser, at kontoen dækker over betydelige forskelle i udgiftsvæk-
sten, jf. Tabel .

Udgifter til politiets strafferetsplejekonto

Note: Ekskl. omkostninger afholdt af Justitsministeriet og Domstolsstyrelsen

853

771

689

729

697

2009

5,2% p.a.

0807062005

DKK millioner; 2011-priser
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Tabel 3

Det fremgår, at udgifterne til retsmedicinske ydelser og teleoplysninger er betydelige og
samtidig har været i kraftig vækst. Disse omkostninger dækker over henholdsvis udgifterne
til obduktioner, DNA-undersøgelser, herunder også DNA-registeret, og oplysninger fra
teleselskaberne i forbindelse med f.eks. aflytninger og teletrafik. For begge områder be-
mærkes, at den teknologiske udvikling har øget anvendelsesmulighederne og adgangsmu-
lighederne til denne type oplysninger, men at det også kan have gjort ydelserne billigere.
Endelig kan den teknologiske udvikling også være med til at aflaste traditionelle og mindre
effektive efterforskningsredskaber.

For så vidt angår sagsomkostningerne på strafferetsplejekontoen, kan dømte idømmes at
betale sagsomkostningerne. I 2009 beløb dette sig til 370 mio. kr., jf. Tabel .

Tabel 4

Når dømte pålægges at betale sagsomkostningerne, indtægtsføres disse som en overførsels-
indtægt (jf. Tabel ). Såfremt den dømte ikke betaler inden for seks måneder, overføres for-
dringen til inddrivelse hos SKAT og nedskrives som tilskud (jf. Tabel ). Stigningen i denne
post fra 2006 til 2007 skyldes, at der indførtes nye regler for overførsel af fordringerne til
SKAT, hvilket bevirkede, at ekstraordinært store fordringer blev overført og dermed ned-
skrevet i 2007.

Årlig vækst

2011-priser, mio. kr. 2005 2006 2007 2008 2009 2005-2009

Advokatsalær 386,7 392,3 324,0 362,8 394,3 0,5%

Lægeerklæringer 22,3 21,8 20,9 21,5 21,2 -1,2%

Revisionshonorar 17,8 23,0 18,7 17,5 18,4 0,8%

Transport 3,7 3,1 2,7 3,5 3,8 0,9%

Tekniske undersøgelser 4,5 7,1 6,1 7,8 9,3 19,8%

Øvrige 0,5 0,4 1,1 0,3 8,0 99,8%

Sagsomkostninger 435,5 447,7 373,5 413,4 455,0 1,1%

Retsmedicinske ydelser 155,2 171,1 200,6 222,0 253,9 13,1%

Teleoplysninger m.v. 42,6 41,2 46,6 60,9 76,7 15,8%

Mentalundersøgelser 21,5 24,2 21,0 26,7 26,6 5,4%

Læger - detention 15,6 16,5 15,0 13,3 13,1 -4,4%

Bistandsværger 7,3 8,3 8,0 9,4 9,7 7,4%

Udgifter vedrørende lig 7,3 7,4 8,3 9,0 9,1 5,6%

Eksterne anklagere 2,8 2,4 7,7 8,6 2,0 -7,7%

Brandundersøgelser 6,1 6,4 6,0 6,9 6,0 -0,5%

Øvrige 3,2 3,3 1,8 0,7 1,3 -20,7%

Direkte på strafferetsplejen 261,6 280,8 315,0 357,5 398,3 11,1%

I alt 697,1 728,5 688,5 770,9 853,4 5,2%

2011-priser, mio. kr. 2005 2006 2007 2008 2009

Overførselsindtægter 412,6 438,2 309,7 303,8 370,0

Tilskud (overført til inddrivelse i SKAT) 24,1 88,6 347,8 264,9 291,9
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3.2 Segmentering af strafferetsplejens omkostninger

Det forekommer ud fra en økonomisk synsvinkel uhensigtsmæssigt, at det økonomiske
ansvar er adskilt fra det operationelle ansvar. Det vil sige, at de organisatoriske enheder,
der foretager prioriteringerne og har mulighed for at påvirke prisfastsættelsen, ikke har
noget incitament til at forholde sig til det økonomisk hensigtsmæssige i beslutningerne.
Ud fra en retsmæssig betragtning kan det imidlertid være relevant at sikre, at det ikke er
økonomiske hensyn, der afgør, om en sag er tilstrækkeligt oplyst.

For en række af omkostningerne, omfattet af strafferetsplejekontoen, kan det fremføres, at
afholdelsen af udgiften er nødvendig for eksempelvis at sikre en rimelig sandsynlighed for
domsfældelse. Dette adskiller sig imidlertid ikke fra andre udgifter, hvor det også er nød-
vendigt at prioritere. Eksempelvis foretager politiet i efterforskningssager prioritering ved-
rørende daglige mandskabsressourcer og længden af efterforskningen. Dette vurderes alt
andet lige også at have implikationer for sandsynligheden for domsfældelse. Tilsvarende
eksempler eksisterer for en række andre sektorer, herunder sygehusene og socialområdet.
Eksempelvis er der tilsvarende overvejelser vedrørende omkostningerne til socialt udsatte
børn, hvor der også foretages prioriteringer, og hvor området rammestyres.

I relation til anvendelsen af teleoplysninger er der f.eks. indikationer på prioriteringsfor-
skelle mellem politikredsene, hvilket ses ved den betydelige variation imellem omkostnin-
gerne per sigtet, jf. Figur .

Figur 6

Det kan fremføres, at forbruget er påvirket af forskelle i kriminalitetsmønstret mellem poli-
tikredsene snarere end prioriteringsforskelle. Der er i den forbindelse gennemført en række
korrelationsanalyser. Eksempelvis er det undersøgt, om der er en korrelation mellem for-

Anvendelse af teleoplysning1

Forbrug per sigtet
Total, DKK

2008

Fremgangsmåde

▪ Undersøgelsen
afspejler brugen af
teleoplysninger i
hver sigtet sag

▪ Det totale
teleforbrug per
kreds er fordelt på
antal sigtede i den
specifikke kreds

▪ Undersøgelsen
tager ikke højde for
forskelle i sagernes
karakter mellem
kredse 16

3739404143
50

5559
64

7980

166

BNJMVJSØJFSSSSJNSGnsMVSKVØJK

+116%

1 22% af de totale omkostninger til teleoplysning er afholdt af Rigspolitiet og derfor ikke fordelt på politikredsene
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bruget af teleoplysninger per sigtet og andelen af voldssager og/eller narkotikasager. Det
bemærkes f.eks., at Midt- og Vestsjællands politikreds har et relativt højt forbrug af tele-
ydelser, men har en meget lav andel af både narkokriminalitet og voldssager. Disse analy-
ser indikerer ikke, at ovenstående blot afspejler kriminalitetsmønstret.

Det bemærkes, at der er en betydelig variation mellem politikredsene i anvendelsen af tele-
oplysninger. Københavns Politi har et ti gange større teleoplysningsforbrug per sigtet end
Bornholms Politi. Såfremt denne sammenligning betragtes som et særtilfælde, observeres
der stadig markante forskelle mellem politikredsene. Eksempelvis er forbruget per sigtet
over dobbelt så stort i Østjyllands politikreds sammenlignet med Nordjyllands politikreds.

Omkostningerne på strafferetsplejekontoen påvirkes af priserne på ydelserne samt mæng-
derne. Det er i den forbindelse relevant at belyse følgende:

 Hvem fastsætter/forhandler priser på ydelserne, herunder fastsætter specifikatio-

nerne?

 Hvem træffer beslutningen om omkostningen (eller den beslutning, som forårsager

omkostningen)?

Typisk vil der i praksis være sammenfald mellem den organisatoriske enhed, der fastsæt-
ter/forhandler priser, og den enhed, der træffer beslutningen. Denne betegnes i nærværende
dokument som den disponerende enhed. Omkostningerne til strafferetsplejen påvirkes
overordnet af tre enheder: Domstolene, politiet og anklagemyndigheden. En opgørelse vi-
ser, at politiet og domstolene hver disponerer over ca. 47 % af omkostningerne til straffe-
retsplejen, mens anklagemyndigheden disponerer over ca. 5 %, jf. Figur .
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Figur 7

Det bemærkes, at den årlige realvækst i omkostningerne har været over 10 %, for så vidt
angår de omkostninger, hvor politiet disponerer, mens omkostningerne, hvor domstolene
disponerer, er steget med knap 1 %.

Ovenstående opdeling på henholdsvis domstole, politi og anklagemyndighed er gennem-
ført ved en gennemgang af de enkelte underkonti på strafferetsplejekontoen samt gennem
interview med politiet og Rigsadvokaten, jf. Figur .

Omkostninger på strafferetsplejekontoen

404

47

402

853

PolitiDomstoleTotal Anklagemyndighed

Årlig vækst
(05-09)

0,6% 11,4%

2009; DKK millioner, 2011-priser

5,2% 2,8%
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Figur 8

Politiet disponerer over hovedparten af underkontiene, som dog kun udgør knap 50 % af de
samlede omkostninger for strafferetsplejen. Dette kan henføres til de betydelige omkost-
ninger til advokatsalærer (beskikkede advokater), som disponeres af domstolene.

Følgende underafsnit er struktureret efter den disponerende enhed: Domstolene, politiet og
anklagemyndigheden.

3.2.1 Omkostninger på strafferetsplejen, hvor domstolene disponerer

Domstolene disponerer over to omkostningstyper. Nedenfor beskrives disse nærmere, her-
under særligt prisfastsættelsen.

 Advokatsalærer (394,3 mio. kr.). Retsplejeloven fastsætter reglerne for beskik-

kelse af forsvarere for sigtede eller tiltalte. Rettens fastsættelse af salæret til be-

skikkede forsvarere sker på grundlag af vejledende takster, der hvert andet år for-

handles mellem Justitsministeriet, Rigsadvokaten, præsidenterne for Vestre- og

Østre Landsret samt repræsentanter fra Advokatsamfundet. Taksterne reguleres ca.

hvert andet år. Politiet og anklagemyndigheden har efter bestemmelserne i retsple-

jelovens § 721 og § 722 mulighed for at opgive påtalen eller at give et tiltalefra-

fald, hvis sagens gennemførelse vil medføre vanskeligheder, omkostninger eller

behandlingstider, som ikke står i et rimeligt forhold til sagens betydning og den

straf, som i givet fald kan forventes idømt. Bestemmelserne anvendes navnlig som

et "procesøkonomisk værktøj" til at skære større sager om bl.a. økonomisk krimi-

nalitet til, således at der ikke benyttes uforholdsmæssigt store ressourcer på at ef-

terforske forhold, som ikke kan forventes at føre til væsentlig yderligere straf. Pri-

Disponering af underkonti på strafferetsplejekontoen

Domstolene PolitiBeskrivelse

Advokatsalær ▪ Beskikkede forsvarere og bistandsadvokater 

Lægeerklæringer ▪ Lægelig bistand ved blodprøveudtagning og
lægeattester (f.eks. spirituskørsel)



Revisionshonorar ▪ Revisor bistand ved f.eks. sager omhandlende
økonomisk kriminalitet

Transport ▪ Transport af effekter til undersøgelse (f.eks. køretøjer,
pengeskabe mv.). Falck varetager hovedparten af
transporten



Tekniske undersøgelser ▪ Ekstern bistand til tekniske undersøgelser ifm.
straffesager (ikke KTC undersøgelser)



Retsmedicinske ydelser ▪ Retsgenetik (DNA), retskemi (alkohol og narkotika),
retspatalogi mv. Udgifterne vedrører primært
retsmedicinske institutter på København, Århus og
Syddansk Universitet



Teleoplysninger mv. ▪ Oplysninger om teletrafik og adgang til telefonaflytning 

Mentalundersøgelser ▪ Ambulante mentalundersøgelser

Læger – detention ▪ Lægeligt tilsyn af berusere o.l. i detentionen 

Bistandsværger ▪ Bistandsværger for sigtede og tiltalte 

Udgifter vedrørende lig ▪ Transport af lig (Falck) og hospitalspersonalets tilsyn
ved ligsyn og obduktioner



Eksterne anklagere ▪ Beskikkede (af Rigspolitiet) advokater

Brandundersøgelser ▪ Ekspertise fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
ved brande med fare for andres liv eller ødelæggelse af
betydelige formuer



 = primær disponent

Anklage-
myndighed
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oriteringer af denne karakter kan være kontroversielle, og de vil derfor i praksis

vanskeligt kunne anvendes som et prioriteringsinstrument.

 Bistandsværger (9,7 mio. kr.). Straffeloven fastlægger reglerne for beskikkelse af

bistandsværger. Vederlag til bistandsværger er fastsat i bekendtgørelsen om bi-

standsværger med senere ændringer4. Vederlagene er fastsat af Justitsministeriet i

fællesskab med Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger. Det

fremgår af bekendtgørelsen, at politiet udbetaler 1.200 kr. i vederlag til en bi-

standsværge, der er optaget på fortegnelsen over bistandsværger, og som er be-

skikket for en sigtet eller tiltalt under straffesagens behandling. Der udbetales i år-

ligt grundbeløb 1.600 kr. til en bistandsværge, der er optaget på fortegnelsen over

bistandsværger, og som er beskikket for en dømt. Herudover udbetales i vederlag

til bistandsværgen 1.200 kr. for hver påbegyndte 3. måned, hvor den dømte i hen-

hold til dommen er indlagt på psykiatrisk sygehus/sygehusafdeling, anbragt på in-

stitution eller lignende. Bistandsværger har endvidere krav på godtgørelse til be-

fordring efter de for ansatte i staten gældende regler. Godtgørelsen ydes efter hen-

vendelse til politiet. I ganske særlige tilfælde kan politiet under hensyn til arbejdets

omfang forhøje eller nedsætte de nævnte beløb.

3.2.2 Omkostninger på strafferetsplejen, hvor politiet disponerer

Politiet disponerer over en række af underkontiene på strafferetsplejekontoen. I det følgen-
de beskrives mængdebestemmelsen for hver enkelt underkonto, hvor politiet disponerer:

 Lægeerklæringer (21,2 mio. kr.). Omkostningerne er oftest relateret til volds- el-

ler spiritussager. I spiritussager rekvirerer politikredsene en læge til udtagning af

en blodprøve eller bringer den sigtede til blodprøveudtagning på et hospital, hvor-

efter lægen sender en regning. I voldssager rekvirerer politikredsene en politiattest

fra hospitalet, hvorefter lægen sender en regning.

 Transport (3,8 mio. kr.). Politiet har et samarbejde med Falck i forbindelse med

transport af f.eks. stjålne og/eller ulovlige køretøjer, pengeskabe og it-udstyr i de

tilfælde, hvor tekniske undersøgelser ikke kan gennemføres, hvor effekten findes.

Ofte er der tale om effekter af en sådan størrelse eller beskaffenhed, at transporten

ikke kan varetages af politiet selv. Politiet rekvirerer assistancen og anfører dette i

POLSAS. Falck sender en faktura, der efter at være blevet sammenholdt med op-

lysningerne i POLSAS, betales af politiet.

 Tekniske undersøgelser (9,3 mio. kr.). Udgifter til tekniske undersøgelser og sag-

kyndig bistand vedrører ydelser, der ikke kan tilvejebringes gennem den eksperti-

se, som politiet besidder, f.eks. miljøsager, visse sager om ulovlige køretøjer. Det

bemærkes, at langt de fleste undersøgelser gennemføres af Rigspolitiet i regi af

Kriminalteknisk Center (KTC), der er dækket af politiets almindelige bevilling.

Rigspolitiet rekvirerer en teknisk undersøgelse hos en ekstern part, der derefter

4 Bekendtgørelse nr. 77 af 5. februar 1999 om bistandsværger med senere ændringer
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fakturerer ydelsen. Rigspolitiet kontrollerer og betaler fakturaen. Det er Rigspoliti-

ets ansvar at vurdere nødvendigheden af de tekniske undersøgelser, der skal fore-

tages i den enkelte sag, samt at kontrollere, at der alene betales herfor.

 Retsmedicinske ydelser (253,9 mio. kr.). Politiet rekvirerer den relevante ydelse,

f.eks. en DNA-test, eventuelt på baggrund af en beslutning truffet af anklagemyn-

digheden. Desuden omfattes omkostningerne til DNA-prøver med henblik på regi-

strering i DNA-registeret også på denne konto (driftsomkostningerne til selve regi-

steret afholdes på politiets bevilling). Universitet sender hver måned en samlet fak-

tura til Rigspolitiet og en specifikation af regningen til de enkelte politikredse, der

kontrollerer fakturaen. Rigspolitiet betaler fakturaerne. Den teknologiske udvikling

har ændret anvendelsesmulighederne for retsmedicinske undersøgelser.

 Teleoplysninger mv. (76,7 mio. kr.). Politiet anmoder om aflytning eller overfør-

sel af data fra teleselskabet, der herefter fakturerer ydelsen. Politiet kontrollerer og

betaler fakturaen. Politiets anmodning forudsætter rettens tilsagn. Retten anfører:

▪ Omfanget i form af telefonnumre, lokaliteter, adressater eller forsendelser.

▪ Konkrete omstændigheder, hvor betingelserne for indgrebet er opfyldt.

▪ Tidsrummet for indgrebet (må ikke overstige fire uger). Tidsrummet kan for-

længes, men højst med fire uger ad gangen.

 Læger – detention (13,1 mio. kr.). I forbindelse med anbringelse af personer i de-

tentionen, er politiet pligtig til at lade personen tilse af en læge5. Dette kan enten

ske ved at tilkalde en læge eller ved at lade personen tilse på en skadestue. Hvis

personen tilses på en skadestue, afregnes omkostningerne hertil ikke på strafferets-

plejekontoen. I praksis foretager den enkelte politibetjent en vurdering af, hvorvidt

en person skal anbringes i detentionen eller blot køres til sin bopæl.

 Udgifter vedrørende lig (9,1 mio. kr.). Falck varetager transporten af lig, mens

portører medvirker ved obduktioner og ligsyn. Politiet rekvirerer transporten hos

Falck i forbindelse med fund af lig.

 Brandundersøgelser (6,0 mio. kr.). KTC tilkaldes ved brand, når assistance er

nødvendig for sporsikring eller fastlæggelse af brandårsagen. Det forudsættes dog,

at politikredsen selv har foretaget en indledende undersøgelse af stedet. Ved særli-

ge omfattende brande (fare for menneskeliv, ødelæggelse af store formuer mv.)

tilkaldes tillige sagkyndige fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut (DBI) eller

lignende specialister. KTC afgør, om denne tilkaldelse er nødvendig og varetager

tilkaldelsen. Strafferetsplejebevillingen dækker alene omkostninger til tredjepart –

det vil sige DBI - men ikke KTC.

5 Jævnfør A-kundgørelse II nr. 55 om anbringelse af berusede personer i politiets detentioner
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I forhold til at påvirke priserne, herunder også specifikationerne for de enkelte ydel-

ser, vurderes der at være et vist rum. I det følgende beskrives prisfastsættelsen/for-

handlingsforløbet for ovenstående underkonti.

 Lægeerklæringer (21,2 mio. kr.). Rigspolitiet forhandler minimumstaksterne med

den Danske Lægeforening. Der er for visse af ydelserne tale om minimumstakster,

og den enkelte læge kan derfor forlange mere for ydelsen. Dette forekommer

uhensigtsmæssigt, og det kunne alternativt fremadrettet forsøges at lave en aftale

med lægevagten/regionerne vedrørende opgaveløsningen.

 Transport (3,8 mio. kr.). Priserne fastsættes på grundlag af forhandling mellem

Rigspolitiet (på vegne af hele politiet) og Falck.

 Tekniske undersøgelser (9,3 mio. kr.). Der er ikke fastlagt rammeaftaler grundet

opgavernes forskelligartede karakter.

 Retsmedicinske ydelser (253,9 mio. kr.). Priserne fastsættes på grundlag af for-

handling mellem Rigspolitiet og universiteterne (København, Århus og Syddansk

Universitet). Priserne følger principperne om indtægtsdækket virksomhed. Pris-

gennemsigtigheden vurderes at være lav, og det kunne derfor overvejes at lave et

udbud på området, idet en række udenlandske leverandører (f.eks. universiteter)

også ville kunne løse opgaven. Et udbud forudsætter, at der kan sikres tilstrækkelig

høj troværdighed om en eventuel ny leverandør for at undgå risikoen for, at der

skabes behov for såkaldte ”second opinions”.

 Teleoplysninger mv. (76,7 mio. kr.). Rigspolitiet har udarbejdet et priskatalog fra

de forskellige udbydere. Dette er dog ikke sket efter konkurrenceudsættelse (hvil-

ket i mange tilfælde også kan være vanskeligt grundet monopolsituation) eller for-

handling. Rigspolitiet indhenter periodisk prisoplysninger fra teleselskaberne

 Læger – detentionen (13,1 mio. kr.). Her gælder den samme prisprocedure som

for lægeerklæringer. Ligeledes kunne det fremover overvejes at lade opgaven

overgå til regionerne.

 Udgifter vedrørende lig (9,1 mio. kr.). Der er aftale med Falck og portører (gen-

nem FOA) til regulering af taksterne. Aftalen med Falck er en del af den ovenfor

beskrevne aftale med Falck i forbindelse med transport.

 Brandundersøgelse (6,0 mio. kr.). Der eksisterer ikke faste priser for brandunder-

søgelser. Undersøgelserne afregnes i stedet på grundlag af DBI’s timepriser.

3.2.3 Omkostninger på strafferetsplejen, hvor anklagemyndigheden disponerer

Anklagemyndigheden disponerer over tre underkonti på strafferetsplejekontoen. I det føl-
gende beskrives mængdebestemmelsen for hver underkonto.

 Revisionshonorar (18,4 mio. kr.). Anvendelsen af eksterne revisorer beror på en

konkret vurdering i den enkelte sag. Denne vurdering foretages af anklagemyndig-

heden. Der skal foretages en cost benefit-analyse, inden revisionen iværksættes,
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med henblik på at vurdere, om omkostningen står i forhold til sagens omfang. Eks-

tern revisionsbistand anvendes typisk i komplekse sager, som angår betydelige be-

løb, uigennemskuelige transaktioner (ofte i udlandet), og hvor det er nødvendigt at

foretage regnskabsmæssige vurderinger af værdiansættelser. Statsadvokaten for

særlig økonomisk kriminalitet (SØK) behandler de største sager og indgår direkte

aftale med et revisionsfirma om bistand til efterforskning i en given sag. Revisi-

onsfirmaet fakturerer ydelsen, som statsadvokaten godkender, inden den sendes til

betaling i den pågældende politikreds eller hos Rigspolitiet.

 Mentalundersøgelser (26,6 mio. kr.). Anklagemyndigheden vurderer, hvorvidt

der i en konkret sag er behov for en mentalundersøgelse. Dette vurderes, ud fra om

en mentalundersøgelse vil kunne have indvirkning på en senere strafudmåling. Så-

fremt anklagemyndigheden vurderer, at der er behov for en mentalundersøgelse,

forelægges dette en dommer, der tager stilling til, hvorvidt en sådan skal gennem-

føres.

 Eksterne anklagere (2,0 mio. kr.). Rigsadvokaten kan beskikke andre end de i

anklagemyndigheden fastansatte jurister, hvilket typisk sker, hvis sagen formodes

at forudsætte særlige kompetencer. Dette anvendes hovedsageligt i større sager.

Rigsadvokaten rekvirerer ydelsen efter aftale med Justitsministeriet. Advokaten

sender regningen til Rigsadvokaten, men Rigspolitiet betaler fakturaerne.

Nedenfor beskrives prisfastsættelsen for de enkelte underkonti.

 Revisionshonorar (18,4 mio. kr.). De største og mest komplicerede sager vedrø-

rende økonomisk kriminalitet behandles af SØK. For så vidt angår opgaver, der

forventes at overstige tærskelværdien for udbud, anvendes en fireårig rammekon-

trakt. Rammekontrakten er indgået mellem SØK og tre revisionsfirmaer. Ramme-

kontrakten omfatter alle enheder under politiet og anklagemyndigheden i Dan-

mark.

 Mentalundersøgelser (26,6 mio. kr.). Der blev i 2001 indgået aftale mellem Ju-

stitsministeriet og nogle amter om standardpriser for ydelsen (senere videreført af

regionerne), mens der på Sjælland foretages ambulante mentalundersøgelser af Ju-

stitsministeriets Retspsykiatrisk Klinik, som er en del af politiets almindelige virk-

somhed (§ 11.23.01). Aftalerne med amterne (nu regionerne) fastsatte en pris på

25.000 kr. per undersøgelse og erklæring i 2000-priser. Alle undersøgelser er såle-

des ikke omfattet af prisaftaler, da ansvaret for aftaleindgåelse er placeret i politi-

kredsene. En fremtidig alternativ løsning kunne være at placere ansvaret for opga-

veløsningen hos regionerne.

 Eksterne anklagere (2,0 mio. kr.). De konkrete udgifter afholdes efter særlig afta-

le mellem Rigsadvokaten og Justitsministeriet. Priserne følger individuelle aftaler.

3.3 Vurdering af styrbarhed

I dette afsnit vurderes mulighederne for en rammestyring af strafferetsplejens omkostnin-
ger. Afsnittet er struktureret i tre underafsnit. Første underafsnit vurderer mulighederne for
at styre/påvirke priser. Andet underafsnit vurderer mulighederne for at styre/påvirke
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mængderne. Tredje afsnit vurderer mulighederne for rammestyring på baggrund af de to
foregående afsnit.

3.3.1 Mulighederne for styring/påvirkning af priser

Muligheden for at styre/påvirke priserne på de enkelte omkostningstyper vurderes ud fra
to primære kriterier. Dels at det er muligt for politiet og/eller Justitsministeriet at forhand-
le/udbyde ydelserne, og dels at det er muligt for politiet og/eller Justitsministeriet at fast-
sætte specifikationerne på de efterspurgte ydelser.

En gennemgang af de enkelte omkostningstyper viser, at det generelt vurderes muligt at
styre/påvirke priserne, jf. Figur .

Figur 9

For hovedparten af omkostningstyperne vurderes der at være væsentligt rum til at kunne
påvirke priserne. De omkostningstyper, hvor dette umiddelbart forekommer vanskeligst,
er advokatsalærer og lægerelaterede ydelser. Årsagen hertil er henholdsvis, at domstolene
fastsætter advokatsalærerne på baggrund af vejledende takster, og at de lægerelaterede
ydelser for en del af opgaverne kun er fastsat som minimumspriser. Ændringer af begge
forhold kan være vanskelige i praksis, om end det bør tilstræbes f.eks. at skabe mere gen-
nemsigtighed i prisdannelsen for de lægerelaterede ydelser.

3.3.2 Mulighederne for styring af mængder

Mulighederne for styring af mængderne varierer med omkostningstypen. Vurderingen
foretages ud fra to forhold.

Vurdering af mulighed for styring/påvirkning af priser

Advokatsalær

Lægeerklæringer

Revisionshonorar

Transport

Tekniske undersøgelser

Retsmedicinske ydelser

Teleoplysninger mv.

Mentalundersøgelser

Læger – detention

Bistandsværger

Udgifter vedrørende lig

Eksterne anklagere

Brandundersøgelser

Mulighed for styring/
påvirkning af priser Rationale

▪ Advokatsalæret fastsættes af domstolene på baggrund af
vejledende takster. Domstolene afviger dog sjældent fra taksterne

▪ Lægernes honorar fastsættes på baggrund af minimumstakster
forhandlet mellem Rigspolitiet og Den Danske Lægeforening

▪ Prisfastsættelse sker på baggrund af rammeaftale mellem SØK
og revisionsfirmaerne

▪ Priser fastsættes på baggrund af forhandlinger mellem politiet og
Falck

▪ Der foreligger ingen rammeaftale, men prisfastsættelse sker
mellem politiet og pågældende leverandør

▪ Priser fastsættes på baggrund af forhandlinger mellem
Rigspolitiet og universiteterne

▪ Rigspolitiet har udarbejdet et priskatalog. Konkurrencesituationen
kan vanskeliggøre reel konkurrenceudsættelse

▪ Priser fastsættes typisk mellem Justitsministeriet og regionerne

▪ Lægernes honorar fastsættes på baggrund af minimumstakster
forhandlet mellem Rigspolitiet og Den Danske Lægeforening

▪ Prisfastsættelse sker på baggrund af aftale mellem Falck og
portører

▪ Priserne følger individuelle aftaler med de konkrete
advokatfirmaer

Ingen

Betydelig

▪ Takster er fastsat i mellem med Justitsministeriet og
Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger

▪ Afregning sker til DBI’s timesatser. Begrænsede muligheder for
alternative leverandører (dog evt. insourcing af kompetencer)
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 Vurdering af substitutionsmulighederne, herunder også om politiet selv ville kunne

løse opgaven

 Vurdering af mulighederne for ændringer i nuværende lovpraksis, da der for visse

af omkostningerne i forhold til den nuværende lovpraksis er bindinger for omkost-

ningens afholdelse (f.eks. beskikkede advokater).

En gennemgang af de enkelte omkostningstyper viser, at der er forskellige muligheder for
at styre mængderne, jf. Figur .

Figur 10

Det vurderes blandt andet, at mængdestyring af advokatsalærerne er vanskelig, idet der
ikke vurderes at være reelle substitutionsmuligheder, og nuværende lovpraksis bevirker,
at der skal tilbydes beskikkede advokater med mindre, der sker tiltalefrafald. Modsat vur-
deres det muligt, at mængdestyre f.eks. transportomkostningerne, idet der dels er mulig-
hed for i visse situationer at håndtere transporten internt i politiet, og dels ikke umiddel-
bart er nogen bindinger i forhold til nuværende lovpraksis. Ligeledes vurderes de eksterne
anklagere, der anvendes af anklagemyndigheden, styrbare, idet der ikke er krav om in-
volvering af eksterne advokater i nuværende lovpraksis. Endvidere er der mulighed for at
anvende egne anklagere.

I mellem disse eksempler på yderpunkter er der en lang række underkonti, hvor vurderin-
gen er mere nuanceret. Eksempelvis er der situationer, hvor der er alternativer til retsme-
dicinske undersøgelser, f.eks. i sager hvor der er et stort antal mistænkte, og hvor det kan
vælges at bruge tid på en grundig undersøgelse af de mistænktes alibier, men hvor DNA-
spor muliggør anvendelse af DNA-test. Omvendt bevirker nuværende lovpraksis, at det
kan være vanskeligt at sikre domsfældelse, hvis det vælges ikke at undersøge DNA-spor,
i den udstrækning de måtte findes.

Vurdering af mulighed for styring af mængder

Advokatsalær

Lægeerklæringer

Revisionshonorar

Transport

Tekniske undersøgelser

Retsmedicinske ydelser

Teleoplysninger mv.

Mentalundersøgelser

Læger – detention

Bistandsværger

Udgifter vedrørende lig

Eksterne anklagere

Brandundersøgelser

Mulighed for styring af mængder

Rationale

▪ Beskikkede advokater skal tilbydes. Ingen
substitutionsmuligheder

▪ Substitutionsmuligheder eksisterer f.eks. i form af
bevisalkometre (indført i Nordsjælland)

▪ Mulighed for at anvende interne ressourcer. Anklagemyn-
digheden beslutter om der er behov for eksterne revisorer

▪ Mulighed for at anvende interne ressourcer

▪ I visse tilfælde mulighed for at anvende interne ressourcer
(f.eks. KTC). Præcedens for anvendelse af tekniske
undersøgelser for at løfte bevisbyrde i visse sager

▪ I visse tilfælde mulighed for at anvende alternativer (f.eks.
efterforskning af alibier). Præcedens for anvendelse af
retsmedicin i en række sager

▪ Iværksættelse og længde af teleaflytninger besluttes af
politiet

▪ I praksis ingen alternativer til psykiatere. Såfremt en
mentalundersøgelse kan have betydning for strafudmålingen
skal denne gennemføres

▪ Personer i detentionen skal tilses af læge – dog evt. på
skadestue

▪ Bistandsværger skal tilbydes. Ingen substitutionsmuligheder

▪ Forudsætter i praksis særligt uddannet personale

▪ Anvendelse af interne kompetencer

▪ Anvendelse af interne kompetencer (KTC). I større sager er
der præcedens for uafhængig bidrag i form af DBI

Substitutions-
muligheder

Bindinger i nuværende
lovpraksis

Ringe substitutionsmuligheder/
væsentlige bindinger

Gode substitutionsmuligheder/
ingen bindinger
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Tekniske undersøgelser befinder sig i en tilsvarende gråzone. I visse sager er der mulig-
hed for at anvende interne ressourcer (eller opbygge disse) f.eks. i KTC, men i praksis
stilles der ofte krav om, at disse undersøgelser gennemføres for at løfte bevisbyrden. Om-
kostninger forbundet med lægers tilsyn i detentionen vurderes vanskelige at mængdesty-
re/-påvirke, da personer i detentionen skal tilses af en læge. Det umiddelbart eneste alter-
nativ er at lade personen tilse på en skadestue, hvilket ofte i praksis kan være vanskeligt,
blandt andet fordi skadestuerne ønsker at undgå stærkt berusede og eventuelt voldelige
personer.

Lægeerklæringer vurderes umiddelbart lettere at mængdestyre/-påvirke, idet der for spiri-
tussager er mulighed for at anvende bevisalkometre i stedet for blodprøver. Retten stiller
dog samtidig krav om, at beviserne skal være af tilstrækkelig høj kvalitet. For så vidt an-
går teleoplysninger så vurderes de også at kunne mængdestyres/-påvirkes, da politikred-
sene selv beslutter at iværksætte f.eks. telefonaflytninger og indsamle teleoplysninger og
selv bestemmer omfanget heraf. Ligeledes er der begrænsede praktiske bindinger i den
nuværende lovpraksis.

3.3.3 Samlet vurdering af mulighederne for rammestyring af strafferetsplejens om-
kostninger

En samlet vurdering af styrbarheden er baseret på de to foregående afsnit. I den udstræk-
ning, hvor både priser og mængder vurderes at kunne styres/påvirkes, så vurderes om-
kostningerne også at kunne rammestyres. I de tilfælde hvor hverken mængder eller priser
kan styres/påvirkes, vurderes det vanskeligt at rammestyre omkostningerne. I den ud-
strækning det er muligt at rammestyre omkostningerne, bør dette gøres, idet det sikrer en
mere hensigtsmæssig incitamentsstruktur.

En samlet vurdering af mulighederne for at styre omkostningerne viser, at rammestyring
for de omkostninger, hvor domstolene disponerer, er vanskelig, mens mulighederne for
rammestyring af de omkostninger, hvor politiet og anklagemyndigheden disponerer, er
muligt, jf. Figur 11.
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Figur 11

Det bemærkes, at det for de underkonti, der vurderes ”delvist styrbare”, vil være tale om
et valg, om det vælges at rammestyre disse. Det drejer sig f.eks. om tekniske undersøgel-
ser, retsmedicinske ydelser, brandundersøgelser m.fl. Der vurderes ikke at være under-
konti, der ikke er styrbare på hverken politiets eller anklagemyndighedens område, om
end der er varierende grader af styrbarhed.

En eventuel rammestyring af visse af strafferetsplejekontoens udgifter vil kunne medvir-
ke til at sikre et mere ”effektivt indkøb” grundet de mere hensigtsmæssige incitamenter.
Herved forstås også mulighederne for at etablere bedre rammeaftaler, konsolidering på
færre leverandører samt eventuel insourcing af visse ydelser mv.

Vurdering af mulighed for rammestyring

853

0
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20

806

0
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404

404

0

0

Styrbare

Delvist styrbare

Ej styrbare

Total

Ej styrbare

Delvist styrbare

Styrbare

Total

Total

Ej styrbare

Delvist styrbare

Styrbare

Domstolene
disponerer

Politiet
disponerer1

Underkonti på strafferetsplejekontoen

▪ Advokatsalærer
▪ Bistandsværger

▪ Tekniske undersøgelser
▪ Retsmedicinske ydelser
▪ Læger detentionen
▪ Udgifter vedrørende lig
▪ Brandundersøgelser

▪ Revisionshonorar
▪ Eksterne anklagere

Ankl.mynd.
disponerer

▪ Lægeerklæringer
▪ Transport
▪ Teleoplysninger

▪ Mentalundersøgelser

Årlig realvækst
2005-09

▪ 0,6%

▪ 11,5%

▪ -0,2%

▪ 10,4%

▪ 5,4%

1 De øvrige kategorier (i alt 9,3 mio. kr.), hvor politiet disponerer, er fordelt forholdsmæssigt
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4 Opsplitning af hovedkonto § 11.23.01, politiet og anklage-
myndigheden

Budgetanalysen af politiet og anklagemyndigheden omfatter en vurdering af mulighederne
for en opsplitning af § 11.23.01 på separate hovedkonti på finansloven, herunder bl.a. ho-
vedkonti for hhv. Rigspolitiet, kredsene og anklagemyndigheden m.fl.

En opsplitning skal primært opfylde to formål:

1. Øget styrbarhed for bevillingsgiver af politiets og anklagemyndighedens bevillin-
ger, herunder mulighed for at prioritere og øremærke midlerne til de enkelte orga-
nisatoriske enheder.

2. Større gennemsigtighed i forbruget, herunder den relative fordeling mellem politi-
ets organisatoriske enheder samt den historiske udvikling i enhedernes bevilling og
aktivitetsniveau.

Bevillingen på 11.23.01 udgør 8,5 mia. kr. på FL10. Fordelingen af midler til hhv. kredse,
anklagemyndighed, PET og Rigspolitiet fastsættes af Rigspolitichefen/Rigsadvokaten in-
den for denne ramme og er dermed et internt anliggende. For bevillingsgiver giver denne
store enhedsbevilling begrænsede muligheder for en overordnet styring af bevillingstilde-
lingen til de enkelte dele af politiet. Det er ligeledes vanskeligt at lade forventninger til
produktivitetsudvikling eller aktivitetsniveau afspejle sig i en bevilling, der er så sammen-
sat.

Endelig har eksterne interessenter – Justitsministeriet, Finansministeriet og Folketinget –
begrænset mulighed for at få indblik i bevillingsanvendelsen holdt op mod det planlagte
niveau i organisationsenhederne. En opsplitning af bevillingen på f.eks. separate hoved-
konti vil kunne skærpe det eksterne bevillingsansvar i de enkelte dele af politiet og ankla-
gemyndigheden.

Dette notat redegør for mulige modeller til opsplitning på hovedkonti med henblik på at
tilvejebringe den ønskede øgede gennemsigtighed og styrbarhed samt redegør for fordele
og ulemper ved de mulige modeller. Endelig gennemgås i detaljeret form de praktiske im-
plikationer ved indførelse af den foreslåede model.

Notatet er struktureret i følgende afsnit:

1. Modeller til opsplitning
2. Teknisk udskilning af enheder
3. Særlige forhold, der bør håndteres i forbindelse med opsplitning af § 11.23.01 i

overensstemmelse med model 3
4. Samlet vurdering.

Endelig er der i bilag 1 udarbejdet en skitse til en implementeringsplan, der viser opgaver,
som skal løses og estimeret ressourceforbrug. I bilag 2 er der foreslået en ansvarsfordeling
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mellem enhederne på kontoniveau. Bilag 3 omfatter en omkostningsallokering fordelt på
arter og relevante organisatoriske enheder.

4.1 Modeller til opsplitning

Der er principielt 3 hovedmodeller for optagelse af politiet og udskilte enheder på finans-
loven:

1. En fuldstændig enhedsbevilling (den nuværende model).
2. En fuld opsplitning i selvstændige hovedkonti for hver enhed, med individuel sty-

ring og rapporteringspligt. De hovedkontobærende enheder kunne være Den Cen-
trale Anklagemyndighed (DCA), Politiets Efterretningstjeneste (PET), politikred-
sene (individuelt eller samlet) og Rigspolitiet i øvrigt.

3. Selvstændige hovedkonti for de samme enheder, men med en virksomhedsbærende
hovedkonto (Rigspolitiet), der har ansvar for likviditet, konsolidering, rapportering
mv.

4.1.1 Svagheder og styrker ved modellerne

En præliminær undersøgelse viser følgende svagheder og styrker ved de tre modeller:

Gennemsigtighed og bevillingsgivers adgang til prioritering direkte på de enkelte organisa-
toriske enheder ligger direkte i opdraget, mens sammenhæng mellem organisation og be-
villingsstruktur vedrører behovet for, at budgetansvar afspejler og hænger sammen med
den ledelsesmæssige struktur.

Model 1 efterlever ikke opdragets krav til opsplitning og skaber ikke den ønskede gennem-
sigtighed og mulighed for via finansloven at prioritere direkte på enheder.
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Tabel 1 Karakteristika ved mulige modeller



38

Model 2 afspejler ikke organisationen efter politireformens indtræden og fratager Rigspoli-
tichefen/Rigsadvokaten ansvaret for at allokere midler mellem kredsene, hvilket blandt an-
det vil vanskeliggøre Rigspolitiets arbejde med en aktivitetsbaseret intern ressourcealloke-
ringsmodel.

Model 3 sikrer den ønskede gennemsigtighed og styrbarhed, samtidig med, at den i størst
muligt omfang følger politiets nuværende organisationsstruktur. Transparenskravet kan her
imødekommes ved at stille krav om supplerende noter til hovedregnskabet. Opdeling af
bevillingen på fire hovedkonti vurderes at øge transparensen, også selv om årsrapporten
konsoliderer de fire konti. Årsrapporten vil uanset denne konsolidering skulle indeholde
informationer om bevilling og forbrug fordelt på hovedkonti samt information om eventu-
elle bevillingsoverførsler mellem hovedkonti. Etablering af selvstændige bogføringskredse
vil i sig selv udgøre et forbedret grundlag for detaljeret rapportering og årsagsforklaring på
de udskilte områder.

Selve opsplitningen på selvstændige hovedkonti vil således synliggøre finanslovsbevillin-
gen til de forskellige enheder, samt alle overflytninger på tillægsbevillinger, da statsregn-
skabet viser både bevillinger og realiseret forbrug på kontoniveau (måske bortset fra PET,
hvor der kan oplyses samlede udgifter, som Forsvarets Efterretningstjeneste praktiserer).
Det vil herved for bevillingsgiver være muligt at dedikere midler direkte til de enkelte en-
heder, samt følge op på anvendelsen. Hvis dette skal afspejles i årsrapporten kræver det
udvidede segmentoplysninger omkring de fire enheder, der konsolideres.

Det kan eventuelt skærpe ejerskabet til bevillinger i de udskilte enheder og dermed budget-
ansvaret, hvis midlerne tildeles direkte på en hovedkonto og ikke indgår under en samlet
bevilling, hvor det kan være vanskeligt specifikt at årsagsforklare budgetafvigelser.

Den væsentligste ændring forventes at være en bedre økonomistyringsproces i politiet,
hvor fokus på budgetter og løbende afvigelser, der kræver korrigerende indgriben, er afgø-
rende for overholdelse af bevillinger. Dette er ikke nødvendigvis betinget af en opsplitning
af den samlede bevilling på fire hovedkonti.

Omvendt sikrer opsplitningen, at fordelingen af bevillingen er kendt og tydeliggjort over-
for eksterne aktører. Analysen af politiets økonomistyring har vist, at bevillingsfordelingen
tidligere ikke har været konsolideret, hvilket har forhindret opfølgning på afvigelser mel-
lem planlagt og reelt forbrug. Opsplitningen af hovedkontoen begrænser risikoen for en
gentagelse.

Følgende faktorer er identificeret som relevante ved sammenligning af model 2 og 3:
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Fleksibel allokering af bevillinger defineres her som muligheden for at foretage ompriori-
teringer i løbet af året, når særlige opgaver eller aktiviteter tilsiger dette. Korrektionsad-
gangen vedrører muligheden for indgriben, hvis truende budgetoverskridelser i løbet af året
kræver omprioriteringer internt i politiet. Endelig dækker den centrale controlling over
Rigspolitichefens/Rigsadvokatens løbende mulighed for opfølgning på forbruget, for tidligt
at identificere potentielle budgetoverskridelser. Sidstnævnte ligger i forlængelse af forslag
til controlling under den nye økonomistyringsmodel.

Model 3 adskiller sig fra model 2, ved brugen af en virksomhedsbærende konto.

Fra Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning beskrives virksomhedsbæ-
rende hovedkonti således:

”Hvor en administrativ ledelse har ansvaret for flere omkostningsbestemte hovedkonti, be-
tegnes en af disse som den virksomhedsbærende hovedkonto. Blandt andet egenkapital og
låneramme opgøres på virksomhedsniveau, og der er adgang til overførsel af bevilling mel-
lem hovedkonti, der er knyttet til den samme virksomhed.”

I forhold til de to modellers opfyldelse af de opstillede kriterier bemærkes:

 Fleksibilitet: Der bør sikres mulighed for løbende omprioritering og omfordeling

mellem enhederne for herigennem at sikre en samlet optimal anvendelse af res-

sourcerne. Dette vil umiddelbart være opnået med model 3, såfremt kredsene hol-

des samlet på en hovedkonto.

 Korrektionsadgang: Det bør sikres, at eventuelt merforbrug på nogle områder i

størst muligt omfang kompenseres ved mindre forbrug på andre områder. Dette

kræver blandt andet, at ind- og udlån af medarbejdere mellem kredsene finder sted

med henblik på at udjævne spidsbelastninger og sikre en bedre dimensionering af

eksempelvis beredskab. Dette vurderes bedst muligt i model 3, da Rigspolitiche-

fen/Rigsadvokaten fortsat vil bevare det samlede budgetansvar.

 Central controlling: En styringsmodel med centralisering af funktioner samt
controlling på tværs af alle kredsene vil normalt give flere muligheder (gennem
flere niveauer) for at gribe korrigerende ind, men kan udviske ansvaret for bud-
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getafvigelser og korrigerende indgriben. Model 3 sikrer synlighed af budgetafvi-
gelser, samtidig med at den giver adgang til løbende omprioriteringer, hvis kred-
sene er samlet på en hovedkonto.

Ved model 2 vil der være en række ulemper; eksempelvis selvstændige årsrapporter, hvil-
ket fordrer ressourcer og kompetencer på økonomiområdet i kredsene. Der vil dernæst bli-
ve rapporteret på enheder, der ikke følger organisations- og ledelsesstrukturen, hvilket ikke
forekommer hensigtsmæssigt.

De videre analyser baseres derfor på model 3 med flere hovedkonti, hvor Rigspolitiets ho-
vedkonto gøres til virksomhedsbærende for de nye hovedkonti. Rigspolitichefen har her-
ved – i forening med Rigsadvokaten – det overordnede ansvar for alle underliggende ho-
vedkonti, og bevillingskonstruktionen følger politireformens organisatoriske opbygning.
Rigspolitichefen og Rigsadvokaten – under ansvar over for Justitsministeriet – er overord-
net myndighed i forhold til politikredsene og har dermed også det overordnede budgetan-
svar.

4.1.2 Eventuel opdeling af kredsene

Under model 3 kan kredsene enten været samlet på en hovedkonto eller tildeles hver en
hovedkonto.

Det vurderes at være af afgørende betydning for den samlede effektivitet, at Rigspolitiche-
fen/Rigsadvokaten løbende kan foretage optimeringer og omfordeling af ressourcer, hvor-
for kontomæssig opsplitning på enkeltkredse ikke anbefales. Det bemærkes, at dette ikke er
til hinder for, at Rigspolitichefens/Rigsadvokatens årsrapport kan indeholde information
om det realiserede forbrug i de enkelte kredse.

Det anbefales derfor under model 3 at lade kredsene indgå på en samlet hovedkonto, hvil-
ket indebærer uændrede krav til intern allokering af bevillingen mellem kredsene.

Sammenkædning af aktivitet og forbrug vil bedst kunne ske internt i politiet.

4.2 Teknisk udskilning af enheder

Den nuværende hovedkonto kan opdeles i følgende enheder:

1. Rigspolitiet
2. Den Centrale Anklagemyndighed (DCA)
3. Politiets Efterretningstjeneste (PET)
4. Kredsene.

4.2.1 Forbruget historisk

Det samlede forbrug fordelt på de ovenfor nævnte enheder udgjorde i 2008 og 2009:
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Kredsenes forbrug var fordelt på følgende måde i årene 2008 og 2009:

Alle ovennævnte enheder kan registreringsmæssigt adskilles ud fra organisations- og sted-
koder samt for DCA’s vedkommende ud fra budgetansvar.

1. Rigspolitiet

Hovedkonto for Rigspolitiet vil omfatte alle de funktioner, der ikke er henført til kredsene,
DCA eller PET. Rigspolitichefen/Rigsadvokaten vil under model 3 fortsat være øverste
budgetansvarlige, hvilket må antages at fordre ledelsessekretariat og stabsfunktioner, der
dog kan holdes samlet, ligesom det forekommer naturligt at bevare faglige støttefunktioner
under Rigspolitiet.

For at øge transparens for bevillingsgiver kan der til den konsoliderede årsrapport stilles
specifikke krav til noter og regnskabsmæssige segmentoplysninger på kredsniveau i form
af en specifikation af resultatopgørelsen på de organisatoriske enheder.

Tabel 3 Fordeling af forbrug (TDKK 2011 faste priser) 2008 2009

Rigspolitiet (inkl Færøerne og Grønland) 2.251 2.324

Den Centrale Anklagemyndighed (DCA) 255 269

Politiets Efterretningstjeneste (PET) 521 522

Kredsene 5.589 5.826

TOTAL 8.615 8.941

COP15 effekten er elimineret i 2009 i Rigspolitiet og Københavns Politi

DCA og PET er baseret på Rigspolitiets opgørelser, hvor opdelinger foretaget på henholdsvis budgetansvar og stedkoder.

Tabel 4 Fordeling mellem kredsene (TDKK 2011 faste priser) 2008 2009

Nordjylland 423 439

Østjylland 473 487

Midt- og Vestjylland 449 442

Sydøstjylland 384 396

Syd- og Sønderjylland 425 446

Fyn 415 428

Sydsjælland og Lolland-Falster 369 375

Midt- og Vestsjælland 379 396

Nordsjælland 476 491

Vestegnen 420 435

København 1.369 1.485

Bornholm 6 6

TOTAL kredse 5.589 5.826

COP15 effekten er elimineret i 2009 i Københavns Politi

Det skal bemærkes, at løn ikke var allokeret til Bornholm i disse år, men indgår under Rigspolitiet
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Rigspolitiet vil således fortsat udgøre en koncernfunktion, der både styrer, kontrollerer og
assisterer øvrige driftsenheder.

Det foreslås, at Grønland og Færøerne fortsat bevares under Rigspolitiet, og således ikke
indgår under kredsenes hovedkonto.

2. Den Centrale Anklagemyndighed (DCA)

Rigsadvokaten er den faglige og administrative chef for anklagemyndigheden. Organisato-
risk har Rigsadvokaten således instruktionsbeføjelser over den lokale anklagemyndighed i
kredsene samt de regionale statsadvokater, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Krimina-
litet (SØK) og Statsadvokaten for Særlige Internationale Straffesager (SAIS).

Der er således tale om en selvstændig organisatorisk enhed med egen ledelse, eget budget
og egne målkrav. Det forekommer naturligt, at denne omstændighed reflekteres i konto-
planen ved tildeling af selvstændig hovedkonto til området.

Det bemærkes dog, at den lokale anklagemyndighed er samlokaliseret med politiet i kred-
sene og fungerer under en enhedsbevilling til politidirektørerne. Analysen af politiets res-
sourceanvendelse viser en betydelig integration mellem politiet og anklagemyndigheden i
kredsene, hvilket vanskeliggør deling af fællesomkostninger for politi og lokal anklage-
myndighed. En kontomæssig udskillelse af den lokale anklagemyndighed vil potentielt
modvirke det eksisterende tætte samarbejde mellem politi og anklagemyndighed.

Det vurderes, at den lokale anklagemyndighed fortsat bør være finansieret af kredsenes
samlede bevilling, hvorfor overvejelser omkring udskilning kun bør omfatte den centrale
anklagemyndighed. Udskillelsen bør derfor være af DCA bestående af Rigsadvokaten, de
regionale statsadvokater, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk Kriminalitet og Statsadvo-
katen for Særlige Internationale Straffesager (SØK og SAIS).

3. PET

PET’s arbejdsområde adskiller sig fra det øvrige politiarbejde, og udviklingen i opgaveom-
fang følger ikke nødvendigvis den generelle udvikling i politiets opgaver. Det forekommer
naturligt, at bevillingsgiver får en direkte mulighed for at prioritere indsatsen på dette om-
råde.

Politiet planlægger ifølge det oplyste at lade PET få et selvstændigt budgetansvar fra 2011
på linje med kredsene, hvorfor dette er lagt til grund i notatet.

PET er en organisatorisk enhed med egen chef, der refererer til Rigspolitichefen. Udskillel-
se på selvstændig hovedkonto respekterer således den eksisterende ledelsesmæssige struk-
tur.

Navnlig politiske og sikkerhedsmæssige forhold kan være specielle for PET, hvilket inde-
bærer et ønske om at kunne begrænse offentlighedens indsigt i dele af PET’s virke. Det
bemærkes i den forbindelse, at PET udgiver årsrapporter (fra 2004 udgives de hvert andet
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år), der offentliggør omfattende oplysninger af ikke finansiel karakter, herunder detaljerede
oplysninger om fordelingen af ansatte og aktiviteter.

Det må derfor antages, at de yderligere oplysninger om PET’s samlede forbrug, som kom-
mer frem ved en opdeling på en selvstændig hovedkonto, ikke væsentligt ændrer de sik-
kerhedsmæssige forhold. Det bemærkes yderligere, at Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)
har en selvstændig hovedkonto under Forsvarskommandoen og Hjemmeværnet, men ikke
offentliggør årsrapport. På finansloven fremgår således FE’s bevillinger, og statsregnska-
bet viser realiseret forbrug.

4. Kredsene

Kredsene har allerede været udskilt i selvstændige bogføringskredse siden 2008, og alle
omkostninger, der kan styres og kontrolleres i kredsene, er allokeret til disse. Disse vil så-
ledes kunne samles på en separat hovedkonto.

4.3 Særlige forhold, der bør håndteres i forbindelse med opsplitning af
§ 11.23.01 i overensstemmelse med model 3

Fordelingen af finanslovsbevillingen til henholdsvis Rigspolitiets afdelinger, inkl. PET,
DCA og kredsene, fastsættes i dag centralt af Rigspolitiet/Rigsadvokaten. Fordelingen er
dermed et internt anliggende for politiet og anklagemyndigheden; men synligheden af en-
hedernes forbrug er stærkt forøget efter politireformen, hvor medarbejderressourcer samt
økonomisk ansvar i et vist omfang uddelegeres fra Rigspolitiet/Rigsadvokaten til kredsene
via budgetrammer.

Budgetanalyse af politiets historiske ressourceforbrug samt arbejdet omkring etablering af
en økonomistyringsmodel har afdækket en række forhold, der bør afklares ved en opsplit-
ning af hovedkonto § 11.23.01 i selvstændige finanslovskonti for Rigspolitiet, DCA, PET
og kredsene.

Forholdene vedrører fællesaktiver og fælles funktioner, administrative forhold, herunder
controlling og transparens i budgettering og rapportering.

4.3.1 Fællesaktiver og -funktioner

Det er vigtigt, at stordriftsfordele eller effektiv systemudvikling ikke påvirkes af den fore-
slåede opsplitning af § 11.23.01.

 Større it-projekter (SINE, POLSAG m.fl.) er placeret under Rigspolitiet, men un-

derstøtter effektive arbejdsgange i kredsene. I dag ligger fællesomkostninger, her-

under både investering i og afskrivninger på fælles it-systemer, kun hos Rigspoliti-

et og allokeres derfor ikke til kredsene, hvilket vil være uændret med den foreslåe-

de model 3.

 Ud over de nævnte fælles funktioner, såsom specialafdelinger i Rigspolitiet og fæl-

les it-systemer, lægges der i den nye økonomistyringsmodel op til centralisering af
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flere funktioner, hvilket indebærer både centrale services til kredsene og en over-

ordnet controlling. En centralisering af flere opgaver hos Rigspolitiet vil i model 3

blive synlig for eksterne parter, da den kan indebære overflytning af midler mel-

lem hovedkonti. Ved udskillelse af kredsene efter politireformens ikrafttræden

blev grundlaget etableret for at foretage tværgående sammenligninger af ressource-

forbrug og udførte aktiviteter mellem kredsene. Dette vil fortsat være muligt i mo-

del 3, der samtidig understøtter muligheden for centralt at gribe korrigerende ind.

 For at sikre forankring af økonomiansvaret bør kun de omkostninger, som kredse-

ne reelt kan styre og kontrollere, allokeres til kredsene. Det taler for, at omkostnin-

ger vedrørende fællesfunktioner forbliver i Rigspolitiet/Rigsadvokaten, uden allo-

kering videre til kredsene.

 Renter foreslås i vid udstrækning henført til Rigspolitiets hovedkonto, da de øvrige

enheder i dag kun får allokeret renter vedrørende anlægsaktiver, og dette næppe di-

rekte kan påvirke øvrige renteomkostninger i væsentlig grad, hvorfor renter af lø-

bende likviditet og finansieringsrenter på fællesaktiver fastholdes i Rigspolitiet.

 Flertallet af aktiver og passiver er blevet fordelt til kredsene i forbindelse med po-

litireformen. Men denne opdeling af aktiver og passiver er ikke foretaget i samme

omfang til DCA og PET. Det forventes, at sted- og organisationskoder kan anven-

des ved opsplitningen. Opdeling af balancen foretages med det primære formål at

sikre korrekt allokering af de til balanceposterne tilknyttede omkostninger, f.eks.

afskrivninger og forskydning i skyldige poster.

 Reguleringer af feriepengeforpligtelse er ikke i dag fordelt på kredsene eller enhe-

der under Rigspolitiet, men afsættes samlet i Rigspolitiet. Ved en opdeling i ho-

vedkonti bør lønrelaterede omkostninger fordeles på hovedkonti; men det vil ikke

være nødvendigt at opsplitte skyldige feriepenge i balancen. Skyldige feriepenge

kan således fuldt ud afsættes i Rigspolitiet, hvorefter reguleringer, der føres som

omkostninger, føres på en mellemregning mellem Rigspolitiet og de øvrige hoved-

konti. Statens nye regnskabsregler tillader, at feriepengeforpligtelsen kun reguleres

en gang årligt. Opgørelse kan ske efter både en gennemsnitsmetode og en direkte

metode. Sidstnævnte kræver omfattende registreringer og kun gennemsnitsmodel-

len beregnes af Økonomistyrelsen. Det vurderes, at datagrundlaget kan etableres til

den direkte model og dermed give en præcis afspejling af ferieafvikling mv. i de

enkelte enheder, herunder med månedlig regulering. Men det administrative mer-

arbejde ved den direkte model vil være ganske betydeligt, og dette bør afvejes mod

fordelen ved en mere præcis opgørelse og allokering af omkostninger.

 Tilsvarende er fridøgnsbanken ikke fordelt på kredsene, idet den fulde forpligtelse

indregnes i Rigspolitiet. Den løbende omkostning til fridøgn udgiftsføres dog i

kredsene, hvorefter forpligtelsen overføres til Rigspolitiet som en egenkapitalpo-

stering (en slags overskudsdisponering). Principielt burde dette system kunne fort-

sætte, så Rigspolitiet optager den samlede forpligtelse, mens kredsene refunderer

omkostningen (tilgang på forpligtelsen) til Rigspolitiet. Herved undgås det, at der

ved overflytning af personel skal foretages regulering og refusioner mellem kred-

sene.



45

4.3.2 Øvrige administrative forhold

Det er væsentligt, at model 3 ikke øger de administrative krav og selvstændigt øger kravet
til kompetencer decentralt i alle 12 kredse og hos Rigspolitiet, DCA og PET.

 Der vil med model 3 ikke være væsentlige ændrede krav til administrative kompe-

tencer i kredsene, idet ansvar for likviditetsstyring, controlling, rapportering til mi-

nisterier, aflæggelse af årsrapport og revision fortsat vil bero hos Rigspolitiet i

model 3.

 Kredsene er allerede i dag etableret som selvstændige bogføringskredse; men un-

der model 3 er det fortsat et krav, at der er en stor grad af koordinering (eller cen-

tral styring) af opsætning af bogføringen, herunder anvendelse af kontoplaner mv.

for at sikre transparens og mulighed for konsolidering.

 Rigspolitiet må forventes at få marginalt øgede administrative opgaver med over-

førsler mellem enhederne i det omfang, der kræves øget allokering eller fordeling

af resultat samt opgørelse af resultat og egenkapital (videreførselsbeløb) i enheder-

ne.

 For særligt PET og DCA vil der i forbindelse med udskillelsen være behov for op-

stilling af en åbningsbalance, hvor alle relevante aktiver og passiver indgår. Dette

er ikke et lovkrav, men er en forudsætning for korrekt allokering of omkostninger.

 Såfremt det ikke er muligt at videreføre dispensationen til sammenblanding af ud-

gifts- og omkostningsbaserede regnskaber i bogføringskredsene – til håndtering af

bøder, strafferetsplejen og sagsomkostninger – vil der være behov for oprettelse af

op til 13-14 yderligere bogføringskredse. Det kunne overvejes om generelle op-

brydningsprocesser burde være anledning til at foretage udskillelse af udgiftsbase-

rede regnskaber.

4.3.3 Systemmæssige forhold

Følgende væsentlige systemer skal tilpasses og kunne understøtte den ændrede struktur:
SKS, SLS, POLPAI/POLTID, Navision Stat, kasse-/bogføringssystemet og bøde-/debitor-
systemet.

 SKS-rapportering skal efter model 3 ske til flere forskellige konti på statsregnska-

bet, og dataoverførslen fra Navision Stat bogføringskredse skal derfor ændres. Det

vurderes ikke at være nogen større administrativ opgave at ændre opsætningen, så-

fremt der er etableret bogføringskredse i Navision Stat, hvilket er tilfældet for

kredsene. En udskillelse af PET og DCA fra Rigspolitiet må antages at føre til

etablering af selvstændige bogføringskredse, hvilket for PET betyder, at der kan

sikres adgangsbegrænsning til data.

 Navision Stat bør indeholde selvstændige bogføringskredse for alle de enheder, der

skal have selvstændig hovedkonto på finansloven, når de er lønbærende. Der er

som nævnt etableret selvstændige bogføringskredse for kredsene; men opsplitnin-

gen af Rigspolitiet i Rigspoliti, PET og DCA kræver etablering af mindst to bogfø-
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ringskredse. Denne opgave vurderes ikke at være særligt mandskabskrævende, da

opsætningen kan – og skal – genanvendes fra Rigspolitiet.

 Fødesystemer til Navision Stat skal ligeledes ændres, så de eksporterer data til de

korrekte enheder. Der er tale om kasse/bogførings- og bødesystemet og det tilhø-

rende debitorsystem, der dog kun anvendes af kredsene og således er kortlagt, lige-

som de er etableret til at håndtere ikke selvstændig likviditet, da de ikke indgår i

renteberegningen af driftslikviditet. Men også indkøbsportalen GateTrade skal til-

passes, så indkøb kan allokeres automatisk til de nye bogføringskredse.

 Lønsystemet SLS har allerede etableret 14 selvstændige løngrupper, hvilket er 12

til kredsene og dernæst en til DCA og en til Rigspolitiet. Der skal derfor etableres

en ny løngruppe for PET, hvilket kræver opdatering af stamdata, så de knyttes til

den nye bogføringskreds. Videre undersøgelse vil involvere Økonomistyrelsen,

men forventes at kunne foretages systematisk.

 POLPAI/POLTID skal ligeledes have opdateret nye organisatoriske enheder, hvil-

ket kræver ændring af stamdata for medarbejdere under Rigspolitiet, der overgår til

nye bogføringskredse (eksempelvis PET og DCA). Ifølge det oplyste kan dette fo-

retages ved regulering af tabeller og er estimeret til at vare 2-3 uger inklusive test.

 Endelig må det forventes, at alle grænseflader mellem systemer (POLPAI, SLS,

ØS LDV, Navision Stat) skal gennemgås, for så vidt angår de enheder, der udskil-

les fra Rigspolitiet. Omfanget af denne opgave kræver en nærmere analyse.

4.4 Samlet vurdering

Der har siden politireformens ikrafttræden været en organisatorisk opdeling i politiet, der
minder om den efterspurgte opsplitning i Rigspoliti og kredse, for så vidt gælder kredsene,
da disse er udskilt i enheder med selvstændige bevillingsrammer. Fra 2008 er medarbejde-
re og lønninger overført til kredsene, og der er således 2 års realiseret forbrug.

Det fulde økonomiansvar har dog ikke været overført, idet eksempelvis faktisk forbrug på
husleje dækkes fuldt af bevillingsallokeringen fra Rigspolitiet. Ifølge det oplyste er der ved
at være foretaget endelig opdeling, så økonomien er helt adskilt på de væsentligste områ-
der.

Der vurderes således at være etableret et pålideligt grundlag for en fordeling af den samle-
de bevilling på § 11.23.01 ned på kredse.

En opsplitning af Rigspolitichefens/Rigsadvokatens bevillingsandel i henholdsvis Rigspo-
litiet, DCA og PET vil kunne foretages på budgetansvar og stedkoder for de sidste 2 år
samt aktivitetsbaserede budgetter.

Det vurderes, at opsplitning efter model 3 respekterer og afspejler de nuværende organisa-
tionsstrukturer i politiet uden at medføre øgede administrative byrder og krav til duplike-
ring af kompetencer.
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Selvom opdelingen i givet fald først iværksættes i forbindelse med til FFL12, så anbefales
det alligevel at udskille DCA og PET i selvstændige bogføringskredse fra 2011, så proce-
durer er indarbejdet og processen forberedes bedst muligt. Dette vil kræve en tilpasning af
implementeringsplanen med fremrykning af disse konkrete opgaver til efteråret 2010.

Opsplitning af enhederne med allokering af driftsomkostninger kan umiddelbart forekom-
me at være en yderligere administrativ byrde for Politiet og Anklagemyndigheden. Dette er
dog også en væsentlig forudsætning for at opbygge og vedligeholde en sund økonomisty-
ring, hvor det er muligt at identificere, korrigere og årsagsforklare afvigelser. På den bag-
grund vurderes eventuelt merarbejde ikke at vedrøre en eventuel opsplitning, men nærmere
den løbende styring. Eksempelvis bør alle lønrelaterede omkostninger som feriepenge og
overarbejde allokeres direkte til de enheder, der disponerer de underliggende årsværk og
dermed har styringsansvaret for afholdelsen.

Samlet vurderes forslagene i model 3 således at være en mulighed, der kan bringe øget
gennemsigtighed og styrbarhed til bevillingsgiver. Til gengæld for de manglende informa-
tioner om hver enkelt kreds, hvis de holdes samlet på en hovedkonto, kan indgås aftale om
øget rapportering vedrørende aktiviteter og resultater, der fastsættes i denne budgetanalyse.
Det vurderes, at disse oplysninger vil give Justits- og Finansministeriet et bedre indblik i
kredsenes forbrug end selvstændige afrapporteringer.

I forbindelse med model 3 anbefales det, at udskillelse foretages i følgende enheder Rigs-
politiet, DCA, kredsene under et og PET. Det skal bemærkes, at DCA og PET har en bud-
getansvarlig ledelse, hvilket ikke er tilfældet for hovedkontoen med 12 kredse. Det vil
kræve samme involvering af Rigspolitichefen/Rigsadvokaten i koordinering, prioritering
samt opfølgning som i dag.

Alle kredsene har selvstændige bogføringskredse, hvorfor disse systemmæssigt relativt en-
kelt kan udskilles, mens PET og DCA indgår i Rigspolitichefens/Rigsadvokatens bogfø-
ringskreds. De nævnte enheder er tildelt stedkoder, så de kan separeres.

Sikkerhedsmæssige forhold for PET, herunder offentlighed omkring forbrug, burde ikke
udgøre en hindring under model 3, da PET tildeles en selvstændig hovedkonto, hvor Rigs-
politiet er virksomhedsbærende og således offentliggør en samlet årsrapport. PET har i de
seneste år udvist en betydelig vækst i forbruget, hvilket kan tale for en mere direkte bevil-
ling og mulighed for opfølgning for bevillingsgiver.

For en udskilning af DCA taler, at denne organisatoriske deling mellem DCA og Rigspoli-
tiet allerede eksisterer, herunder med særskilt budgetansvar, hvorfor opdeling på hoved-
konti blot vil afspejle dette. Det må ligeledes antages at øge gennemsigtigheden i bevillin-
gen og afrapporteringen, hvis der afgives segmentoplysninger af Rigspolitiet i årsrappor-
ten.

Men det skal bemærkes, at Rigspolitichefen og Rigsadvokaten også fremadrettet bør have
et fælles ansvar for kredsene, da det ikke vurderes hensigtsmæssigt at adskille de lokale
anklagemyndigheder og politienheder i kredsene.
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Der vurderes ikke at være praktiske eller tekniske hindringer for en opsplitning af §
11.23.01; men afledte systemmæssige ændringer af primært stamdata på medarbejdere og
grænseflader mellem systemer vil medføre en del engangsopgaver. Der vil ligeledes poten-
tielt være øgede administrative opgaver fremadrettet for særligt Rigspolitiet; men omfanget
vurderes at være begrænset. Det anbefales endelig, at Rigspolitiet fortsætter med at ser-
vicere både PET og DCA i uændret omfang, så der ikke i større omfang skal opbygges eks-
tra administrative funktioner på økonomi- og HR-området.

Samlet set er det vurderingen, at merudgifterne til administrative opgaver i forbindelse
med bevillingsopsplitningen vil være marginale.
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1 Indledning

Der er gennemført en analyse af politiets økonomistyring med særligt fokus på procedurer
for budgetlægning og -opfølgning (rapportering), med det formål at opstille forslag til en
sammenhængende økonomistyringsmodel i politiet, der kan sikre, at politiets budgetlæg-
ning og opfølgning understøtter decentral og central budgetoverholdelse, årsagsforklaring
og analysemulighed.

Analysen har omfattet data, processer, organisatoriske strukturer, systemer, rapporter, rol-
ler og kompetencer vedrørende budgettering, rapportering, opfølgning og controlling i
kredsene, hos Rigspolitiet og anklagemyndigheden.

Overordnet bemærkes, at der i Danmark anvendes en særlig organisering af politiet og an-
klagemyndigheden. I de fleste vestlige lande er anklagemyndigheden og politiet helt ad-
skilt og fungerer som to selvstændige institutioner, men dette er - bl.a. af hensyn til at be-
vare et tæt og effektivt samarbejde mellem politi og anklagemyndighed - ikke fuldt ud til-
fældet i Danmark. Rigspolitichefen er øverste leder af politiet og Rigsadvokaten er øverste
leder af anklagemyndigheden, men på lokalt niveau i politikredsene ledes både politi og
anklagemyndighed således således af politidirektørerne, og indtil nu har politiet og ankla-
gemyndigheden haft en samlet bevilling på finansloven.

Modellen indebærer, at en lang række af de overordnede ledelsesmæssige beslutninger
træffes af rigspolitichefen og rigsadvokaten i fællesskab – eksempelvis indgår rigsadvoka-
ten og rigspolitichefen én fælles resultatlønskontrakt med de enkelte politidirektører, og
bevillingerne til politikredsene fastlæggelse i fællesskab af rigspolitichefen og rigsadvoka-
ten, idet rigspolitichefen fastlægger bevillingen til kredsens politi og rigsadvokaten fast-
lægger bevillingen til kredsens anklagemyndighed. Hvis rigspolitichefen og rigsadvokaten
ikke kan blive enige om disse spørgsmål, skal spørgsmålet drøftes med Justitsministeriet,
der er overordnet myndighed for både politiet og anklagemyndigheden.

Den danske model indebærer, at en stor del af økonomistyringsopgaverne skal gennemfø-
res i tæt samarbejde mellem Rigspolitiet og Rigsadvokaturen. Der er i denne rapport ikke i
alle tilfælde foretaget en beskrivelse af styringsmodellen i forslagene til forbedringer af
økonomistyringen, da det ville komplicere fremstillingen unødigt, og da den særlige orga-
nisering i langt de fleste tilfælde ikke har konsekvenser for rapportens anbefalinger. Derfor
omtales den særlige styringsmodel kun i de tilfælde, hvor vi har vurderet, at det var særligt
relevant for udformningen af en ny økonomistyringsmodel.

Dette notat beskriver resultatet af PricewaterhouseCoopers’ (PwC) analyse af politiets nu-
værende økonomistyring og vores anbefalinger til en sammenhængende styringsmodel.

Anbefalingerne skal ses som supplerende til allerede iværksatte eller påtænkte initiativer
på økonomistyringsområdet i politiet. Samlet vil vores anbefalinger og allerede gennem-
førte eller påtænkte initiativer sikre en sammenhængende økonomisk styring i overens-
stemmelse med opfattelsen af god statslig økonomisk styring.

Notatet er struktureret i følgende afsnit:

 God økonomistyring i staten, der har til formål at beskrive generelle karakteristika
ved god økonomisk styring i staten.
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 Finansiel styring, der har til formål at beskrive anbefalinger til, hvordan politiet
fremadrettet udfører effektiv finansiel styring.

 Aktivitets- og ressourcestyring, der har til formål at beskrive muligheden for etable-
ring af aktivitets- og ressourcestyring i politiet. Afsnittet beskriver anbefalinger til,
hvordan politiet anvender aktivitets- og ressourcestyring i budgetmæssig sammen-
hæng og i forbindelse med opfølgning.

 Mål- og resultatstyring, der har til formål at beskrive muligheden for etablering af
mål- og resultatstyring i politiet. Afsnittet beskriver anbefalinger til, hvordan politi-
et anvender mål- og resultatstyring i budgetmæssig sammenhæng og i forbindelse
med opfølgning.

 Løftestænger, der har til formål at sammenfatte de underliggende elementer, som er
nødvendige for implementering af de opstillede anbefalinger inden for de tre sty-
ringsområder.

 Roller, ansvar, opgavefordeling, der har til formål at beskrive anbefalinger til en
hensigtsmæssig fordeling af opgaver og viden om ansvarsplacering af opgavevare-
tagelsen i organisationen.

 Regnskabsprocedurer og kontoplan, der har til formål at beskrive anbefalinger til
hensigtsmæssig regnskabsaflæggelse og brug af kontoplanen.

 Controlling, der har til formål at beskrive anbefalinger til organisering af
controllingaktiviteter.

 Systemunderstøttelse, der har til formål at beskrive muligheder for system-
understøttelse af de opstillede anbefalinger.

 Ledelsesrapportering, der har til formål at sammenfatte den anbefalede ledelses-
rapportering i forhold til indhold og modtagere.

 Implementering, der har til formål at opsummere nødvendige tiltag for at realisere
de opstillede anbefalinger, herunder realiseringsomkostninger og -gevinster, tids-
plan, implementeringsansvar og system- og kompetencemæssige forudsætninger.

Notatet indeholder desuden en række bilag, der uddybende beskriver notatets omtalte
afsnit.
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2 God økonomistyring i staten

God økonomistyring1 i staten omfatter den grundlæggende drift, herunder bevillingssty-
ring, budgetopfølgning og regnskabsaflæggelse. Desuden skal økonomistyringen sikre, at
ressourcerne udnyttes bedst muligt. Dette handler om at prioritere institutionens ressourcer
med henblik på størst mulig effekt - altså sikre en tilfredsstillende opgaveløsning med brug
af færrest mulige ressourcer.

Økonomistyrelsen opdeler økonomistyringen i tre styringsområder: finansiel styring, akti-
vitets- og ressourcestyring samt mål- og resultatopfølgning, jf. figur 1. De tre styringsom-
råder er gensidigt forbundne og skal ses som elementer i en sammenhængende økonomi-
styringsmodel.

Figur 1: God økonomistyring

Figur 1 viser sammenhængen mellem institutionens opgaver, styringsområder og styrings-
opgaver. Institutionen får typisk stillet en bevilling til rådighed (finansielle midler), der an-
vendes i form af ressourcer (primært medarbejdertimer) til udførelse af institutionens akti-
viteter (f.eks. efterforskning), som resulterer i et givent produkt (f.eks. sigtelse) og endeligt
et resultat, der kan beskrives som effekten på samfundet (f.eks. faldende kriminalitet).

God økonomistyring opnås således ikke alene gennem stram finansiel styring med fokus på
overholdelse af bevillingen og dertilhørende krav til budgetopfølgning og regnskabsaflæg-
gelse, men kræver også indsigt i (og styring af) ressourcernes anvendelse og resultatet her-
af. I de følgende afsnit er beskrevet, hvordan disse tre styringsområder kan praktiseres hos
politiet.

1 Økonomistyrelsen: ”Koncept for god økonomistyring”, februar 2009
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3 Finansiel styring i politiet

Den finansielle styring har fokus på optimal udnyttelse af de finansielle midler, og på sik-
ring af at den finansielle ramme ikke overskrides.

Finansiel styring indebærer:

 Løbende opfølgning på budget, regnskab og bevillinger

 Planlægning af den finansielle udvikling, herunder budgettering og planlægning af
strategiske opgaver i et flerårigt perspektiv.

Finansiel styring er således rettet mod styring af politiets finansielle midler, stillet til rådig-
hed i form af en bevilling. Den finansielle styrings primære formål er opfølgning på bevil-
ling, budget og regnskab samt finansiel planlægning af opgaver, investeringer og lignende.
Den finansielle styring og kontrol udgør fundamentet for en velfungerende økonomistyring
i politiet.

3.1 Analytiske vurderinger

Analysen af den nuværende økonomiske styring har vist et aktuelt behov for styrkelse af
finansiel styring, der vil stille politiet i stand til på en systematisk måde at følge op på sær-
ligt bevilling og budget samlet for hele koncernen. Dette løses væsentligst i form af bud-
gettering på måneder og en finansiel basisrapporteringspakke.

En basisrapporteringspakke gør det muligt at lave løbende (månedlig) budgetopfølgning
samt følge udviklingen i finansielle nøgletal. Løbende konsolideret budgetopfølgning vil
sikre, at politiet ikke uopdaget overskrider de finansielle rammer, og at det bliver muligt
for politiet at agere hurtigt på budgetoverskridelser.

Den finansielle basisrapporteringspakke skal ses som et led i en trinvis implementering af
en komplet ledelsesrapportering, der i overensstemmelse med anerkendte driftsøkonomiske
principper sætter politiet i stand til at udøve økonomisk planlægning og opfølgning med
stor gennemsigtighed i årsagssammenhænge. Udviklingen sker i takt med implementering
af aktivitets- og ressourcestyring samt forbedret mål- og resultatstyring.

Som konsekvens af igangsatte initiativer under KLAPS er politiets fordeling og styring af
bevillingen blevet styrket gennem opdeling i overordnede budgetansvarlige enheder (de
tolv kredse, Rigspolitiet, Koncerndrift, Koncernprojekter, Nivelleringsplan og Rigsadvoka-
ten). Der er imidlertid ikke etableret dokumenterede standardiserede principper for egentlig
budgettering og opfølgning.

Dette har særligt i kredsene ført til lokale og forskellige tilgange til udmøntning af budget
og økonomisk opfølgning. Desuden har budgettet hidtil ikke været indlæst i det centrale
økonomisystem (Navision), og Rigspolitiet har derfor ikke haft mulighed for løbende op-
følgning og analyse af budgetoverholdelse.
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I forlængelse heraf har der ikke været etableret finansielle basisrapporter, der sammenstil-
ler budgetterede og faktiske omkostninger på relevante organisatoriske niveauer og aggre-
geringer af artskonti. Desuden genereres der ingen supplerende finansielle nøgletal, som
vil kunne støtte den økonomiske styring. Endelig er der ikke etableret standardrapporter til
brug for styring af og opfølgning på drifts- og udviklingsprojekter.

Herudover er der umiddelbart behov for et værktøj, som understøtter omprioritering i for-
hold til det oprindelige budget, hvis udviklingen gennem året påkræver dette. Der er såle-
des behov for, at der periodisk udarbejdes nye månedsopdelte prognoser (budgetrevide-
ring) for den resterende del af året.

Analysen viser på den baggrund et behov for øget central styring med det formål at sikre
implementering af god finansiel økonomistyring i hele politiet. Samtidig har analysen vist,
at budgetansvaret i de organisatoriske enheder bør flyttes længere ud, således at budgetan-
svaret flyttes tættere på de operationelle handlinger. Dette for at understøtte en øget øko-
nomisk bevidsthed og ansvarlighed i de organisatoriske enheder.

3.2 Anbefaling

Anbefalingerne til en økonomisk basisrapporteringspakke er designet med henblik på i vi-
dest muligt omfang at gøre brug af eksisterende data og understøtte allerede igangsatte el-
ler påtænkte initiativer i Rigspolitiet (f.eks. KLAPS) samt at kunne opnå hurtige forbedrin-
ger i den økonomiske styring. Der anbefales følgende:

 Standardrapporter: Der udvikles en række standardrapporter, som løbende identifi-
cerer afvigelser i forhold til det budgetterede:

o Rapport 1: En simpel budgetopfølgning (udarbejdet på firecifrede artskon-
ti), hvor budget og realiserede tal for perioden sammenstilles for indevæ-
rende måned, år til dato samt hele året. Budgetopfølgningen udarbejdes på
et aggregeret niveau i forhold til kontoplanen. Rapporten udarbejdes for
hver af de budgetansvarlige enheder. Det er samtidig muligt at foretage rap-
portering for en større gruppering af organisatoriske enheder som f.eks. en
hel kreds eller Rigspolitiets afdelinger samlet.

o Rapport 2: Denne rapport svarer til Rapport 1, men er yderligere aggrege-
ret. Rapport 2 er særligt henvendt til de øverste ledelsesniveauer, der skal
forholde sig til en større mængde af rapporter.

o Rapport 3: Denne rapport har til formål at skabe et samlet overblik over po-
litiets samlede økonomi gennem en aggregering af artskonti til løn og drift,
men opdelt pr. budgetansvarlig enhed. De budgetansvarlige enheder er op-
delt i de enkelte kredse, Rigspolitiets budgetansvarsområder og den centrale
anklagemyndighed.

 Central styring: Der etableres central varetagelse af budgettering og budgetopfølg-
ning hos Rigspolitiet. Dette muliggør, at der udarbejdes budgetter efter standardise-
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rede retningslinjer, og at der løbende afvigelsesforklares i forhold til det budgette-
rede.

 Styringsredskaber: Der udvikles styringsredskaber til brug for udviklingsprojekter
og driftsprojekter med særskilt finansiering.

o Rapport 4: Denne rapport muliggør budgetopfølgning for udviklingsprojek-
ter på balancekonti. Rapporten sammenholder budgettet og realiserede tal
for projektperioden. Yderligere sammenholdes tidsmæssig fremdrift og fag-
lig fremdriftsvurdering med omkostningsforbrug. Rapporten foretager en
aggregering af artskonti til løn, drift og investeringer. Formålet er at skabe
et komprimeret overblik over udviklingsprojekterne. Rapporten viser alle
udviklingsprojekter samlet og enkeltvis.

Rigspolitiet har besluttet at udskyde detailbeslutninger om styringsredska-
ber og -processer i udviklingsprojekter til den snarlige etablering af en ny
Projektafdeling. Det anbefales, at den kommende Projektafdeling etablerer
følgende:

 Implementering af projektstyringsværktøj. I den forbindelse anbefa-
les det at vurdere, om det til Navision Stat knyttede ARS-
projektstyringsmodul kan opfylde politiets behov for økonomisk
projektstyring.

 Business case-proces for igangsætning af udviklingsprojekter, som
bør indeholde definition af gevinster og beskrivelse af, hvorledes der
styres på gevinsterne i projektperioden og i efterfølgende driftssam-
menhænge.

 Faseopdeling af projekter i en indledende opstarts- og planlægnings-
fase, en udviklingsfase samt en driftsfase, svarende til principperne i
ØAV og eksisterende regnskabsinstruks.

 Milepælsstyring som grundlag for vurdering af fremdrift i udvik-
lingsprojekter til brug for løbende vurdering af økonomisk forbrug.

 Konsekvent opsamling af økonomisk forbrug i form af timer (løn),
andre driftsomkostninger og investeringer.

 Efterkalkulation af udviklingsprojekter gennem sammenholdelse af
projektbudget med faktisk forbrug samt sammenholdelse af projekt-
omkostninger med opnåede gevinster.

 Projektkultur med styring i faste projektrammer, efter faste skabelo-
ner, med veldefinerede mål, start og slut, ressourceanvendelse og
målstyring.

 Videnopsamling til understøttelse af læring og forbedring af præcisi-
on.
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o Rapport 5: Rapporten omfatter budgetopfølgning for driftsprojekter (tvær-
gående initiativer) på driftskonti. Rapporten er en simpel budgetopfølgning,
hvor budgettet og realiserede tal for projektperioden sammenholdes. Bud-
getopfølgningen udarbejdes for hvert driftsprojekt, men samtidig er det mu-
ligt at udarbejde rapporteringen for større dele af de organisatoriske enheder
som f.eks. Rigspolitiets afdelinger samlet.

o Rapport 6: Rapporten viser tilgodehavende frihed og udviklingen i timer og
kroner. Styring af tilgodehavende frihed er en væsentlig faktor i påvirknin-
gen af lønudgifter. Rapporten kan opdeles i kredse, Rigspolitiets overordne-
de organisatoriske enheder samt PET.

 Finansielle nøgletal: Der udvikles en række supplerende finansielle nøgletal, der
gør det muligt at følge udviklingen på væsentlige omkostningsdrivere og foretage
sammenligninger på tværs af afdelinger og kredse:

o Nøgletal, relateret til løn og personale, herunder

 Tilgodehavende frihed pr. medarbejder (timer)

 Gennemsnit af særlige ydelser pr. medarbejder

 Sygefravær pr. medarbejder

 Antal årsværk og gennemsnitlig månedsløn pr. stillingskategori

o Nøgletal, relateret til anden drift, herunder

 Omkostninger til rejser og befordring pr. medarbejder

o Nøgletal, relateret til likviditet, herunder

 Afvigelse i budgetterede renteudgifter

 Afvigelser i forhold til det budgetterede likviditetstræk

 Afvigelser i forhold til investeringsplanen

 Løbende reinvesteringsbehov for indeværende år og de følgende to
år

 Gennemsnitlig alder på tjenestekøretøjer

 Udnyttelse af låneramme i %.

 Periodisering: Der bør foretages periodisering af budget til månedlige budgetter,

der indarbejdes i Navision. Løn- og driftsomkostningerne periodiseres efter en til-

nærmet lineær eller anden fordeling efter art og væsentlighed, eksempelvis baseret

på viden om aktivitetsniveau.

Konkret udformning af rapportlayout er sammen med uddybende anbefalinger til den fi-
nansielle basisrapportering beskrevet detaljeret i Bilag 1 - Finansiel basisrapportering.
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4 Aktivitets- og ressourcestyring i politiet

Aktivitets- og ressourcestyring omfatter tilrettelæggelse af aktiviteter og udnyttelse af res-
sourcer med henblik på opnåelse af de bedst mulige resultater inden for en given økono-
misk ramme, herunder at sikre, at opgaver tilrettelægges effektivt gennem gode arbejds-
gange, og at de rigtige ressourcer derfor bruges.

Aktivitets- og ressourcestyring er rettet mod styring af politiets ressourceanvendelse og
skal sikre, at der opnås bedst mulige resultater inden for den finansielle ramme. Aktivitets-
og ressourcestyringen hviler på en kobling mellem ressourcer og aktiviteter, der giver et
indblik i, hvad politiets aktiviteter koster og dermed sikrer et økonomisk grundlag for til-
rettelæggelse og prioritering af politiets ressourceanvendelse.

4.1 Analytiske vurderinger

Politiet har allerede aktivitetsbaserede registreringer (bogføring), men ikke en budget- og
opfølgningsmodel der modsvarer dette. Politiet anvender således ikke systematisk den op-
samlede viden om aktiviteter og ressourceforbrug i forbindelse med budgetlægning eller
opfølgning.

Der er ikke systematisk fokus på ressourceforbrug på aktiviteter, herunder udviklingen i
enhedspriser samt eventuelle afvigelser mellem forventet og reelt forbrug, som kan forkla-
re forskelle i mål-opfyldelsen. Budgetteringen tager kun i begrænset omfang udgangspunkt
i drivere som aktiviteter og strategiske projekter mv. Planlægning og opfølgning på aktivi-
teter, sammenstillet med økonomiske konsekvenser, bliver således umiddelbart ikke prak-
tiseret.

Analysen har vist, at der er et generelt behov for at synliggøre ”hvad der driver økonomi-
en”, hvilket i første omgang vil kunne styrke politiets opfølgningsindsats og i anden om-
gang vil kunne understøtte budgetforudsætningerne i politiets interne økonomi. Der skabes
mere synlig sammenhæng mellem planlagte aktiviteter og bevillingens størrelse.

Aktivitets- og ressourcestyring forudsætter primært to forhold. Aktiviteterne skal være de-
fineret, og det skal være muligt at knytte ressourceforbrug og finansielle konsekvenser her-
til. Analysen har vist, at begge forudsætninger allerede i dag er til stede i politiet, og at fak-
tisk forbrug opsamles (bogføres) aktivitetsbaseret.

4.1.1 Aktiviteter

Politiet har defineret sin fulde virksomhed i form af en række sagsområder, der kan side-
stilles med aktiviteter. Disse er grupperet i en række hovedformål. Eksempler på hoved-
formål kan være Efterforskning og forfølgning af strafbare forhold eller Generel ledelse og
administration, mens underliggende sagsområder (aktiviteter) kan være Drab mv. eller
Økonomiforvaltning. Det betyder, at samtlige opgaver, politiet udfører - fra operationelle
opgaver til administration - er beskrevet som sagsområder (aktiviteter). Hovedformål og
sagsområder betegnes under et som Aktivitetskataloget og udgør den ene af de to grund-
læggende forudsætninger.

Eff ekter

Produkter

Ydelser

Aktiviteter

Ressourcer

Finans ielle midler

Mål- og resultatstyring

Aktivitets- og
ressourcestyring

Finansiel styring

F.eks. løbende intern opfølgning
og cost-benefit analyser

F.eks. omkostningsfordelinger,
kapacitetsstyring og

investeringsplanlægning

F.eks. lånerammekontrol,
likviditetsstyring og budget- og

regnskabsstyring

Opgavehierarkiet Styringsområde Styringsopgave

Kilde: ”Koncept for god økonomistyring”, Økonomistyrelsen
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Figur 2: Aktivitetskatalog - hovedformål og aktiviteter

Note: Hovedformål 8 Grønland og Færøerne er udeladt

Flere af sagsområderne (aktiviteterne) kan yderligere nedbrydes i en række detaljerede
journalafsnit og gerningskoder. Denne yderligere detaljering af politiets aktiviteter lægges
dog ikke til grund for aktivitets- og ressourcestyring, da dette fra en økonomistyringsmæs-
sig væsentlighedsbetragtning ikke bibringer yderligere værdi.

4.1.2 Ressourcer

For at etablere aktivitets- og ressourcestyring skal ressourcerne ligeledes defineres. Politi-
ets samlede økonomi kan opgøres på primært lønsum og en række hovedgrupper for den
øvrige drift, jf. tabel 1.

Tabel 1: Omkostninger, fordelt på hovedgrupper

Hovedgruppe Kr.

Husleje 16.066.225

Øvrige leje og leasing 164.563

Tilskud til personer 920.032

Rejser og befordring 2.907.001

Repræsentation 31.265

Reparation og vedligeholdelse 5.601.218

Arbejdsmarkedsbidrag, ejendomsskat og afgifter 1.305.501

Omkostningsdækkende og kontante godtgørelser 40.638

Køb af tjenester (kommunale uden energi) 451.525

Køb af energi til forbrug 5.586.843

FL1

Efterforskning og
forfølgning af

strafbare forhold

• Drab m.v.
• Efterretningsvirksomhed
• Indbrud
• Kriminalitetsanalyse
• Kriminalitetteknik, foto
• Narkotika og smugling
• Røveri
• Sædelighed
• Tyveri
• Vold
• Økonomiskkriminalitet
• Øvrige straffelov
• Øvrige særlov

FL2

Færdselslov

• Færdselslov
• Færdselslov– initiativ

FL3

Forebyggende og
målrettede indsatser

• Andre forebyggende
aktiviteter

• Indbrud - initiativ
• Indsats i og omkring

værtshuse
• Røveri - initiativ
• Særlige begivenheder
• Særlige geografiske

områder
• Særlige persongrupper
• Tyveri - initiativ
• Vold - initiativ
• Øvrig særlov - initiativ

FL4

Opretholdelse af f red
og orden

• Beredskabsarbejde
• Administrative sager
• Alarm 112
• Eftersøgninger
• Hændelserog

undersøgelser
• Parkeringskontrol
• Patrulje flere formål
• Tilkaldt – ikke indsat
• Tilsyn/eskorte/

beskyttelse
• Transport og bevogtning

FL5

Pas &
Udlændingekontrol

• Pas- og
udlændingekontrol

FL6

Internationalt
samarbejde

• Internationalt
samarbejde

• Internationale missione

FL7

Kundeservice

• Bevillingssager
• Fremmedsager
• Færdselstekniske

foranstaltninger
• Hittegods, udsat bohave
• Køre- og teoriprøve
• Motorvæsen, pas,

køretøj
• Politiekspedition
• Våbensager
• Øvrige tilladelser og

attester

FL9

Uddannelse

• Grunduddannelse
• Lederuddannelse
• Specialuddannelse
• Vedligeholdelse/videreud

dannelse

FL10

Hjælpefunktioner

• EDB-udvikling og
systemer

• Informationsformidling
• Intern post, arkiv
• Telefonomstilling

FL11

Generel ledelse og
administration

• Inventar og udstyr
• Administration af

tjenesten
• Administrativanalyse
• Bygninger, køretøjer
• Ledelse i øvrigt
• Møder med eksterne

interessenter
• Personaleadministration
• Økonomiforvaltning
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Hovedgruppe Kr.

Køb af it-varer til forbrug 222.922

Køb af it-tjenesteydelser 51.468

Køb af tjenesteydelser i øvrigt 8.543.281

Køb øvrige varer til forbrug 5.833.545

Andre ordinære driftsomkostninger 29.403

Af- og nedskrivninger 2.609.445

Finansielle indtægter/omkostninger 82.974

Skatter og afgifter 5.250

Intern statslig overførsel af udgift 322.276

Løn 306.842.054

Indtægter -172.888

I alt 357.444.539
Kilde: Egne beregninger - opgørelse for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 2008.

Lønsummen kan endvidere ombrydes i en række stillingskategorier med tilhørende time-
priser. I tabel 2 er vist et eksempel på stillingskategorier og vægtede timepriser, baseret på
et underliggende katalog af ca. 150 aktive stillingskoder.

Tabel 2: Vægtet timepris opgjort på stillingskategorier

Stillingskategori Vægtet timepris

Politidirektør 771 kr.

Øverste ledelse 562 kr.

Politiansatte 327 kr.

Politielever 222 kr.

Jurister 377 kr.

Administrativt ansatte 245 kr.

Servicemedarbejdere 221 kr.

Andre medarbejdere 168 kr.
Kilde: Egne beregninger - opgørelse for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 2008.

Politiets definition af ressourcer og muligheden for at opgøre en timepris på stillingskate-
gorier og underliggende stillingskoder er centrale elementer i politiets fremadrettede an-
vendelse af aktivitets- og ressourcestyring i budget og opfølgningssammenhæng.

4.1.3 Tilknytning af ressourcer og finansielle konsekvenser ved aktiviteter

Den sidste forudsætning for aktivitets- og ressourcestyring er muligheden for at sammen-
koble ressourcer og finansielle konsekvenser med aktiviteter - politiets virksomhed - og
dermed opgøre et budget og fremfinde et økonomisk resultat af en given aktivitet.

Politiet har obligatorisk timeregistrering i POLTID for de beskrevne formål og sagsområ-
der (aktiviteter). Analysen af det historiske forbrug har dokumenteret, at der kan bygges
bro mellem timeregistrering på aktiviteter og forbruget i faktiske kroner - og at det samti-
dig er muligt at henføre dette til organisatoriske enheder, hvor et økonomisk budgetansvar
kan placeres.
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Det faktiske forbrug kan altså opgøres i timer og faktiske lønkroner på alle aktiviteter i po-
litiets virksomhed, som vist i tabel 3.

Tabel 3: Kobling af ressourcer og aktiviteter

Hovedformål 1 – aktiviteter Timeforbrug Løn (kr.)

Drab m.v. 11.855 3.879.273

Vold 30.455 9.194.863

Sædelighed 11.635 3.781.264

Røveri 19.405 6.263.534

Indbrud 31.019 8.825.407

Tyveri 13.298 3.973.486

Økonomisk kriminalitet 12.534 4.217.027

Narkotika og smugling 21.342 6.924.823

Øvrig straffelov 41.623 12.092.691

Øvrig særlov 41.774 12.916.783

I alt 331.501 72.069.153
Kilde: Egne beregninger - opgørelse for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 2008.

Medarbejderressourcer i form af løn udgør ca. 75 % af politiets samlede økonomi. Den re-
sterende del omfatter øvrige driftsomkostninger.

Hovedparten af øvrige driftsomkostninger allokeres til aktiviteter på baggrund af årsværk,
mens enkelte udgiftsposter kan henføres direkte til en aktivitet og organisatorisk enhed.

En del af lønomkostninger såvel som øvrige driftsomkostninger i Rigspolitiet anvendes til
udviklingsprojekter af betydning for det samlede politi. Disse omkostninger allokeres pt.
ikke til de enkelte kredse mv.

Ud fra en full cost betragtning kan det vælges, at allokere disse omkostninger til kredsene i
form af overhead for herigennem at opnå et reelt billede af omkostningsniveauet forbundet
med drift af kredsen m.v. (f.eks. til brug for benchmark). I forhold til en aktivitetsbaseret
tankegang, hvor kredsene ikke gennem ændret aktivitetsniveau kan påvirke disse omkost-
ninger, kan anlægges det synspunkt, at allokering af overhead ikke giver styringsmæssig
merværdi2.

En samlet opgørelse af ressourcer og øvrige omkostninger inden for hovedformålet Efter-
forskning og forfølgning af strafbare forhold er vist i tabel 4 for en enkelt kreds.

2 Betragtningerne om overhead er upåvirket af en evt. beslutning om opdeling af Rigspoliti og kredse på sær-
skilte hovedkonti.
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Tabel 4: Total opgørelse af ressourceforbrug på aktiviteter

Hovedformål 1 – aktiviteter Timeforbrug Løn (kr.) Øvrig drift (kr.) Total (kr.)

Drab m.v. 11.855 3.879.273 608.578 4.487.851

Vold 30.455 9.194.863 1.563.597 10.758.460

Sædelighed 11.635 3.781.264 597.271 4.378.535

Røveri 19.405 6.263.534 996.151 7.259.685

Indbrud 31.019 8.825.407 1.592.976 10.418.383

Tyveri 13.298 3.973.486 682.933 4.656.419

Økonomisk kriminalitet 12.534 4.217.027 643.456 4.860.483

Narkotika og smugling 21.342 6.924.823 1.097.627 8.022.450

Øvrig straffelov 41.623 12.092.691 2.143.970 14.236.661

Øvrig særlov 41.774 12.916.783 2.145.160 15.061.943

I alt 331.501 72.069.153 12.071.720 84.140.873
Kilde: Egne beregninger - opgørelse for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 2008.

Tabel 4: Total opgørelse af ressourceforbrug på aktiviteter

Hovedformål 1 – aktiviteter Timeforbrug Løn (kr.) Øvrig drift (kr.) Total (kr.)

Drab m.v. 11.855 3.879.273 608.578 4.487.851

Vold 30.455 9.194.863 1.563.597 10.758.460

Sædelighed 11.635 3.781.264 597.271 4.378.535

Røveri 19.405 6.263.534 996.151 7.259.685

Indbrud 31.019 8.825.407 1.592.976 10.418.383

Tyveri 13.298 3.973.486 682.933 4.656.419

Økonomisk kriminalitet 12.534 4.217.027 643.456 4.860.483

Narkotika og smugling 21.342 6.924.823 1.097.627 8.022.450

Øvrig straffelov 41.623 12.092.691 2.143.970 14.236.661

Øvrig særlov 41.774 12.916.783 2.145.160 15.061.943

I alt 331.501 72.069.153 12.071.720 84.140.873
Kilde: Egne beregninger - opgørelse for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 2008.

Disse eksisterende definitioner, datastrukturer og principper skaber grundlaget for aktivi-
tets- og ressourcestyring og giver herigennem en meget operationel styringsdimension, så-
fremt der suppleres med en budgetmodel, der ligeledes er aktivitetsbaseret.

Politiet opnår gennemsigtig økonomiopfølgning, når faktisk forbrug opgøres på aktiviteter.
Finansiel opfølgning kan altså suppleres med analyser af de aktiviteter, ressourcerne er
brugt til, og giver mulighed for operationelle årsagsforklaringer, når udviklingen i forbru-
get skal forklares. Politiet kan på den baggrund f.eks. opstille mål for - og følge op på -
konkret anvendelse af tid på aktivitetsniveau.

4.2 Anbefaling

Det anbefales, at politiet i første omgang indfører aktivitetsbaseret opfølgning i en testfase
og herefter implementerer aktivitetsbaseret budgettering og derigennem opnår aktivitets-
og ressourcestyring som en del af en samlet model for økonomistyring. Følgende anbefa-
les:



15

 Bevillingsallokering: Det hidtidige princip for allokering fastholdes på kort sigt
som ramme for aktivitetsbaseret budgettering i de enkelte enheder. Modellen an-
vendes i denne fase til opfølgning på aktiviteter.

 Budget: Der etableres en aktivitetsbaseret budget- og opfølgningsmodel, som for-
deler budget til budgetansvarlige enheder på basis af:

o Sammenkobling mellem ressourcer (timer) og

 Stillingskoder

 Aktiviteter

 Hovedformål

 Budgetansvarlige enheder

o Aggregering af aktiviteter pr. budgetansvarlig enhed og øvrige omkostnin-
ger i forbindelse med udførelse af aktiviteten.

o Prissætning af ressourcer (timepriser på stillingskoder)

o Beregning af budget fordelt på timer, årsværk og løn pr. budgetansvarlig
enhed pr. aktivitet (f.eks. budgetteret ressourceanvendelse for Særlige per-
songrupper i Lokalpolitiet)

o Beregning af budget fordelt på timer, årsværk samt løn- og driftsomkost-
ninger pr. stillingskategori pr. budgetansvarlig enhed (f.eks. planlagt res-
sourceforbrug og løn for politielever i Administrationen)

 Timeregistrering: Nuværende mulighed for ændring i timeregistrering med tres
(60) dages tilbagevirkende kraft bør afskaffes. Der skal i stedet foretages løbende
timeregistrering med månedlig opgørelse af timeforbrug for at understøtte retvi-
sende og rettidig opfølgning på ressourceforbruget (timer).

 Full cost: Der foretages fuld fordeling af øvrige driftsomkostninger efter årsværk,
bortset fra sådanne der kan henføres direkte til en aktivitet eller organisatorisk en-
hed. Driftsomkostninger allokeres til aktiviteter og derefter budgetansvarlige enhe-
der med henblik på synliggørelse af den fulde finansielle konsekvens ved f.eks.
analyse af forskelle i ressourceforbrug og omkostningseffektivitet3 mellem kredse.
Den enkelte kreds kan i budgetprocessen omfordele øvrige driftsomkostninger til
andre budgetansvarlige enheder eller beholde ansvaret centralt, hvis kredsen vurde-
rer, at det er mere hensigtsmæssigt, end at fordele efter årsværk. Det væsentlige er,
at det skal være muligt at udarbejde analyser pr. aktivitet, som har en full cost-
betragtning.

o Det anbefales, at omkostninger (løn og øvrig drift) til udviklingsprojekter
drevet af Rigspolitiet afholdes direkte af Rigspolitiet (afspejlet i bevillings-
allokeringen). Alternativt hertil, allokering til kredse mv. i form af over-

3 Omkostningseffektivitet beskrives yderligere i afsnit om Mål- og resultatstyring
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head vurderes ikke at tilføre styringsmæssig merværdi. Anbefalingen er
upåvirket af en eventuel beslutning om opdeling af politiets samlede bevil-
ling på flere hovedkonti.

 Periodisering: Der skal foretages en periodisering af det årlige aktivitetsbaserede
budget til månedlige budgetter. Budgettet skal periodiseres på løn og øvrige drifts-
omkostninger og indarbejdes i Navision. Løn- og driftsomkostningerne skal perio-
diseres efter en tilnærmet lineær, henholdsvis aktivitetsbaseret fordeling baseret på
nogle grundlæggende principper:

o Administrativt/operationelt arbejde

o Driftsarbejde/projektarbejde

o Lav/høj korrelation med aktivitetsniveau

o Lav/høj væsentlighed.

Omkostninger, der repræsenterer en begrænset variation i omkostningsforbruget, periodise-
res efter en lineær fordeling (f.eks. husleje, afskrivninger og administrative forbrugsmate-
rialer), mens omkostninger, der varierer med aktivitetsniveauet, periodiseres efter en akti-
vitetsbaseret periodisering (f.eks. overarbejde og større investeringer).

Forløbet i en aktivitetsbaseret budgetmodel, etableret ved brug af politiets eksisterende da-
ta og systemer, kan eksemplificeres i figur 3.

Figur 3: Aktivitetsbaseret budgetmodel

Figur 3 viser, hvordan et aktivitetsbaseret budget etableres. Figurens øverste del ”Budget”
illustrerer 1) en inputside i form af målsætninger for politiets aktiviteter og resultater, 2) en
beregningssekvens, hvor budgettet beregnes på aktiviteter og organisatoriske enheder og 3)
en outputside i form af finansielle budgetter på organisatoriske enheder. Figurens nederste
del ”Bogføring” illustrerer på inputsiden den eksisterende praksis med timeregistrering på

OutputInput Beregning

Forbrug pr.
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forbrug pr.

aktivitet
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aktiviteter (sagsområder)4 og bogføring af drift. Denne del af figuren beskrives ikke yder-
ligere her.

Figur 3 viser desuden ”kontaktfladen” mellem budgettet og den eksisterende bogføring på
aktiviteter og organisatoriske enheder længst mod højre (”Analyse”). Det betyder, at det
aktivitetsbaserede budget spejler politiets eksisterende opsamling af ressourceforbrug på
aktivitetsniveau.

En aktivitetsbaseret budgetmodel indeholder en række nye og anderledes elementer og ak-
tiviteter. Den eksisterende bevillingsproces er udgangspunkt for det finansielle budget,
hvorimod prioriteringen mellem planlagte eller forventede resultater og målsætninger er
nye elementer. Det være sig et forventet antal sigtelser (resultat) eller et planlagt ressource-
forbrug (målsætning) inden for et givent sagsområde.

I Bilag 2 - Budgetmodellen er opstillet en midlertidig regnearksbaseret model for bereg-
ning af aktivitetsbaseret budget, og anbefalingerne er uddybende beskrevet og forklaret.

4 Analysen af udviklingen i historisk forbrug har afdækket disse registreringers anvendelighed som grundlag
for aktivitetsbaseret budgettering og opfølgning
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5 Mål- og resultatstyring i politiet

Mål- og resultatstyring kan beskrives som opfølgningen på ressourceforbruget i forhold til
institutionens mål og planlagte resultater. Politiet arbejder allerede med mål- og resultatsty-
ring, men på driftsniveauet kan det forbedres ved at koble økonomi og resultater tættere
sammen. Målet er at skabe sammenhæng mellem ressourceforbrug og institutionens må-
lopfyldelse, der sikrer fokus på omkostningseffektivitet og prioritering af opgaverne5.

Mål- og resultatstyringens primære formål er at sikre fokus på omkostningseffektivitet og
muliggøre, at politiet kan prioritere sine aktiviteter strategisk. Herunder at kunne besvare
spørgsmålet om, hvorvidt ressourceforbruget står mål med de opnåede resultater og sam-
fundseffekter.

5.1 Analytiske vurderinger

Analysen har vist, at det er muligt at indarbejde mål- og resultatstyring i politiets økonomi-
ske styring. Derved er det muligt i væsentligt omfang for politiet at følge op på sammen-
hængen mellem ressourceforbrug og mål - og bl.a. at analysere resultater i forhold til res-
sourceforbruget i form af enhedspriser, såvel over tid som på tværs af kredse mv.

Med henblik herpå skal aktiviteterne og ressourceforbrug sammenstilles med passende ud-
tryk eller opgørelser af resultater. Det kan f.eks. være resultatet af de forbrugte ressourcer
på aktiviteten (sagsområdet) Drab mv. eller Særlige persongrupper.

Analysen har vist, at der registreringsmæssigt opsamles oplysninger, som kan beskrives
som det faktiske resultat på en række områder. Inden for hovedformålene Efterforskning
og forfølgning af strafbare forhold samt Færdselsloven opsamles politiets resultater regi-
streringsmæssigt på et detaljeret operationelt niveau, der kan henføres direkte til en given
aktivitet. Et eksempel herpå er antallet af sigtelser.

Der kan altså skabes en styringsmæssig sammenhæng - en værdikæde - mellem anvendte
ressourcer, aktiviteter og et faktisk resultat af ressourceindsatsen. En sammenhæng, der gør
det muligt at beregne og analysere f.eks. enhedsomkostninger og besvare, hvad resultatet
(en sigtelse) koster - eksempelvis hvad koster en sigtelse inden for et givent sagsområde?

Dette illustreres i tabel 5, der viser hovedformålet Efterforskning og forfølgning af strafba-
re forhold, opgjort på sagsområder (aktiviteter), ressourceforbrug i kroner, opnåede resul-
tater (sigtelser) og enhedsomkostninger.

5 Finansministeriet: ”Ansvar for styring - vejledning om styring fra koncern til institution”, februar 2010
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Kilde: ”Koncept for god økonomistyring”, Økonomistyrelsen
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Tabel 5: Opgørelse af ressourceforbrug og enhedspriser

Hovedformål Efterforskning og … Total (kr.) Sigtelser Enhedspris (kr.)

Drab m.v. 4.487.851 98 45.794

Vold 10.758.461 936 11.494

Sædelighed 4.378.535 152 28.806

Røveri 7.259.685 186 39.031

Indbrud 10.418.383 766 13.601

Tyveri 4.656.420 1.903 2.447

Økonomisk kriminalitet 4.860.484 688 7.065

Narkotika og smugling 8.022.450 867 9.253

Øvrig straffelov 14.236.662 1.400 10.169

Øvrig særlov 15.061.943 2.255 6.679

I alt 84.140.873 17.434
Kilde: Egne beregninger - opgørelse for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 2008.

Tabel 5 viser to mulige styringsdimensioner - dels styring på aktiviteter (i form af enheds-
priser), og dels styring på resultater (i form af antal sigtelser).

Ressourceopgørelsen på aktiviteter sikrer gennemsigtighed i ressourceanvendelse (aktivi-
tets- og ressourcestyring), mens opgørelsen af resultater (mål og resultatstyring) synliggør
resultatet af ressourceforbruget.

Det bliver muligt at analysere f.eks. udviklingen i egen omkostningseffektivitet eller fore-
tage sammenligning mellem kredse i form af benchmark, jf. tabel 6, der viser et eksempel
på opgørelse af enhedsomkostninger på tværs af hele politiet for afsluttede sigtelser på en
række udvalgte områder.

Tabel 6: Gennemsnitlige enhedspriser på aktiviteter (sagsområder)

Sagsområder 2007 2008 2009
Gnm. Bil-

ligst
Dyrest Gnm. Bil-

ligst
Dyrest Gnm. Bil-

ligst
Dyrest

Drab mv. 57.730 13.234 60.333 52.100 14.136 57.323 92.401 15.142 157.162

Vold 10.693 7.380 14.036 12.195 8.823 15.988 12.589 9.299 17.627

Sædelighed 31.918 17.577 29.236 36.585 14.624 31.098 38.442 17.080 40.100

Røveri 25.262 15.460 39.309 30.913 16.529 54.412 34.535 6.404 48.883

Indbrud 14.364 9.470 17.436 12.641 3.735 16.426 13.836 8.381 17.281

Tyveri 3.742 2.330 5.042 3.139 2.118 4.104 2.573 1.870 3.128

Økonomisk krimi-
nalitet

10.225 3.588 14.214 8.351 4.159 13.071 9.420 3.349 12.642

Narkotika og smug-
ling

8.605 4.461 9.077 7.213 4.154 11.104 6.611 4.260 8.879

Kilde: Egne beregninger.

Som det fremgår af tabel 6, stiger gennemsnitsprisen på sagsområdet Vold eksempelvis
meget (18 %) fra 2007 til 2009. Tilsvarende stiger Drab mv., Sædelighed og Røveri mel-
lem 20 og 60 % i perioden. Tabel 6 viser endvidere, at Indbrud, Tyveri, Økonomisk krimi-
nalitet og Narkotika og smugling falder i perioden. Denne form for analyse understøtter
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politiets mulighed for opfølgning på mål og resultater - her i form af omkostningseffektivi-
tet samt forbedret grundlag for budgetudarbejdelse.

På en betydelig del af politiets sagsområder er der p.t. ikke defineret resultater, og der sker
således heller ikke opsamling af registreringer heraf. Dette skyldes primært sagsområdets
karakter (f.eks. beredskab), hvor det er vanskeligt at definere resultater med en sikker kau-
salsammenhæng med indsatsen. Men henblik på at muliggøre mål- og resultatstyring for så
stor en del som muligt af politiets virke og herigennem høste de beskrevne styringsmæssi-
ge fordele pågår en analyse af muligheder for dels at ombryde aktiviteter i andre hoved-
formål (grupperinger), dels at bruge differentierede metoder for resultatdefinition.

Der kan således være behov for at håndtere visse aktiviteter (sagsområder) på en mere
overordnet måde. Det kan f.eks. ske ved at ombryde de eksisterende hovedformål i en mere
styringsegnet gruppering af politiets virksomhed, der som samlet hovedformål kan tilknyt-
tes mål- og resultater. Forslag til ny gruppering af aktiviteter i otte nye hovedformål er illu-
streret i figur 4.

Figur 4: Forslag til nyt aktivitetskatalog - hovedformål og aktiviteter

I figur 4 er politiets virksomhed (aktiviteter) beskrevet i otte nye hovedformål. Ved at
gruppere aktiviteterne i mere homogene grupper kan der opstilles resultater for hovedfor-
målsgruppen som helhed, der gør aktiviteterne mere styringsegnede i forhold til mål- og
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resultatstyring. Dette begrænser imidlertid ikke muligheden for at mål- og resultatstyre på
enkeltaktiviteter som Drab mv. eller Tyveri, hvor entydige resultater kan og er defineret:

1. Opretholdelse af fred og orden kan som samlet formål resultatstyres på de samlede
omkostninger hertil - altså hvor stor en andel af den samlede økonomi bruges på
Opretholdelse af fred og orden. Derudover er det i et vist omfang muligt at resultat-
styre på enkelte aktiviteter som Hændelse og undersøgelser og Eftersøgninger.

2. Straffesagsbehandling politi kan resultatstyres på de enkelte aktiviteter - altså opgø-
relser af ressourcer, sigtelser og enhedsomkostninger på f.eks. Drab mv. Flere af
politiets aktiviteter er imidlertid kendetegnet ved at være stærkt heterogene, hvilket
bekræftes af, at ressourceforbruget varierer meget fra sag til sag og dermed også
mellem politikredsene. Dette gælder særligt aktiviteterne drab mv., røveri, narkoti-
ka og smugling og økonomisk kriminalitet, hvorfor resultatstyringen af disse aktivi-
teter skal ske med en vis forsigtighed.

3. Straffesagsbehandling anklagemyndighed kan resultatstyres på de enkelte aktivite-
ter – det vil sige opgørelse af ressourcer, tiltaler og enhedspriser på f.eks. Vold.
Opgørelsen af tiltaler bør tage udgangspunkt i anklagemyndighedens eksisterende
resultatstyring. Det betyder, at antallet af tiltaler opgøres i antal ”vægtede sager”6.

4. Uddannelse kan ikke resultatstyres på nuværende tidspunkt.

5. Administration kan som samlet formål resultatstyres på andelen af politiets samlede
bevilling. Dette er et driftsøkonomisk anerkendt mål til vurdering af Administratio-
nens omkostningseffektivitet.

6. Ledelse kan som samlet formål resultatstyres på andelen af politiets samlede bevil-
ling.

7. Hjælpefunktioner kan som samlet formål resultatstyres på andelen af politiets sam-
lede bevilling.

8. Tværgående hovedformål indeholder en blanding af aktiviteter, som går på tværs af
de øvrige hovedformål, som der ikke resultatmåles på.

Beskrives politiets virksomhed med ovenstående forslag til formålsbeskrivelse, kan der
etableres mål- og resultatstyring på en langt større andel af politiets aktiviteter, i forhold til
de hovedformål som eksisterer i dag7.

6 Se Bilag 3 - Koncept for mål- og resultatstyring for nærmere beskrivelse af ”vægtede sager”
7 Se Bilag 3 - Koncept for mål- og resultatstyring for total liste med hovedformål, aktiviteter og tilknyttede
resultater samt vurdering af systemunderstøttelsen (elektronisk opsamling af resultater som sigtelser, tiltaler
mv.).
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5.2 Anbefaling

Det anbefales, at politiet udbygger mål- og resultatstyringen som en del af en samlet model
for økonomistyring. Følgende anbefales:

 Resultater: Resultater opgøres for alle aktiviteter og/eller hovedformål og indgår i
den løbende økonomiopfølgning. Resultater i form af antal sigtelser, enhedsom-
kostninger eller lignende kan på denne måde indgå i en vurdering af det samlede
ressourceforbrug - og f.eks. understøtte årsagsforklaringer samt fokus på omkost-
ningseffektivitet (enhedspriser).

 Aktivitetskatalog: Aktivitetskataloget ombrydes i nye og færre hovedformål for at
øge muligheden for opgørelse af resultater på primært overordnede formål – f.eks.
opgørelse af beredskabets samlede andel af politiets økonomi, hvilket ikke er mu-
ligt under den nuværende gruppering af hovedformål, hvor beredskab indgår under
forskellige hovedformål.

 Målsætninger: Der sættes målsætninger op for forventet eller planlagt ressource-
forbrug (timer) på aktiviteter, f.eks. Særlige Persongrupper eller gennemsnitlige
enhedsomkostninger for sigtelser inden for Tyveri eller lignende.

 Analyser: Mål- og resultatstyring etableres med henblik på tværgående analyser og
sammenligninger. Det kan være sammenligninger mellem kredse af ressourcefor-
brug på prioriterede aktiviteter som f.eks. Særlige persongrupper eller gennemsnit-
lige enhedspriser på sagsområder (aktiviteter) som Drab mv., Tyveri eller lignende.
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6 Løftestænger

God økonomistyring i politiet omfatter ud over de tre styringsområder finansiel styring,
aktivitets- og ressourcestyring samt mål- og resultatstyring også underliggende løftestæn-
ger som f.eks. processer, organisering og værktøjer. Løftestængerne er underliggende ele-
menter, der er nødvendige for implementering af de opstillede anbefalinger inden for de tre
styringsområder.

Løftestængerne er i de efterfølgende afsnit beskrevet i form af:

 Opgavesplit samt roller og ansvar, som har til formål at sikre hensigtsmæssig for-
deling af opgaver og placering af ansvar for opgavevaretagelsen i politiets samlede
organisation, herunder vedrørende procedurer for budgettering og rapportering
samt årshjul.

 Fremtidige aktiviteter i forbindelse med controlling, som har til formål at sikre, at
arbejdsgange vedrørende bogføring og udarbejdelse af regnskab er effektive, samt
til at sikre validiteten af data via instrukser og kontroller. Formålet er ligeledes at
udarbejde analyser af sammenhænge mellem ressourcer, aktiviteter og resultater
med henblik på udarbejdelse af ledelsesinformation og budgetafvigelsesforklarin-
ger

 Systemunderstøttelse, som har til formål at analysere systemmuligheder til under-
støttelse af den ændrede økonomistyringsmodel i politiet.

 Beskrivelse af ledelsesrapportering, som har til formål at udstyre ledelsen med re-
levant styringsinformation, der muliggør prioritering og udvikling af politiet på kort
og langt sigt.

De detaljerede beskrivelser af den nye økonomistyringsmodel samt løftestænger i bilagene
4 til 10 indeholder detaljeret vejledning til udarbejdelse af hvert enkelt delelement. Anbe-
falingerne vedrørende løftestængerne vil indgå i en implementeringsplan, som beskriver
implementeringsrækkefølgen af delelementerne i den fremadrettede økonomistyringsmo-
del.
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7 Roller, ansvar og opgavefordeling

En væsentlig løftestang for drift af en fremtidig ændret økonomistyring er, at roller, ansvar
og opgavefordeling er klart og entydigt defineret. Dette omfatter såvel roller og ansvar in-
ternt hos Rigspolitiet som opgavesplittet mellem Rigspolitiet og kredsene samt anklage-
myndigheden.

7.1 Analytiske vurderinger

Analysen af den nuværende økonomistyring har vist, at egentlig driftsøkonomisk kompe-
tence i kredsene primært findes hos økonomichefen. Der er således ikke ressource- og
kompetencemæssigt grundlag for på kort sigt at påføre kredsene væsentlige nye opgaver
vedrørende økonomistyring. Tilsvarende gælder i betydeligt omfang i Rigspolitiets afde-
linger.

Analysen har desuden afdækket, at kredsene efterspørger retning og vejledning fra Rigspo-
litiet. Der er eksempelvis usikkerhed om, hvordan processer tilrettelægges og praktiseres,
hvilke styringsmæssige rammer der arbejdes under, hvilke systemmæssige tiltag der plan-
lægges mv. Usikkerheden medfører, at der i en række tilfælde bruges ressourcer på udvik-
ling af lokale processer, systemmæssige løsninger og rapporter. Specifikt, hvad angår sty-
ring af budgettet, synes det at være hovedreglen, at denne varetages af økonomichefen og
VPD’en, og at der kun i begrænset omfang er allokering til og opfølgning på de forbrugen-
de afdelinger og enheder.

Det vurderes således nødvendigt at præcisere roller og ansvar hos Rigspolitiet og i kredse-
ne vedrørende økonomistyring og at understøtte disse roller og ansvarsbestemmelser med
et split af opgaver, der

 Understøtter kredsenes varetagelse af selvstændigt budget- og økonomiansvar,

 Sikrer en konsistent og gennemskuelig økonomi på tværs af kredse og afdelinger

 Understøtter Rigspolitiets varetagelse af det overordnede ansvar for politiets sam-
lede økonomi, herunder overholdelse af ramme

 Understøtter en parallel kulturel og kompetencemæssig økonomiudvikling i politi-
et.

Efterfølgende anbefalinger er udformet med dette fokus.

7.2 Anbefalinger

Det anbefales at definere eller redefinere roller, ansvar og opgavefordeling, dels internt i
Rigspolitiet, dels mellem Rigspolitiet og kredse samt anklagemyndigheden.
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Anbefalingerne hviler på den præmis, at Rigspolitiet skal varetage en drivende rolle i for-
hold til at udstikke retning og rammer, gennemføre modelteknisk del af planlægning og
budgettering på grundlag af kredse og afdelingers beslutninger, drive rapportering og op-
følgning samt drive proaktiv kvalitetssikring af data og rapporter mv. i form af controlling.

Dette indebærer desuden, at Koncernstyring skal varetage en udvidet servicerende rolle i
forhold til kredse og afdelingers lokale økonomistyring, idet den primære kompetence og
de primære ressourcer til brug i økonomistyring findes eller bør findes hos Rigspolitiet8.

En eventuel opsplitning af finanslovshovedkonto 11.23.01 på Rigspolitiet, kredsene, den
centrale anklagemyndighed og PET påvirker ikke disse anbefalinger.

Konkret anbefales:

 Budgetansvar: Budgetansvaret placeres i hver af Rigspolitiets søjler på et organisa-

torisk niveau, som har en væsentlig økonomisk volumen, og hvor det tillige er mu-

ligt at opstille meningsfyldte forklaringer på årsagssammenhænge mellem ressour-

ceanvendelse, aktiviteter og resultater. Budgetansvaret bør altså placeres tættere på

de enheder, der driver udgifterne, men også dybere i de organisatoriske enheder end

hidtil (markeret med rødt):

Figur 5: Placering af budgetansvar

For Rigspolitiet indebærer anbefalingen, at afdelingslederne under politiområdet får
et eksplicit ansvar og visse arbejdsopgaver i forhold til at opstille årsagsforklaringer
som led i såvel den lokalt som centralt drevne budgetopfølgning. For kredsene gør
tilsvarende ændringer sig gældende for lederne af lokalpoliti, beredskab og efter-
forskning samt for chefanklageren.

8 For uddybende beskrivelse se Bilag 6 - Budgetproces/procedure (instruks) og Bilag 7 - Rapporteringspro-
ces/procedure (instruks).
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 Budgetprocessen: Budgetprocessen baseres på følgende opgavesplit:

o Opgavesplit mellem Koncernstyring hos Rigspolitiet og kredsene, henholds-

vis afdelingerne: Koncernstyring driver budget- og planlægningsprocessen,

herunder forestår teknisk beregning og udarbejdelse af kredsene og afdelin-

gernes budgetter og beskrivelser af budgetforudsætninger samt omregning

af disse til omkostningsbudgetter pr. budgetansvarlig enhed. Dette baseres

på input i form af ledelsesmæssig stillingtagen til nyt års prioriteringer og

vurderinger, foretaget af kredse og afdelinger. Budgetansvarlige enheder re-

gistrerer selv de beregnede resultater i økonomisystemet. Rigspolitiet har

det overordnede og samlede ansvar for udmøntning af rammen i aktiviteter,

der samlet understøtter politiets mål. Opgavesplittet omfatter også budget-

revideringer.

 Regnskabsprocessen: Regnskabs-/budgetopfølgningsprocessen baseres på følgende

opgavesplit:

o Opgavesplit mellem Rigspolitiet og kredsene, henholdsvis afdelingerne:

Rigspolitiet driver den månedlige koncernregnskabsproces, herunder udste-

der terminer og vejledninger til den decentrale regnskabslukning og kvali-

tetssikring, udarbejder samlet regnskab med budgetopfølgning, identificerer

samlet set vigtige afvigelser og indhenter forklaringer herpå, samt sammen-

stykker materialet il en rapporteringspakke. Lokalt har man ubegrænset an-

svar for sikring af eget regnskabs kvalitet og rigtighed – jf. instrukserne –

og for at identificere og følge op på lokalt set vigtige afvigelser. De af Rigs-

politiet udviklede og anvendte rapporter mv. står til rådighed for de lokale

økonomiansvarlige enheder. Rigspolitiet har det overordnede og samlede

ansvar for rigtigheden af månedsregnskaberne og den hermed forbundne fi-

nansielle budgetopfølgning.

Der skelnes generelt mellem finansiel controlling og forretningscontrolling, jf. afsnit 8

herom. Konkret anbefales:

o Financial controlling: Finansiel controlling varetages af Koncernstyring,

der således varetager den samlede controlling og herigennem opnår maksi-

mal synergi. Det anbefales endvidere, at controllingfunktionen styrkes med

tre årsværk.

o Forretningscontrolling: Forretningscontrolling varetages ligeledes af Kon-

cernstyring, idet denne enheds hovedaktiviteter er naturligt tilgrænsende til

forretningsmæssig controlling, som defineret i afsnit 8 i dette notat og Bilag

5. Det anbefales endvidere, at tre til fire personer specifikt beskæftiger sig

med de forretningscontrollingaktiviteter, der er beskrevet i afsnit 9 i dette

notat og Bilag 5.
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o Intern Revision: Politiets Interne Revision består af en jurist og fire kontor-

uddannede. Intern Revisions grænseflade til finansiel controlling bør revur-

deres. Der derfor etableres et forum for løbende dialog med Intern Revision

om, hvorledes Intern Revision kan bidrage til politiets fortsatte udvikling af

procedurer og interne kontroller uden at kompromittere den i medfør af pa-

ragraf 9 i lov om rigsrevisor fastsatte revisionsopgave.

o Controlling – forholdet til kredsene og afdelingerne: Controlling drives af

Rigspolitiet, som har det overordnede ansvar for rigtigheden af regnskaber,

budgetopfølgning og analyser. Det anbefales, at Rigspolitiet som led heri

udsteder procedurer og vejledninger samt anviser interne kontrolforan-

staltninger, der gør det muligt at involvere kredsenes og afdelingernes øko-

nomiansvarlige samt anklagemyndighedens eksisterende enhed for control-

ling9 som en aktiv del af controllingarbejdet. Lokalt har man et selvstændigt

ansvar for at udføre sådanne controllingforanstaltninger, som er nødvendige

til sikring af lokal datakvalitet mv. Rigspolitiet har ansvaret for at koordine-

re det samlede controllingarbejde, så parterne hjælper hinanden, herunder

baserer sit arbejde på den anden parts arbejde eller planer og således, at den

samlede kvalitet sikres.

9 Anklagemyndigheden varetager i enheden Økonomi og Controlling en række controllingopgaver for ankla-
gemyndigheden, primært af karakteren forretningscontrolling (f.eks. produktivitet og effektivitet).
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8 Regnskabsprocedurer og kontoplan

Retvisende og rettidig økonomiinformation forudsætter en god og konsekvent ensartet
struktur samt god kvalitet i de økonomiske grundregistreringer. Dette forudsætter videre-
anvendelse af entydige og effektive arbejdsprocesser, instrukser og vejledninger for regn-
skabsaflæggelsen.

Dette grundlag skal løbende holdes ajour samt forankres i politiets organisation og blandt
politiets ansatte gennem en kontinuerlig og fyldestgørende informations- og uddannelses-
indsats.

8.1 Analytiske vurderinger

Analysen af kontoplan, konteringsprincipper og procedurer for regnskabsaflæggelse base-
rer sig på interview og samtaler med berørte medarbejdere i politiets organisation, på ana-
lyser af skriftlig dokumentation i form af instrukser og vejledninger mv. og på gennem-
gang af datamodellerne i de systemer i politiet som skal føde data til den nye aktivitetsba-
serede budgetmodel samt til den nye finansielle basisrapporteringspakke.

8.1.1 Kontoplan med tilhørende dimensioner

Det vurderes samlet set, at den nuværende interne kontoplan med tilhørende konteringsdi-
mensioner, med en enkelt undtagelse, kan understøtte den nye aktivitetsbaserede budget-
model og den nye finansielle basisrapporteringspakke.

Undtagelsen vedrører beregning af lønomkostninger på drifts- og udviklingsprojekter, som
ikke er fuldt ud mulige i den nuværende opsætning af politiets systemer. Beregningen heraf
er nødvendig for at kunne udarbejde budgetopfølgning på løndelen af politiets drifts- og
udviklingsprojekter (Rapport 4 og 5 i Bilag 1 - Finansiel basisrapporteringspakke).

Der kan eksempelvis oprettes en tvungen projektdimension i POLTID (POLPAI) for at
muliggøre, at politiets medarbejdere kan registrere tidsforbrug på projekter, og at lønudgif-
ten i forbindelse hermed efterfølgende kan beregnes.

Under analysen af konteringsdimensionerne i politiets systemer er der identificeret en ræk-
ke øvrige forbedringsområder, som dels vil kunne medvirke til at skabe et bedre overblik
og en større enkelhed i forbindelse med udarbejdelse af rapporter, og dels vil kunne medfø-
re administrative forenklinger i forbindelse med bogføringen. Disse øvrige forbedringer af
konteringsdimensioner er imidlertid ikke forudsætninger for implementeringen af den akti-
vitetsbaserede budgetmodel eller den finansielle basisrapporteringspakke.

Anbefalinger

Følgende øvrige forbedringer anbefales implementeret:

 Flere dimensioner er ikke sammenhængende mellem systemer. Det er afgørende
for muligheden for effektivt at koble data mellem systemer (og dermed løn og øvrig
drift) at anvende samme kodestruktur for dimensioner, der anvendes i flere syste-
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mer. Det er konstateret, at ”sted”-dimension anvendes i Navision, POLTID og
POLSAS, men at kodestrukturen ikke er ens i de tre systemer. Det anbefales at til-
passe dette.

 Generelt om anvendelsen af dimensionerne i Navision Stat. Alle kredse er etable-
ret som adskilte og separate bogføringskredse i Navision, men der er ikke ensartet
opsætning af standarddimensionerne. Der er således eksempler på, at konti anven-
des som standard i en kreds, mens andre kredse har samme konti opsat enten som
valgfri eller med krav om kontering. Det anbefales, at der besluttes ensartet opsæt-
ning af bogføringskredse til sikring af fuldstændighed i konteringer og højere data-
validitet. Yderligere kan dette, sammen med muligheden for default eller anbefalet
kontering i videst muligt omfang forbedre effektiviteten i bogføringen.

 Aktivitetsdimensionen eksisterer ikke i Navision Stat. Ved indførelse af aktivitets-
dimensionen ”sagsområder” i Navision Stat vil øvrige driftsomkostninger samt in-
vesteringer i et vist omfang kunne blive henført til aktiviteter. Indkøb af udstyr vil
således kunne henføres direkte til den aktivitet, de skal anvendes til at gennemføre.
Sådan som aktivitetsstyringen p.t. er defineret, vil øvrige driftsomkostninger blive
henført til aktiviteter ved hjælp af nøgler baseret på bl.a. årsværk, hvorfor indførel-
se af en aktivitetsdimension ikke for tiden vil være aktuelt.



Tabel 7: Dimensioner

 Kontonumre er ikke i alle tilfælde unikke
mulighed for at oprette kredsspecifikke konti. Det gælder eksempelvis ”projekt” og
”intern” i Navision Stat, samt dele af ”sagsområder” og særligt ”særlige i
råder” i POLTID (POLPAI). En konsekvens heraf er, at det ikke er muligt entydigt
at foretage sammenlægning på tværs af kredsene

 Yderligere konti til ventetid mv
retter sig mod eksisterende sag
aktiviteter uden sagsområde registreres ikke. Registreringerne er således ufuldstæ
dige, og det er ikke muligt at vurdere det fulde omfang af øvrige aktiviteter.

8.1.2 Konteringsprincipper og regnskabsaflæg

Der foreligger to overordnede regnskabsinstrukser
dækker kredsene. Yderligere er der for Rigspolitiet udarbejdet en regnskabsinstruks, der

10 Visse kontonumre er givet fri for at tilgodese lokale styringsbehov
festival”, fodboldkampe eller lignende.

Kontonumre er ikke i alle tilfælde unikke. I nogle af registreringssystemerne er der
mulighed for at oprette kredsspecifikke konti. Det gælder eksempelvis ”projekt” og
”intern” i Navision Stat, samt dele af ”sagsområder” og særligt ”særlige i
råder” i POLTID (POLPAI). En konsekvens heraf er, at det ikke er muligt entydigt
at foretage sammenlægning på tværs af kredsene10.

derligere konti til ventetid mv. Ved tidsregistrering i POLTID skal alle timer, der
retter sig mod eksisterende sagsområder, registreres, men frokost, ventetid og andre
aktiviteter uden sagsområde registreres ikke. Registreringerne er således ufuldstæ
dige, og det er ikke muligt at vurdere det fulde omfang af øvrige aktiviteter.

Konteringsprincipper og regnskabsaflæggelse

Der foreligger to overordnede regnskabsinstrukser – en, der dækker Rigspolitiet, og en, der
dækker kredsene. Yderligere er der for Rigspolitiet udarbejdet en regnskabsinstruks, der

Visse kontonumre er givet fri for at tilgodese lokale styringsbehov - f.eks. registrering af tid på ”Roskilde
festival”, fodboldkampe eller lignende.
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I nogle af registreringssystemerne er der
mulighed for at oprette kredsspecifikke konti. Det gælder eksempelvis ”projekt” og
”intern” i Navision Stat, samt dele af ”sagsområder” og særligt ”særlige indsatsom-
råder” i POLTID (POLPAI). En konsekvens heraf er, at det ikke er muligt entydigt

. Ved tidsregistrering i POLTID skal alle timer, der
sområder, registreres, men frokost, ventetid og andre

aktiviteter uden sagsområde registreres ikke. Registreringerne er således ufuldstæn-
dige, og det er ikke muligt at vurdere det fulde omfang af øvrige aktiviteter.

en, der dækker Rigspolitiet, og en, der
dækker kredsene. Yderligere er der for Rigspolitiet udarbejdet en regnskabsinstruks, der

f.eks. registrering af tid på ”Roskilde
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dækker løn, og en, der dækker pension. Der pågår overvejelser om at indarbejde regn-
skabsinstrukserne for løn og pension i den overordnede regnskabsinstruks for Rigspolitiet
med det formål kun at have et dokument.

Rigsrevisionen har godkendt den seneste version af regnskabsinstruksen, som blev opdate-
ret senest i juni 2009. Regnskabsinstruksen skal årligt opdateres. Regnskabsinstrukserne
beskriver på et overordnet plan Rigspolitiets retningslinjer for regnskabsopgaverne. Formå-
let med instrukserne er således at give et overordnet overblik, der sikrer, at retningslinjer,
regler og love overholdes.

Der foreligger endvidere to kontoplaner - en for kredse og en for Rigspolitiet. Kontoplanen
for Rigspolitiet indeholder en konteringsvejledning, hvor der ud for de enkelte konti er be-
skrevet, hvad kontoen indeholder. Kontoplanen for kredse indeholder konteringsvejledning
og andre vejledninger og retningslinjer. Kontoplanen for kredse er således i udvidet format
i forhold til Rigspolitiets kontoplan.

Endvidere foreligger der forskellige vejledninger og instrukser, heriblandt en løn- og en
pensionsinstruks. En afstemningsvejledning er endvidere under udarbejdelse.

Der foreligger imidlertid ikke umiddelbart fyldestgørende procesbeskrivelser for alle pro-
cedurer for regnskabsaflæggelse og -kontrol. Udarbejdelse af sådanne procesbeskrivelser
er umiddelbart begrænset af mangel på dedikerede ressourcer i Rigspolitiet, og kredsene
efterspørger som konsekvens heraf løbende rådgivning fra centralt hold om relevante pro-
cedurer for f.eks. løn og it.

Figur 6: Processer, principper og vejledninger

Der bør udarbejdes procesbeskrivelser for alle væsentlige regnskabsprocesser i kredsene og
centralt i Rigspolitiet, herunder til beskrivelse af arbejdssekvenser og -handlinger, grænse-
snit mellem ansvarsområder, ressourcer, afdelinger og systemer, der er involveret i den en-
kelte opgave. Eksempler på sådanne opgaver kunne være behandling af leverandørfaktura-
er og sikring af, at alle elektronisk registrerede fakturaer er rigtigt behandlet eller f.eks. af-
stemninger i forbindelse med månedsafslutningen.
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• Roller, ansvar, afdelinger
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Et sådant overblik med tilhørende beskrivelser vil kunne skabes gennem udarbejdelse af
procesbeskrivelser. Procesbeskrivelser bør udarbejdes for alle væsentlige regnskabsopga-
ver både i Rigspolitiet og i kredsene. Med henblik på opnåelse af effekt på kort sigt bør de
mest kritiske opgaver derfor udvælges. Til vurdering af hvilke opgaver der er de mest kriti-
ske, anbefales det at tage udgangspunkt i Rigspolitiets egne erfaringer. Eksempelvis opga-
ver hvor Rigspolitiet erfaringsmæssigt opdager flest fejl og mangler i forbindelse med bog-
føringen. Som supplement hertil kan Rigspolitiets igangværende undersøgelse af kredsenes
økonomikompetencer anvendes.

8.2 Anbefalinger

 Oprettelse af projektdimensionen i POLTID (POLPAI). Det er ikke fuldt ud mu-
ligt at registrere tid på drifts- og udviklingsprojekter med den nuværende opsætning
af anførte systemer. Ved oprettelse af projektdimensionen for drifts- og udviklings-
projekter i POLTID (POLPAI) vil dette imidlertid kunne lade sig gøre, og budget-
opfølgning for løndelen af drifts- og udviklingsprojekterne vil kunne understøttes.
Det anbefales, at denne ændring implementeres straks, idet budgetopfølgning på
løndelen på projekter er en væsentlig styringsparameter i forbindelse med den fi-
nansielle basisrapportpakke.

 Udarbejdelse af procesbeskrivelser for alle procedurer for regnskabsaflæggelse
og -kontrol. Det anbefales, at der udarbejdes fyldestgørende procesbeskrivelser for
alle væsentlige processer i forbindelse med regnskabsaflæggelse og kontrol. Disse
procesbeskrivelser skal styrke kvaliteten i arbejdet med at få udarbejdet et korrekt
regnskab samt sætte klare mål, ansvar og afleveringsfrister for delafleveringer i
forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

 Central styring af kontoplanen. Det anbefales, at alle ændringer i kontoplanerne,
herunder i dimensioner i endnu højere grad, end det er tilfældet i dag bør admini-
streres fra centralt hold med henblik på at sikre sammenhængene mellem systemer-
ne samt muligheder for konsolidering på tværs af kredse og afdelinger11.

11 Anbefalingen gør sig stadig gældende, såfremt muligheden for frie kontonumre til lokale styringsbehov
fastholdes fremadrettet.
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9 Controlling

Som en integreret del af en god praksis økonomistyringsmodel skal der etableres eller re-

defineres sådanne aktiviteter, der under et sikrer, at data, rapporter og analysegrundlag har

den fornødne rigtighed, fuldstændighed og relevans, og at disse etablerer en gennemskue-

lig sammenhæng mellem aktiviteter, ressourceanvendelse, resultater og økonomiske kon-

sekvenser.

Disse aktiviteter betegnes under et som controllingaktiviteter. Nedenfor er beskrevet anbe-

falinger til drift af controllingaktiviteter hos politiet.

9.1 Analytiske vurderinger

Analysen af den nuværende økonomistyring har vist, at der er mangel på standarder, pro-
cedurer og vejledninger på økonomistyringsområderne, herunder for controlling-
aktiviteter.

Der praktiseres således ikke systematisk controlling, hverken centralt og decentralt. Dette
medfører tillige, at der anvendes mange ressourcer på efterkontrol, herunder i form af kon-
trolskemaer og månedlig indrapportering samt analyse af regnskabets retvisende billede.

Analysen har sandsynliggjort, at etablering af systematisk controlling (til dels i samarbejde
med Intern Revision), herunder med fokus på interne kontroller i systemer og processer, vil
kunne effektivisere den samlede kvalitetssikringsindsats og samtidig øge kvaliteten af det
regnskabsanalytiske grundlag.

Baseret herpå vurderer vi, at det vil være hensigtsmæssigt at skelne mellem controlling af
finansiel karakter og controlling rettet mod indre sammenhænge mellem aktiviteter og re-
sultater:

 Finansiel controlling: Finansiel controlling er rettet mod grundlaget for de finan-
sielle måneds-, kvartals- og årsregnskaber og den heri indeholdte budgetopfølg-
ning. Fokus er på bogholderiets processer og interne kontroller, på anvendte syste-
mer, på datakvalitet og strukturer, herunder kontoplan og konteringsvejledning,
samt på kvalitetssikringsprocedurer som vejledninger, skabeloner, afstemninger
mv.

Formålet med finansiel controlling er således at sikre, at de økonomiske registre-
ringer i politiet til enhver tid er korrekte, rettidige og hensigtsmæssige i forhold til
den videre anvendelse.

 Forretningscontrolling: Forretningscontrolling er rettet mod resultater og effekter
af politiets arbejde og sammenhænge med målsætninger, strategi og økonomisk
forbrug. Fokus er på fremadrettet og udviklingsorienteret opfølgning og læring,
herunder mod tilpasning og udvikling af ledelsesinformation.



34

Formålet med forretningscontrolling er således styring og opfølgning i forhold til
målsætninger, strategi og økonomi.

9.2 Anbefalinger

Det anbefales at etablere eller styrke controllingaktiviteterne. Konkret anbefales:

 Todeling af controllingopgaven: Controllingopgaven bør opdeles i finansiel
controlling, der er rettet mod regnskabet og rapporteringens grundlag, altså data,
datafangstprocesser, kontoplan og konteringsstrukturer mv. samt i forretnings-
controlling, der er rettet mod sammenhængene mellem økonomisk forbrug, sted-
fundne aktiviteter og resultaterne heraf.

En sådan opdeling og tilrettelæggelse tilgodeser de behov, analysen har afdækket,
og er desuden i overensstemmelse med god skik for kontrol og opfølgning i en in-
stitution af politiets størrelse og kompleksitet.

 Finansiel controlling: Finansiel controlling skal primært omfatte:

o Vedligeholdelse af konteringsinstruks: Konteringsinstruksen er nøglen til
korrekt og ensartet bogføring i politiets systemer af såvel timer som drifts-
omkostninger. Som led i finansiel controlling bør konteringsinstruksen lø-
bende vedligeholdes og kommunikeres til de berørte medarbejdere, og dens
efterlevelse bør løbende efterprøves.

o Vedligeholdelse af kontoplan: Kontoplanen skal løbende vedligeholdes, og
der skal sikres ensartet anvendelse, så der opnås en konsistent og hensigts-
mæssig registrering i forhold til rapporteringskrav. Finansiel controlling
omfatter koordineret indsamling af krav til kontoplanen, planlægning og
gennemførelse af ændringer til kontoplanen, input til konteringsinstruksen
og kommunikationen herom.

o Udarbejdelse og vedligeholdelse af arbejdsgange vedrørende bogholderi
og regnskabsaflæggelse (regnskabsinstruks): Standardiserede arbejdsgange
vedrørende bogholderi og regnskabsaflæggelse medvirker til sikring af
konsistent høj kvalitet i bogholderi- og regnskabsprocesserne, og til at pro-
cesserne fungerer effektivt, så finansiel basisrapportering og supplerende
ledelsesinformation kan produceres hurtigt.

o Overholdelse af politiets interne regler samt lovgivning: Overholdelse af
interne regler og lovgivning er tæt forbundet med revisionsarbejde. Det an-
befales, at der etableres et forum for løbende koordinering og videndeling
mellem Finansiel controlling og Intern Revision.

o Etablering og test af interne kontroller: Finansiel controlling skal forestå
udvikling og implementering af tilstrækkelige interne kontroller i processer
og systemer efter politiets forhold. Desuden skal der udvikles en plan for – i
samarbejde med Intern Revision – at teste disses effektivitet løbende.
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o Test af data: Finansiel controlling skal i samarbejde med økonomiansvarli-
ge i enheder og afdelinger regelmæssigt foretage stikprøvevis kontrol af
kvaliteten af data, herunder gennem sammenholdelse med bilag, konte-
ringsinstruks og vejledninger på området.

o Årsplan: Finansiel controlling skal etablere en årsplan for dens virke, der
sikrer, at alle aktiviteter gennemføres med en passende turnus.

 Forretningscontrolling: Forretningscontrolling skal primært omfatte:

o Aktivitetsbaseret budgettering: Modellen for aktivitets- og ressourcestyring
til brug for aktivitetsbaseret budgettering skal vedligeholdelse og opdateres
årligt til brug for efterfølgende års budgetproces (se bilag 6, der beskriver
processen for budgettering).

o Budgetopfølgning med aktivitetsbaseret afvigelsesforklaring pr. budgetan-
svarlig enhed:
Der udarbejdes periodisk aktivitetsbaserede afvigelsesforklaringer på bud-
getopfølgningen. Der udføres ligeledes periodevise budgetrevideringer, ek-
sempelvis aktualiseret af vedvarende overforbrug (se bilag 6, der ligeledes
beskriver processen for aktivitetsbaseret opfølgning og revurdering af bud-
gettet).

o Analyse af sammenhænge mellem ressourceforbrug, aktiviteter, resultater
og økonomi: Til brug for opdatering og optimering af modellen til aktivi-
tets- og ressourcestyring udarbejdes analyser af sammenhænge mellem res-
sourceforbrug, aktiviteter, resultater og økonomi. Desuden udarbejdes ana-
lyser til brug for supplerende ledelsesinformation, der beskriver sammen-
hænge, udviklingstendenser og sammenligninger.

o Situationsbestemte analyser: Budgetafvigelser kan initiere et behov for ad
hoc-analyser, der uddyber årsagssammenhænge. Desuden skal der som led i
forretningscontrolling udarbejdes beslutningsunderstøttende analyser til
brug for eksempelvis målfastsættelse, strategiudvikling, finanslovsforhand-
linger, resultatkontrakter mv.

o Årsplan: Forretningscontrolling skal etablere en årsplan for dens virke, der
sikrer, at alle aktiviteter gennemføres med en passende turnus.

 Forankring: Det anbefales, at begge controllingaktiviteter placeres i Rigspolitiets
Koncernstyring.

Vi anbefaler desuden, at lokale økonomiansvarlige - f.eks. økonomichefer i kred-
sene - og disses selvstændige aktiviteter, der er rettet mod datakvalitet og sammen-
hænge, tænkes ind i årsplanerne, således at den samlede controllingopgave udgør
et reelt og gensidigt givende samarbejde mellem det centrale niveau og det decen-
trale niveau. Det overordnede ansvar for controllingaktiviteterne og resultatet heraf
er dog uindskrænket placeret hos Rigspolitiet.
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I Bilag 4 - Finansiel controlling og Bilag 5 - Forretningscontrolling er overvejelser og an-
befalinger uddybende beskrevet og forklaret.
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10 Systemunderstøttelse

Den aktivitetsbaserede budgetmodel og model for opfølgning forudsætter systemunder-
støttelse, hvorfor der med dette fokus er foretaget en analyse af muligheder herfor.

Analysen baserer sig alene på løsninger, som p.t. anvendes i politiet. Denne tilgang er be-
grundet i rammerne for opgaven, som ikke omfatter it-strategiske overvejelser, og i den
korte tidshorisont, hvormed systemunderstøttelsen ønskes etableret. En sædvanemæssig
systemudvælgelsesproces ville bl.a. omfatte egentlige systemanalyser.

10.1 Analytiske vurderinger

I designet af hver enkelt komponent i økonomistyringsmodellen er der foretaget en fuld-
stændig mapning af, hvilke data der skal anvendes fra hvilke systemer.

Det system, som vælges til at understøtte de nye elementer i økonomistyringsmodellen,
skal kunne anvende data fra politiets forskellige systemer. Det vurderes, at SAP BW (data-
varehus) er det eneste af politiets eksisterende systemer, som vil kunne bringes til anven-
delse.

Desuden vil systemet QlikView, der er anvendt til dokumentation af datasammenhænge i
forbindelse med analyse af udviklingen i historisk forbrug, kunne anvendes, dels som data-
varehus, dels som rapportværktøj.

Der henvises til Bilag 10 – Systemunderstøttelse for en uddybning af de analytiske overve-
jelser, herunder overvejelser om strategisk match med politiets nuværende it-strategi og it-
kompetencer, brugervenlighed, implementerbarhed og omkostninger.

10.2 Anbefaling

Det anbefales at anvende en kombination af SAP BW som datavarehus og QlikView som
rapportværktøj, da:

 SAP BW er en integreret del af politiets systemplatform og it-strategi: SAP BW er
allerede en løsning i drift hos politiet, hvor systemet anvendes til opsamling og rap-
portering på HR-relaterede data, bl.a. tid og løn. Politiets it-område har således
kompetencer og erfaring inden for SAP BW.

 Sammenhængende og konsistent datagrundlag: Ved at udvide SAP BW med Navi-
sion-data opnås et samlet og konsistent datagrundlag for rapportering og analyse.

 Implementerbart: Kombinationen vil som følge af den eksisterende SAP-
kompetence og den enkle konfigurering af rapporter i QlikView skabe mulighed for
en hurtig implementering.

 Rapporter kan udvikles hurtigt i QlikView: QlikView er en fleksibel overbygning,
hvor der hurtigt kan udvikles nye rapporter og analyser.
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 Intuitiv grænseflade: QlikView indeholder fra første færd en intuitiv og grafisk ori-
enteret grænseflade til brugerne.

 Slutbrugeren er selvhjulpen: Slutbrugeren er erfaringsmæssigt mere selvhjulpen,
når der skal genereres budgetopfølgningsrapporter eller lignende.

 QlikView er også et allerede kendt værktøj: QlikView anvendes af Københavns
Politi og har desuden været anvendt i forbindelse med planlægningen af COP15.

 Konvergens: Begge systemer vil på sigt kunne substituere hinanden med hensyn til
datavarehus og rapportering.

På baggrund af vurderinger fra Rigspolitiets it-område og vores erfaringer med QlikView
er det estimeret, at den samlede løsning kan etableres på ca. to måneder.

I Bilag 10 - Systemunderstøttelse er overvejelser og anbefalinger uddybende beskrevet og
forklaret.
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11 Ledelsesrapportering

Formålet med ledelsesrapporteringen er at adressere elementerne i den finansielle basis-
rapportering i forhold til de enkelte ledelsesniveauer ud fra relevans og styringsbehov.
Dernæst er det at opstille relevant ledelsesinformation inden for aktivitets- og ressourcesty-
ring samt mål og resultatstyring, afstemt i forhold til de enkelte ledelsesniveauer. Der er
således fokus på at synliggøre sammenhængene mellem ressourceforbrug, aktiviteter, re-
sultater og økonomi.

Ledelsesinformationen vil samlet set gøre det muligt at agere målrettet, gennemsigtigt og i
tide på udviklingen gennem året. Formålet med ledelsesrapporterne er således, i overens-
stemmelse med anerkendte driftsøkonomiske principper, at sætte politiet i stand til at ud-
øve økonomisk planlægning og opfølgning med stor gennemsigtighed i sammenhænge
mellem økonomi og drift og i udviklingen i omkostningseffektivitet.

Nedenstående tabel beskriver indholdet i ledelsesrapporteringen, samt hvem de enkelte
elementer er målrettet. Se Bilag 9 for en detaljerede beskrivelse af de enkelte elementer af
ledelsesrapporteringen.

Tabel 8: Ledelsesrapportering

Element Beskrivelse

Ministerier/
Rigspolitiets

ledelse og
Rigsadvoka-

ten

Økonomi-
ledelsen i

Rigspolitiet
og Rigsadvo-

katen

Rigspoliti, kredse,
anklagemyndig-

hed samt budget-
ansvarlige enhe-

der

1 Den finansielle basisrapporte-
ringspakke (rapport 1 – 6 og
nøgletal).

X X

2 Rapport 3 fra den finansielle
basisrapporteringspakke.

X

3 Alle nøgletal fra den finansiel-
le basisrapporteringspakke.

X

4 Rapport, der viser projektop-
følgning på de ti største udvik-
lingsprojekter.

X

5 Rapport, der pr. hovedformål
viser den procentvise andel af
bevilling og forbrug pr. kreds
og samlet for politiet. Rappor-
ten indeholder både budget og
realiserede data.

X X X

6 Rapport, der viser sigtel-
ser/tiltaler opgjort på antal
samt enhedspris pr. resultat.
Rapporten indeholder både
budget og realiserede data.

X X X
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Element Beskrivelse

Ministerier/
Rigspolitiets

ledelse og
Rigsadvoka-

ten

Økonomi-
ledelsen i

Rigspolitiet
og Rigsadvo-

katen

Rigspoliti, kredse,
anklagemyndig-

hed samt budget-
ansvarlige enhe-

der

7 Rapport pr. aktivitet, som viser
ressourceforbrug i timer, løn-
omkostning, driftsomkostning,
gennemsnitlig timepris for
budget og realiserede data
samt afvigelse.

X X

8 Rapport, der viser ti udvalgte
aktiviteter, opgjort i både timer
og kroner. Rapporten indehol-
der både budget og realiserede
data.

X X

9 Benchmark på enhedsomkost-
ninger og % anvendt til admi-
nistration, ledelse og hjælpe-
funktioner.

X X
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12 Implementering

Formålet med implementeringsplanen er at sikre, at de anbefalede aktiviteter for politiet
implementeres fra den mest hensigtsmæssige og operationelle tilgang, der ikke belaster
organisationen mere end nødvendigt og under hensyntagen til politiets ressourcer og evne
til at absorbere forandringer.

Til at understøtte implementeringen af en kommende økonomistyringsmodel hos politiet er
der udarbejdet en række principper, der bør være styrende for udarbejdelse og udrulning af
implementeringsplanen.

 Hensyntagen til politiets strategi og daglige drift, herunder at der i videst muligt
omfang gøres brug af eksisterende data hos politiet. At allerede igangsatte eller på-
tænkte initiativer i Rigspolitiet understøttes, samt at den ressourcemæssige belast-
ning for kredsene i udrulning af implementeringsplanen minimeres.

 Hensyntagen til øvrige projekter hos politiet. I implementeringen af økonomisty-
ringsmodellen skal der tages højde for afhængigheder til andre projekter, og im-
plementeringsaktiviteter koordineres med disse.

 Rullende princip for implementering af forandringer, herunder at arbejdsstrømme
og aktiviteter igangsættes i forhold til politiets ressourcer, tid og forandringsparat-
hed.

 Rigspolitiet skal fremstå som ejer af projektet, således at Rigspolitiet varetager den
drivende rolle i prioritering og realisering af indsatser, og sikrer at implementerin-
gen fremmer samarbejdet mellem den centrale og decentrale økonomiorganisation.

 Respekt for den eksisterende kultur, gennem en forsigtig opstart med de nye tiltag
kombineret med information og uddannelse, således at medarbejderne forstår, ac-
cepterer og anvender den ændrede økonomistyringsmodel, herunder at tage ejer-
skab for processer, roller og ansvar og være ansvarlige for at følge og anvende
standarder og værktøj. Dette princip indebærer, at implementeringsprocessen fore-
tages iterativt, således at der efter implementering af en given anbefaling gennem-
føres en feedbackproces med efterfølgende tilpasninger af de implementerede til-
tag.

Den ændrede økonomistyringsmodel medfører en anderledes måde at arbejde med økono-
mistyring på i politiet. I flere tilfælde medfører den nye økonomistyringsmodel nye ret-
ningslinjer for, hvordan den daglige økonomistyring varetages, ligesom eventuelle lokalt
udarbejdede processer skal tilpasses fremtidige fælles processtandarder. Der er behov for
væsentlig forandringsparathed hos de berørte ledere og medarbejdere for at skabe en konsi-
stent og gennemskuelig økonomi på tværs af kredse og afdelinger.

Åbenhed i kommunikation om projektet og fokus på nødvendigheden af at indføre den nye
økonomistyringsmodel er vigtig. Visionen og formålet med indførslen af en ny økonomi-
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styringsmodel i politiet skal være et gennemgående tema i kommunikationen til projektets
interessenter og øvrige omverden. Kommunikation suppleret med udvikling af økonomiske
kompetencer er nøglen til den rette adfærdsændring inden for økonomistyring.

Samtidig foregår implementeringen af den nye økonomistyringsmodel i politikredse og
afdelinger med forskelligt udgangspunkt for at tage en ny økonomistyringsmodel til sig,
hvorfor en åbenhed og respekt for lokale særtegn bør indarbejdes i forandrings- og kom-
munikationsplanen.

12.1 Implementeringsplan

Arbejdsstrømmen Finansiel basisrapportering omfatter implementering af anbefalingerne
for den fremtidige finansielle styring. Arbejdsstrømmen Aktivitetsbaseret budgetmodel om-
fatter implementering af anbefalinger for den fremtidige aktivitets- og ressourcestyring
samt mål- og resultatstyring. Arbejdsstrømmen Løftestænger omfatter implementering af
anbefalinger for den fremtidige organisering, processer, arbejdsgange, funktions-, rolle- og
ansvarsbeskrivelser, kontoplaner samt regnskabsprocedurer. Arbejdsstrømmen Foran-
dringsledelse og kommunikation omfatter understøttelse af de øvrige implementeringsakti-
viteter.

Tidsperspektivet er inddelt i tre perspektiver:

 Kort perspektiv - svarende til 0-1 måned. Under det korte tidsperspektiv igangsæt-
tes aktiviteter, der umiddelbart kan implementeres, eftersom disse aktiviteter er lagt
fast og er klar til igangsættelse.

 Mellemlangt perspektiv - svarende til 1-6 måneder. Det mellemlange perspektiv
dækker over aktiviteter, hvor der afventes en beslutning, eller som er afhængige af
andre aktiviteter.

 Langt perspektiv - svarende til 6-12 måneder. Det lange perspektiv dækker ligele-
des over aktiviteter, hvor der afventes en beslutning, eller som er afhængige af an-
dre aktiviteter.

Under beskrivelserne af de enkelte arbejdsstrømme er der angivet tidsperspektiver for im-
plementering af aktiviteterne. Tidsperspektiverne beror på erfaringsmæssige betragtninger
og kendskab til politiets forhold.

Et af principperne for implementeringsplanen er, at arbejdsstrømme og aktiviteter imple-
menteres efter et ”rullende princip”. Det betyder, at aktiviteterne implementeres i henhold
til at understøtte Rigspolitiets økonomifunktion i rollen som faglige superbrugere, der sup-
porterer de øvrige decentrale økonomifunktioner. Eksempelvis vil udrulningen af den akti-
vitetsbaserede budgetmodel først blive udrullet til et antal rollemodeller (faglige superbru-
gere) hos Rigspolitiet, som herefter varetager en central rolle i udrulning af anvendelsen af
budgetmodellen til resten af økonomifunktionerne. Figur 7 illustrerer de fire gennemgåen-
de arbejdsstrømme. Se Bilag 11 for beskrivelse af de underliggende aktiviteter i implemen-
teringsplanen.
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Figur 7: Implementeringsplan

12.2 Milepæle, kritiske succesfaktorer og risici

Den skitserede implementeringsplan og de underliggende aktiviteter hviler på en række
afgørende milepæle, der skal imødekommes for at sikre en succesfuld implementering af
de opstillede anbefalinger. Der er endvidere en række kritiske succesfaktorer og risici, der
skal tages i betragtning i forbindelse med implementeringsplanen.

De vigtigste milepæle på tværs af arbejdsstrømmene er opstillet i nedenstående tabel. Mi-
lepælene er de aktiviteter i hver arbejdsstrøm, som er afgørende at gennemføre rettidigt i
forhold til etablering af de opstillede anbefalinger inden for de estimerede tidsrum.
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Tabel 9: Milepæle for arbejdsstrømme

Arbejdsstrøm Milepæle

Finansiel basisrapportering

Systemvalg

Opsætning og test

Drift

Aktivitetsbaseret budgetmodel

Systemvalg

Opsætning og test

Drift

Løftestænger

Forretningscontrolling igangsat

Finansiel controlling igangsat

Budgetproces implementeret

Placering af budgetansvar

Milepælene er opstillet i forhold til afhængighederne mellem aktiviteterne og hvor de for-
skellige anbefalinger skal træde i kraft. Således er det afgørende, at der træffes et system-
valg (kritisk succesfaktor), og at de finansielle basisrapporter kan tages i anvendelse inden
for et meget kort tidsrum, herunder skal placeringen af ansvaret i de budgetansvarlige en-
heder kommunikeres og de relevante medarbejdere trænes. Den aktivitetsbaserede bud-
getmodel etableres med hensyn til den kommende budgetproces for år 2011. Desuden skal
den kommende controlling etableres med hensyn til rekruttering og fremadrettet opgave-
split. De konkrete datoer for milepælene kan fastlægges, når den endelige detaljerede pro-
jektplan for implementeringen er udarbejdet.

De kritiske succesfaktorer og tilhørende risici i forbindelse med implementeringen kan be-
stemmes på denne baggrund. Det er afgørende for en succesfuld (tidsmæssig) implemente-
ring og organisatorisk forankring af de opstillede anbefalinger, at disse faktorer indarbejdes
i implementeringsarbejdet. De kritiske succesfaktorer og risici er oplistet nedenstående:

 Systemvalg og systemopsætning: Der skal foretages et rettidigt valg i forbindel-
se med systemunderstøttelse. Det er således afgørende, at der etableres et sy-
stem, der håndterer og konsoliderer finansielle data i forbindelse med både fi-
nansiel basisrapportering og budgetmodel. Systemunderstøttelsen skal sikre et
stabilt (teknisk) samspil mellem politiets egne systemer. Det er kritisk, at sy-
stemet virker og på helt kort tid kan understøtte den nødvendige økonomiske
styring (finansiel basisopfølgning).

 Tillid til finansielle rapporter: Det er afgørende for implementeringen af den
finansielle basisrapportering, at der er tillid til de udviklede rapporter i forbin-
delse med indhold, troværdighed og brugervenlighed. De finansielle basisrap-
porter skal erstatte lokale opfølgningssystemer og -processer og fremstå som en
klar styrkelse af den daglige økonomiske styring i hele politiet - herunder blandt
nye budgetansvarlige enheder.

 Tillid til budgetmodel: Det er afgørende for budgetmodellens succes, at model-
lens præmisser og de nye elementer i form af budgettering på aktiviteter, priori-
tering af timer og årsværk samt opgørelse af mål og resultater forankres i hele
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politiet. Det er således kritisk at skabe en fælles forståelse for, at modellen løf-
ter politiets økonomiske styring.

 Kompetenceopbygning: Det er afgørende, at der sker en generel kompetenceop-
bygning. Dette gælder særligt i forbindelse med den fremadrettede controlling-
funktion. Funktionen har fremadrettet en vigtig rolle i forbindelse med Rigspo-
litiets understøttelse af økonomistyringen, centralt som decentralt.

 Central styring - lokalt ansvar: Det er afgørende, at kredsene føler lokalt ansvar
for løbende økonomisk styring og overholdelse af budgetrammen. Det gælder
særligt i forbindelse med budgetprocessen og forankring af nyt opgavesplit,
hvor Rigspolitiet ikke overtager den fulde økonomiske styring fremadrettet,
men understøtter kredsene med de rigtige værktøjer og muligheder for god
driftsøkonomisk styring.

Det er kritisk for implementeringen, at der gennemføres en åben dialog og kommunikation
omkring forandringerne, herunder målet om et løft i den økonomiske styring.

12.3 Ressourcevurdering og omkostningsbetragtning

Beregningsestimater beror dels på erfaringer fra lignende projekter, dels på to grundlæg-
gende forudsætninger:

 Begrænset interessentinvolvering fsva. det principielle set-up: Fremlagte anbe-
falinger vedrørende den fremtidige økonomistyring skal ikke tilpasses yderlige-
re via involvering af en bred interessentkreds mellem Rigspoliti, kredsene og
anklagemyndigheden. Der vil dog givetvis blive behov for marginale tilpasnin-
ger for at tage højde for eventuelle uhensigtsmæssigheder, som måtte blive af-
dækket i implementeringsforløbet.

 Alle anbefalinger implementeres: Samtlige anbefalinger vedrørende, processer,
arbejdsgange, kontoplaner og regnskabsprocedurer skal alle udføres og imple-
menteres.

Ressourceomfanget i tabel 10 er enten opgjort i kroner eller personaleressourcer ud fra en
betragtning om, hvad der giver det mest hensigtsmæssige billede. Betragtningerne giver et
overblik over, hvor mange interne timer eller kroner politiet estimeres at anvende ved im-
plementering af de enkelte arbejdsstrømme og de underliggende aktiviteter. Der er ikke
medtaget eventuelle meromkostninger til konsulentbistand fra eksterne implementerings-
partnere. Omkostninger til konsulentbistand må dog påregnes ved faglig opkvalificering af
identificerede personer i Rigspolitiet til superbrugere i den nye aktivitetsbaserede budget-
model samt eventuelt til systemudvikling.
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Tabel 10: Ressourceestimat

Arbejdsstrøm Aktiviteter Kr. Ressourcer

Finansiel basisrap-
portering

Aktivitetsbaseret
budgetmodel

Systemopsætning 1,1 mio.12

Udvikling: En til to
(interne) projektdel-
tagere samt 1 ekstern
fuld tid i perioden
(otte til ti uger af-
hængig af system-
valg)13

Træning finansiel basisrapportering 0,1 mio.

Forberedelse: Fem
dage
Træning: En til to
dage pr. person pr.
kreds og Rigspoliti

Træning budgetmodel 0,1 mio.

Forberedelse: Ti dage
Træning: To dage pr.
person pr. kreds og
Rigspoliti

Feedback og opfølgende træning

Forberedelse: En dag
Træning: En til to
dages fælles træning
pr. person

Løftestænger

Controlling (finansiel og forretning) 0,1 mio.

Rekruttering inkl.
jobbeskrivelse, job-
samtaler m.v.14 - sva-
rende til 10-15 dage

Træning budgetproces og - opfølgning

0,1 mio.

Forberedelse: Fem
dage
Træning: To dage pr.
person pr. kreds og
Rigspoliti

Placering af ansvar i budgetansvarlige
enheder

Feedback og opfølgende træning

Kommunikation og
forandringsledelse

Forandrings- og kommunikationsaktivite-
ter

En til to projektdelta-
gere i hele implemen-
teringsperioden

Styre-, projekt- og referencegruppeaktivi-
teter

Styre- og projekt-
gruppeaktiviteter: 20
dage
Referencegruppe: Ti0
dage

Der henvises til Bilag 11 - Implementeringsplan for yderligere beskrivelse af aktiviteter,
kompetencer og projektorganisering.

12 Beløbet inkluderer licens og ekstern projektleder. For uddybning af beløb se Bilag 10 - Systemunderstøt-
telse.
13 Forudsat at politiets interne SAP-ressourcer selv forestår udviklingen.
14 Udarbejdelse af årsplan, procesbeskrivelser, analyser mv. er integreret del af controllernes virke og betrag-
tes ikke som en implementeringsomkostning.
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1 Indledning

Nærværende bilag sammenfatter analysen af den nuværende økonomistyring. Analysen af
politiets eksisterende økonomistyring er struktureret i følgende fokusområder:

 Budget og planlægning, der fokuserer på politiets omkostningsdrivere og disses in-
tegration i budget- og planlægningsprocessen samt konsekvenserne for den fremad-
rettede model for budget og planlægning.

 Controlling og finansiel styring, der fokuserer på procedurer for forebyggelse af
fejl og identifikation af budgetoverskridelser, vurdering af opgavevaretagelse og
opgavesplit i relation til controlling og finansiel styring, herunder intern revision
samt konsekvenserne for de fremadrettede aktiviteter på området.

 Regnskabsaflæggelse, der fokuserer på procedurer for regnskabsaflæggelse og
regnskabskontrol samt konsekvenser for den fremadrettede model for regnskabsaf-
læggelse.

 Ledelsesrapportering, der fokuserer på tilstrækkeligheden af eksisterende finansiel
rapportering og anden ledelsesinformation, behovet for andre styringsdata om poli-
tiets økonomi samt konsekvenser for den fremadrettede model for ledelsesrapporte-
ring.

 Systemunderstøttelse, der fokuser på, hvorvidt politiets eksisterende økonomisty-
rings- og ledelsesinformationssystemer bidrager til effektiv økonomistyring samt
konsekvenser for den fremadrettede model for systemunderstøttelse.

Analysen har afdækket en række mangler og uhensigtsmæssigheder, som ligger til grund
for bilagets efterfølgende anbefalinger. Samtidig har analysen identificeret en række alle-
rede iværksatte eller påtænkte initiativer på økonomistyringsområdet i politiet, som bidra-
ger til grundlæggende elementer i god økonomisk styring. Væsentlige eksempler herpå er:

 Timeregistrering: Der foretages timeregistrering på sagsområder (aktiviteter) for
hovedparten af medarbejderne, hvilket understøtter systematisk opsamling af med-
arbejdernes ressourceforbrug på et aktivitetsbaseret niveau (løn udgør ca. 75 % af
politiets samlede økonomi). Timeregistrering er en væsentlig komponent i aktivi-
tetsbaseret økonomistyring

 Beskrivelse af politiets virksomhed i aktiviteter: Der er etableret entydige definitio-
ner af politiets samlede virksomhed i sagsområder (spejlet i timeregistreringen) og
hovedformål. Beskrivelse af politiets virksomhed i aktiviteter er en væsentlig kom-
ponent i aktivitetsbaseret økonomistyring

 Resultatopsamling: Der opsamles systematisk resultater of effekter af politiet og
anklagemyndighedens produktion på såvel landsplan som i politikredse, dels i form
af egentlige sager på en række områder, dels i form af analyse af indirekte effekter
mv. Opsamling af resultater er en væsentlig komponent i mål- og resultatstyring.
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 Bevilling: Opdeling af bevilling på særskilte budgetansvarsområder med henblik på
øget styrbarhed. Opdeling af bevilling understøtter finansiel styring.

 Regnskabsgodkendelse og intern kontrol: Formaliserede procedurer for regnskabs-
godkendelse og intern kontrol, inklusive erklæring vedrørende afstemning. Forma-
liserede procedurer udgør en væsentlig komponent i finansiel styring

 Budgettering i forbindelse med projekter: Specifikation af samt budgettering i for-
bindelse med projekter, aktiviteter og anskaffelser (dog ikke tidsforbrug). Projekt-
relateret budgettering understøtter finansiel styring.

De opstillede anbefalinger skal ses som supplerende til ovennævnte samt påtænkte initiati-
ver og vil samlet sikre en sammenhængende økonomistyring i overensstemmelse med god
statslig økonomisk styring.
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2 Metode og analysegrundlag

Det analytiske grundlag for beskrivelse af den eksisterende økonomistyring består primært
af:

 Interviewbaseret kortlægning af eksisterende praksis inden for budget og planlæg-
ning, datafangst og registrering samt rapportering og opfølgning i Rigspolitiet og
seks udvalgte kredse

 Interviewbaseret analyse af underliggende løftestænger som processer, kultur, sy-
stemer, kompetencer, ledelse og styringsmodel

 Gennemgang af eksisterende instrukser, vejledninger, regnskaber, budgetter og
anden dokumentation, der er relevant for økonomistyringen.

Analysen er metodisk forankret i PwC’s globale model for tilrettelæggelse af økonomisty-
ring, der indeholder følgende tre hovedkomponenter og underliggende løftestænger.

Figur 1: PwC’s globale model for tilrettelæggelse af økonomistyring

Analysegrundlaget og oversigt over interview og indsamling af data ser således ud:

Tabel 1: Analysegrundlag

Analysegrundlag

Fokus Aktivitet Emne

Kredsene Interview med og indsamling af materiale
fra:
• Vestegnens Politi, VPD, økonomichef
• Københavns Politi, VPD, økonomichef
• Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi,

VPD, økonomichef
• Fyns Politi, økonomichef, controller
• Nordsjællands Politi, VPD, økonomichef,

• Budget og planlægning
• Datafangst
• Ledelsesrapportering
• Løftestænger: Processer, kultur,

systemer mv.

Datafangst

og kvalitet

Økonomi-

styring

Proces
Styrings-

model
Kultur Teknologi

Kompeten
cer

økonomi-
ledelse

Budget

og planlægning

1

2

Rapportering

og opfølgning

3
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Analysegrundlag

Fokus Aktivitet Emne

udviklingschef m.fl.

Rigspolitiet Interview med og indsamling af materiale
fra:
• IT og Tele, souschef og controller
• Koncernstyring

oØkonomi, alle medarbejdere
oStrategi & Controlling, leder

• Regnskabscentret i administrationsafdelin-
gen, leder.

• Projektøkonomistyring
• Budget og planlægning
• Datafangst
• Ledelsesrapportering
• Løn, brug af kontoplan.

Generelt Analyse af historiske data.

Indsamling og gennemgang af eksisterende
materiale og systemer.

• Omkostningsdrivere
• Registreringspraksis og system-

understøttelse
• Systemer, formål, indhold, sam-

menhæng mv.
• Instrukser og standarder i forhold

til økonomistyring
• Eksempler på resultatkontrakter
• Allokeringsmodel.
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3 Analyse af nuværende økonomistyring

3.1 Budget og planlægning

I analysen af ”budget og planlægning” er der gennemført følgende analyser og vurderinger:

 Identifikation af omkostningsdrivere, samt vurdering af i hvilken grad disse er inte-
greret i budgetlægningen

 Vurdering af samordning mellem operationelt og økonomisk planlægningsgrundlag

 Vurdering af den eksisterende praksis for ressourceallokering mellem kredsene og
Rigspolitiet samt kredsene imellem

 Analyse af budget- og planlægningsprocessen (årskalender, hoveddokumenter, le-
delsesdiskussioner, integration med øvrige processer).

3.1.1 Identifikation af omkostningsdrivere, samt vurdering af i hvilken grad disse er
integreret i budgetlægningen

3.1.1.1 Observationer og vurderinger

1. Observation: Der er generelt ikke tilstrækkeligt fokus på forventet ressourcefor-
brug, og budgettering tager ikke i tilstrækkelig grad udgangspunkt i drivere som ak-
tiviteter, strategiske projekter, investeringer mv. Planlægningen af aktiviteter set i
forhold til økonomiske konsekvenser bør styrkes.

Vurdering: Der er behov for øget synliggørelse af omkostningsdrivere – altså klare
beskrivelser af ”hvad der driver økonomien” - som kan understøtte budgetforud-
sætninger samlet for Rigspolitiet og kredse, men også for den enkelte budgetan-
svarlige.

2. Observation: Der er varierende forankring og accept af den eksisterende alloke-
ringsmodel i kredsene. Bagvedliggende forudsætninger for bevilling (f.eks. lønkro-
ner og drift) til kredsene opfattes som ugennemsigtige.

Vurdering: Der er behov for synliggørelse af forudsætninger og betingelser for til-
lægsbevillinger samt klare forventninger til forventet politiarbejde inden for de be-
sluttede økonomiske rammer. (Rigspolitiet har for at skabe klarhed om de operative
mål fra 2010 udarbejdet en egentlig strategi for politiarbejdet).

3. Observation: Der er i kredsene ikke tilstrækkeligt fokus på væsentlige omkost-
ningsdrivere som tilgodehavende frihed og særlige ydelser i forhold til forventet
aktivitet, herunder fokus på styring af de bagvedliggende årsager til udviklingen.
Det påpeges, at afdelingsledere typisk mangler overblik til egentlig ressourceplan-
lægning.



6

Vurdering: Der er behov for bedre understøttelse af de budgetansvarliges ressour-
cestyring, f.eks. i forbindelse med styring af tilgodehavende frihed (der er af Rigs-
politiet taget initiativ til at understøtte vagtplanlægning ved implementering af
POLVAGT).

4. Observation: Principperne i det omkostningsbaserede regnskab er ikke fuldt ud for-
stået/implementeret. Der er manglende forståelse for anvendelse af principperne
hos de budgetansvarlige decentralt i Rigspolitiet. Budgettering og bogføring sker
ikke konsekvent efter omkostningsbaserede principper og inddrager ressourcer cen-
tralt hos Rigspolitiet til omkontering og vejledning i bogføringsprincipper.

Vurdering: Det er primært i forhold til investeringer, at omkostninger ikke fra star-
ten inddrages korrekt i budgettering og bogføring. Rigspolitiet bruger tid og res-
sourcer på reaktiv styring og korrektion af bogføring – dette fjerner fokus fra bud-
get og overordnet økonomisk udvikling. Bør imødekomme centrale principper for
det omkostningsbaserede regnskab.

3.1.2 Vurdering af samordning mellem operationelt og økonomisk planlægnings-
grundlag

3.1.2.1 Observationer og vurderinger

1. Observation: Den operationelle planlægning tager ikke udgangspunkt i økonomiske
overvejelser. Der er mangel på synliggørelse af, hvad aktiviteter koster at udføre,
herunder overarbejde og særlige tillæg.

Vurdering: Der bør sikres et økonomisk funderet supplerende planlægningsgrund-
lag i form af tilgængelige informationer, der f.eks. kan understøtte prioritering af
aktiviteter og styring af overarbejde og særlige tillæg.

2. Observation: Enkelte kredse har egenudviklede værktøjer til synliggørelse af øko-
nomiske konsekvenser, som anvendes ved planlægning af operationelle aktiviteter.

Vurdering: Der anvendes unødige ressourcer på lokal udvikling af simple planlæg-
ningsværktøjer – dette ses som svar på manglende redskaber til generel styring af
økonomi, herunder tilgodehavende frihed mv.

3. Observation: Det påpeges, at der generelt er overvejende fokus på faglighed i for-
hold til økonomi, og at økonomicheferne er udfordret i forhold til at påvirke og
indprente større økonomisk fokus – typisk grundet historisk stort fokus på faglig-
hed.

Vurdering: Større fokus på økonomi i forbindelse med ressourcestyring og plan-
lægning bør kunne reducere overarbejdsmængden. Centralisering af visse økono-
miopgaver og ændret opgavesplit mellem Rigspolitiet og kredse kan fremadrettet
understøtte økonomisk fokus og prioritering i den operationelle planlægning.
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4. Observation: Potentielle budgetoverskridelser rammer umiddelbart planlagte akti-
viteter sidst på året, da aktiviteter nedprioriteres som besparelsesinitiativ.

Vurdering: Større fokus på løbende samordning af operationelle aktiviteter og af-
ledt økonomibudget bør finde sted, og der bør løbende afstemmes i forhold til for-
ventet og prioriteret aktivitetsniveau.

3.1.3 Vurdering af den eksisterende praksis for ressourceallokering mellem kredse-
ne og Rigspolitiet samt kredsene imellem

3.1.3.1 Observationer og vurderinger

1. Observation: Allokeringsmodellen er umiddelbart løsrevet fra politiets overordnede
strategi og baseres på historiske styrketal samt vurdering af andre forhold som kri-
minalitet, grænseopgaver mv. Kredsene vurderer allokeringsmodellen som værende
ugennemsigtig - og det er påpeget, at genbesættelse af administrative stillinger ek-
sempelvis nedprioriteres grundet usikkerhed om økonomisk råderum (løses ved at
anvende politifolk på administrative positioner).

Vurdering: Der kan med fordel indarbejdes aktiviteter, som understøtter den centra-
le strategi i den eksisterende allokeringsmodel, hvorved der skabes bedre sammen-
hæng mellem planlagte aktiviteter og økonomisk råderum. Der bør skabes sam-
menhæng mellem strategiske initiativer, forventede aktiviteter i kredsene og bevil-
lingens fordeling, der sikrer, at de rette økonomiske rammer er til stede – og som
understøtter større forståelse for bevillingens tilblivelse.

2. Observation: Budgetprocessen og allokeringsmodellen understøtter ikke tværgåen-
de prioriteringer effektivt. Det er reelt ikke muligt for Rigspolitiet at gøre brug af
tværgående allokering og re-allokering af ressourcer til strategiske initiativer, idet
størstedelen af bevillingen er decentraliseret til kredsene.

Vurdering: Det bør overvejes at placere dele af bevillingen (som frie midler) hos
Rigspolitiet med henblik på tværgående allokering af ressourcer til initiativer og
aktiviteter. Rigspolitiet har med virkning fra 2010 iværksat et initiativ om udmønt-
ning af ekstrabevilling via en intern ”udbudsproces”, der understøtter mål- og resul-
tatstyring. Dette vurderes som et vigtigt skridt mod en aktivitetsbaseret økonomi-
styringsmodel.

3. Observation: Ressourceallokering mellem kredsene sker via udlån af mandskab el-
ler materiel. Der sker ingen afregning mellem kredsene, men der er umiddelbart
indarbejdet visse forbehold herfor i allokeringsmodellen (særligt i forbindelse med
de storkøbenhavnske kredse).

Vurdering: Manglende intern ressourceafregning mellem kredsene nedsætter styr-
barheden af egne omkostninger – f.eks. kontrol over økonomiske drivere som til-
godehavende frihed – og slører billedet af egen økonomisk udvikling. Endvidere



8

kan en sådan mangel resultere i en vis grad af modarbejdelse, hvad angår en frem-
tidig styring efter enhedsomkostninger og omkostningseffektivitet (timeregistrerin-
gen giver mulighed for at følge afgivne og modtagne assistancer mellem kredsene,
men det har ingen økonomiske konsekvenser).

4. Observation: Ressourceallokering til PET udgør en udfordring for Rigspolitiet
grundet uklare budgetforudsætninger og manglende økonomisk gennemsigtig-
hed/styrbarhed.

Vurdering: Det er vanskeligt for Rigspolitiet at forudsige og styre omkostninger til
PET. Styrbarheden af disse omkostninger bør øges ved fastere rammer eller ander-
ledes organisatorisk placering – f.eks. som sidestillet med kredsene, således som
Rigspolitiet allerede har besluttet.

3.1.4 Analyse af budget- og planlægningsprocessen (årskalender, hoveddokumenter,
ledelsesdiskussioner, integration med øvrige processer)

3.1.4.1 Observationer og vurderinger

1. Observation: Der er behov for en højere grad af standardisering af principperne for
budgettering og planlægning internt i Rigspolitiet og i kredsene. Budgettet har ikke
før 2010 været udmøntet i det centrale økonomisystem (Navision), og Rigspolitiet
har ikke mulighed for løbende opfølgning på og detailanalyse af budget i kredsene -
der har ikke været krav herom tidligere.

Vurdering: Der bør udarbejdes ”best practice”-forretningsgange for alle kritiske
processer i budget- og planlægningsprocessen, hvorved der sikres identiske prin-
cipper på tværs af alle kredsene. Identiske principper understøtter tværgående sty-
ring af kredsene.

2. Observation: Manglende standardiserede principper for budgettering og planlæg-
ning medfører, at budgetrammerne udmøntes i de enkelte kredse efter egenudvikle-
de principper, lokalt fastsatte niveauer og uden fælles retningslinjer.

Vurdering: Der anvendes unødige lokale ressourcer på udvikling af forretningsgan-
ge og tilkøbte systemer til understøttelse af lokal budgettering og planlægning. Der
er behov for centrale retningslinjer og forretningsgange, som detaljeret beskriver
f.eks. metode for og dybde af budget og planlægning.

3. Observation: Budget- og planlægningsprocessen vil først i forbindelse med den vi-
dere implementering af KLAPS-modellen være forankret i en styringscyklus, der
binder strategi, budget, planlægning og efterfølgende opfølgning sammen.

Vurdering: Der bør – som beskrevet i KLAPS-modellen - skabes sammenhæng
mellem strategi, strategiske initiativer og aktiviteter samt budget og planlægning.
Der bør endvidere som ligeledes beskrevet i KLAPS-modellen opstilles en krono-
logisk rækkefølge (årshjul) for udmøntning af strategi og budget.
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4. Observation: Der er utilstrækkelige økonomikompetencer til håndtering af budget-
og planlægningsprocessen. Økonomichefen er typisk eneste ressource med fuld
indsigt i budget og planlægning i kredsene, og budget- og planlægningsopgaver
håndteres ofte af medarbejdere uden væsentligt økonomibaggrund – både decentralt
i Rigspolitiet og i kredsene.

Vurdering: Kredsene har reelt ikke fuldt ud overtaget det praktiske økonomiske an-
svar, hvilket kan henføres til historisk stærk central styring. Fokus på økonomisk
styring kan styrkes gennem lokal opkvalificering og central understøttelse af kriti-
ske processer, jf. ovenstående, der sikrer bedst mulig udnyttelse af eksisterende ka-
pacitet (økonomisk og kompetencemæssigt).

3.1.5 Konsekvens for fremadrettet model for budget og planlægning

De beskrevne observationer vedrørende politiets budget og planlægning kan sammenfattes
i følgende anbefalinger:

Anbefaling Henvisning

Den videre ressourceallokering til kredsene og afde-
lingerne bør tage udgangspunkt i forventede og aftal-
te aktiviteter (gennem en aktivitetsbaseret budget-
model). Denne tilgang vil understøtte gennemsigtig-
hed i opfølgning og muliggøre tværgående priorite-
ringer

• Fremtidig økonomistyring i politiet,
afsnit 4 og 5

• Bilag 2 - Budgetmodellen

Forventede og aftalte aktiviteter bør være drivende
for kredsenes og afdelingernes prioritering og skal
samtidig afspejles i disses budgetlægning

• Bilag 2 - Budgetmodellen

Der bør udarbejdes standardiserede budgetterings-
principper (procedurer) og redskaber til kredsene

• Fremtidig økonomistyring i politiet,
afsnit 8

• Bilag 6 - Budgetproces

Ressourceanvendelse og synliggørelse af økonomisk
konsekvens bør forbedres via et centralt forankret
økonomisk planlægningsværktøj

• Fremtidig økonomistyring i politiet,
afsnit 4

• Bilag 2 - Budgetmodellen

Der bør være fokus på at øge kompetencer inden for
budgettering og planlægning kombineret med ændret
opgavesplit og øget central styring.

• Fremtidig økonomistyring i politiet,
afsnit 7

Der henvises til uddybende beskrivelse af anbefalinger i notat om fremtidig økonomisty-
ring og de dertil hørende bilag, jf. ovenstående henvisning.

3.2 Controlling

I analysen af politiets ”Controlling” er der gennemført følgende analyser og vurderinger:

• Vurdering af eksisterende procedurer ved identifikationen af budgetoverskridelser



10

• Vurdering af politiets interne revisions rolle, opgavevaretagelse og grænsedrag-
ning til finansiel controlling.

3.2.1 Vurdering af eksisterende procedurer ved identifikationen af budgetoverskri-
delser

3.2.1.1 Observationer og vurderinger

1. Observation: Der er umiddelbart ikke dokumenterede procedurer for identifikation
af budgetoverskridelser. Rigspolitiet har udsendt månedlig opgørelse af faktisk for-
brug til kredsene mv., fordelt på løn og drift det seneste år. Opfølgning har ikke in-
deholdt månedsbudget, og budgetoverskridelser har på den baggrund været svære
at identificere. Rigspolitiet oplyser, at budgettet for 2010 vil være månedsopdelt, og
at opfølgningen for hele koncernen herefter vil ske i overensstemmelse med
KLAPS-modellen.

Vurdering: Der bør – som beskrevet i KLAPS-modellen - udarbejdes standardise-
rede forretningsgange og arbejdsformer mellem Rigspolitiet og kredsene for op-
følgning på budget, og økonomisystemet bør udnyttes i månedsbudgettering, opgø-
relse af disponerede midler og lignende.

2. Observation: Den finansielle controlling af totaløkonomien bør styrkes og udføres
systematisk.

Vurdering: Der bør afsættes de fornødne ressourcer med henblik på etablering af en
professionel enhed for finansiel og forretnings-controlling i Rigspolitiet, der kan fo-
restå dybere årsagsforklaringer og konsekvensanalyser, initiere handlinger samt ef-
terprøve kvalitet, korrekthed mv.

3. Observation: Rigspolitiet indtager en praktisk rolle i forhold til økonomistyring og
anvender unødige ressourcer på validering af konteringer og besvarelse af basale
spørgsmål.

Vurdering: Rigspolitiets koncernstyring er reaktiv og presset ressourcemæssigt og
bør fremadrettet agere som forretningscontroller og såkaldt understøttende ”busi-
ness partner” over for kredsene.

4. Observation: Opfølgning på projektøkonomi er primært baseret på validering af
kontering frem for egentlig økonomisk opfølgning (vurdering af fremdrift i forhold
til planlagt og faktisk forbrug), og projektansvarlige har umiddelbart ikke kompe-
tencer eller værktøjer til tilstrækkelig økonomisk projektopfølgning.

Vurdering: Projektledere i Rigspolitiet har ikke tilstrækkeligt fokus på den økono-
miske styring af projekter, herunder håndtering af det omkostningsbaserede regn-
skab, hvorfor der anvendes unødige ressourcer på identifikation af fejlkonteringer
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og lignende. Der bør indføres fælles standarder for gennemførelse og økonomisk
styring af projekter.

3.2.2 Vurdering af politiets interne revisions rolle, opgavevaretagelse og grænse-
dragning til finansiel controlling

3.2.2.1 Observationer og vurderinger

1. Observation: Der er en uklar fordeling af ansvar, roller, aktiviteter og opgaver mel-
lem Intern Revision, Koncernstyring og Rigsrevisionen. Der er umiddelbart over-
lappende opgaver og manglende klarhed om opfølgningsaktiviteter. Det er endvide-
re uklart, om værdien af Intern Revisions arbejde reelt tilfalder Rigspolitiet eller
Rigsrevisionen – ressourceanvendelsen er umiddelbart væsentlig. Der anvendes
mange ressourcer på bilagsgennemgang og juridisk kritisk revision.

Vurdering: Intern Revisions rolle kræver umiddelbart en modernisering, og den
fremtidige rolle bør afklares. Intern Revision bør fokusere på rigtigheden af regn-
skaber (ekstern revision) eller anvende ressourcer på reel finansiel controlling.

2. Observation: Intern Revision har ikke et standardiseret rapporteringsformat, der
synliggør regnskabsmæssige problemer for politiets ledelse. Intern Revision påpe-
ger manglende ensartede instrukser, planlægnings- og regnskabsprocedurer mv. i
kredsene, men har umiddelbart ingen praktisk modtager af disse informationer med
henblik på udarbejdelse af f.eks. fælles instrukser.

Vurdering: Der bør etableres et formelt forum for afrapportering og informationer
af ”opdagelser”, gjort i kredsene mv., med hensyn til generel forbedring af grund-
lag for økonomisk styring.

3.2.3 Konsekvens for fremadrettet model for controlling

De beskrevne observationer vedrørende politiets controlling kan sammenfattes i følgende
anbefalinger:

Anbefaling Henvisning

Der bør etableres et klart opgavesplit mellem Koncern-
styring og Intern Revision.

• Fremtidig økonomistyring i poli-
tiet, afsnit 9

Controllingopgaven bør fremadrettet omfatte følgende
to underopgaver:

o Finansiel controlling (kan evt. varetages i samar-
bejde med Intern Revision) med fokus på retvi-
sende regnskab og overholdelse af love og regler

o Forretningscontrolling med fokus på budgetafvi-
gelser og analyse af årsagsforklaringer samt til-
hørende initiativer for korrigerende handlinger.

• Bilag 4 - Finansiel controlling
• Bilag 5 - Forretningscontrolling
• Bilag 8 - Årshjul

Kredsene bør forsynes med standardiserede retningslin-
jer (procedurer) for regeloverholdelse og lokal control-
ling.

• Bilag 4 - Finansiel controlling
• Bilag 5 - Forretningscontrolling



12

Der henvises til uddybende beskrivelse af anbefalinger i notat om fremtidig økonomisty-
ring og de dertil hørende bilag, jf. ovenstående henvisning.

3.3 Regnskabsaflæggelse

I analysen af politiets ”Regnskabsaflæggelse” er der gennemført følgende analyser og vur-
deringer:

• Vurdering af eksisterende procedurer i forbindelse med regnskabsaflæggel-
se og regnskabskontrol.

3.3.1 Vurdering af eksisterende procedurer i forbindelse med regnskabsaflæggelse
og regnskabskontrol

3.3.1.1 Observationer og vurderinger

1. Observation: Der følges primært op på regnskabserklæringer rettet mod overhol-
delse af love og regler (f.eks. i forhold til indkøbsaftaler). Fokus er rettet mod afle-
vering af retvisende regnskab og ikke på f.eks. opfølgning på udvikling i forbrug i
forhold til budget. Regnskabsoplysninger indeholder kun økonomi, og der er ikke
indeholdt andre væsentlige områder for politiets drift.

Vurdering: Der bør fremadrettet ske en redefinering af controlling og revisionsakti-
viteterne.

2. Observation: Der foreligger to overordnede regnskabsinstrukser, en der dækker
Rigspolitiet, og en der dækker kredsene. Yderligere er der for Rigspolitiet udarbej-
det en regnskabsinstruks, der dækker løn, og en, der dækker pension. Der pågår
overvejelser om at indarbejde regnskabsinstrukserne for løn og pension i den over-
ordnede regnskabsinstruks for Rigspolitiet med det formål kun at have ét doku-
ment.

Rigsrevision har godkendt den seneste version af regnskabsinstruksen, som blev
opdateret senest i juni 2009. Regnskabsinstruksen skal årligt opdateres. Regnskabs-
instrukserne beskriver på et overordnet plan Rigspolitiets retningslinjer for regn-
skabsopgaverne. Formålet med instrukserne er således at give et overblik, der sik-
rer, at retningslinjer, regler og love overholdes.

Der foreligger endvidere to kontoplaner - en for kredse og en for Rigspolitiet. Kon-
toplanen for Rigspolitiet indeholder en konteringsvejledning, hvor der ud for den
enkelte konto, er beskrevet, hvad kontoen indeholder. Kontoplanen for kredse in-
deholder konteringsvejledning og andre vejledninger og retningslinjer. Kontopla-
nen for kredse er således i udvidet format i forhold til Rigspolitiets kontoplan.

Der foreligger ikke fyldestgørende procesbeskrivelser for alle væsentlige procedu-
rer for regnskabsaflæggelse og -kontrol. Udarbejdelse af sådanne procesbeskrivel-
ser er umiddelbart begrænset af mangel på dedikerede ressourcer i Rigspolitiet og
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kredsene efterspørger, som konsekvens heraf, derfor løbende rådgivning fra centralt
hold omkring relevante procedurer for f.eks. løn og it.

Tabel 2: Processer, instrukser og vejledninger

Vurdering: Der er behov for yderligere proces- og instruksunderstøttelse af regn-
skabet. Det vurderes, at administrationsgrundlaget umiddelbart er på plads, og at
regnskaberne er retvisende. Der bør imidlertid udarbejdes supplerende procesbe-
skrivelser for alle væsentlige regnskabsprocedurer i kredsene og centralt i Rigspoli-
tiet, herunder hvilke arbejdssekvenser og -handlinger, ressourcer, afdelinger og sy-
stemer der er involveret i den enkelte opgave. Eksempler på sådanne opgaver er
behandling af leverandørfakturaer eller afstemninger i forbindelse med månedsaf-
slutningen. Et sådant overblik med tilhørende beskrivelser vil kunne skabes gen-
nem udarbejdelse af procesbeskrivelser. Ifølge god praksis bør procesbeskrivelser
udarbejdes for alle regnskabsopgaver både i Rigspolitiet og i kredsene. Med hen-
blik på opnåelse af effekt på kort sigt anbefaler vi at udvælge de mest kritiske op-
gaver og dokumentere disse yderligere. Til vurdering heraf anbefales det at tage
udgangspunkt i Rigspolitiets egne erfaringer, eksempelvis fra områder, hvor Rigs-
politiet erfaringsmæssigt opdager flest fejl og mangler i forbindelse med bogførin-
gen.

Procesbeskrivelser
• Arbejdssekvenser, -handlinger og grænsesnit

• Roller, ansvar, afdelinger

• Ressourcer

• Systemer og autorisationer

• m.v.

Regnskabsinstrukser
• Regler for disponering og godkendelse
• Regnskabsprincipper
• Principper for værdifastsættelse
• Regler for forvaltning af aktiver og passiver
• m.v.

Konteringsvejledninger m.v.
• Vejledning til kontering på artskonti og dimensioner
• Kontoplaner m.v.
• Øvrige vejledninger og værktøjer

PROCESSER

PRINCIPPER OG INSTRUKSER

VEJLEDNINGER OG VÆRKTØJER

Procesbeskrivelser
• Arbejdssekvenser, -handlinger og grænsesnit

• Roller, ansvar, afdelinger

• Ressourcer

• Systemer og autorisationer

• m.v.

Regnskabsinstrukser
• Regler for disponering og godkendelse
• Regnskabsprincipper
• Principper for værdifastsættelse
• Regler for forvaltning af aktiver og passiver
• m.v.

Konteringsvejledninger m.v.
• Vejledning til kontering på artskonti og dimensioner
• Kontoplaner m.v.
• Øvrige vejledninger og værktøjer

PROCESSER

PRINCIPPER OG INSTRUKSER

VEJLEDNINGER OG VÆRKTØJER
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3.3.2 Konsekvens for fremadrettet model for regnskabsaflæggelse

De beskrevne observationer vedrørende politiets regnskabsaflæggelse kan sammenfattes i
følgende anbefalinger:

Anbefaling Henvisning

Der bør udarbejdes supplerende proces- og arbejds-
gangsbeskrivelser for de væsentligste aktiviteter ved-
rørende regnskabsaflæggelse – omfattende både
kredse, afdelinger og Rigspolitiets økonomafdeling.

• Fremtidig økonomistyring i politiet,
afsnit 8

Sikring af kompetencer i Rigspolitiet og kredsene i
forhold til overholdelse af principperne i det omkost-
ningsbaserede regnskab.

• Fremtidig økonomistyring i politiet,
afsnit 8

Det bør tilsikres, at månedsregnskaberne er retvisen-
de gennem anvendelsen af standardprocedurer for
validering af data, herunder anvendelsen af periodi-
seringer, hensættelser og disponeringsregnskab.

• Bilag 7 - Rapporteringsproces
• Bilag 8 - Årshjul

Der henvises til uddybende beskrivelse af anbefalinger i notat om fremtidig økonomisty-
ring og de dertil hørende bilag, jf. ovenstående henvisning.

3.4 Ledelsesrapportering

I analysen af politiets ”Ledelsesrapportering” er der gennemført følgende analyser og vur-
deringer:

• Vurdering af, i hvilken udstrækning der er behov for yderligere relevante
styringsdata, der kan understøtte de beslutninger om politiets økonomi, der
træffes af politiets ledelse, Justitsministeriet og Finansministeriet.

3.4.1 Vurdering af, i hvilken udstrækning der er behov for yderligere relevante sty-
ringsdata, der kan understøtte de beslutninger om politiets økonomi, der træf-
fes af politiets ledelse, Justitsministeriet og Finansministeriet

1. Observation: Den nuværende ledelsesinformation gør det vanskeligt at prioritere og
optimere ressourceanvendelsen. Eksisterende styringsdata udnyttes ikke fuldt ud i
økonomistyringen, men anvendes primært på aggregeret niveau (gælder særligt fi-
nansiel styring). Aktivitetsdata relateres ikke til økonomi og sikrer ikke fuld synlig-
hed mellem beslutninger, prioriteringer, økonomiske konsekvenser og forventede
resultater. Der er manglende systematisk udnyttelse af data fra POLSAS, POLPAI,
SLS og Navision.

Vurdering: Der er behov for at knytte eksisterende styringsdata i politiets forskelli-
ge systemer tættere sammen, således at politiets aktiviteter kobles direkte med de
medgående ressourcer. Det kan umiddelbart ske ved allokering af ressourceforbrug
på aktiviteter (på baggrund af tidsregistreringer), som fremadrettet understøtter en
aktivitetsbaseret økonomistyring i forhold til både budget og planlægning samt rap-
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portering og opfølgning. Der bør endvidere på baggrund af eksisterende data og pa-
rallelt med aktivitetsopgørelser udvikles basal finansiel styringsinformation.

2. Observation: Ledelsesrapporteringen i form af POLIS, PRES og RUKO består
primært af overordnede mål og effekter, som ikke er direkte koblet til aktiviteter og
økonomi. Ledelsesrapporteringen giver ikke et entydigt billede af årsager, sam-
menhæng, mål og resultater.

Vurdering: Der findes analyser og resultater på kerneopgaven i PRES, men kobling
til ressourceforbrug og omkostningseffektivitet eksisterer ikke og bør etableres på
baggrund af allerede eksisterende systemer og styringsdata, jf. ovenstående. Ledel-
sesrapporteringen bør endvidere afstemmes mellem Rigspolitiet og kredsenes loka-
le styringsbehov.

3. Observation: Ledelsesrapporteringen giver ikke økonomisk gennemsigtighed på et
niveau, hvor politiets ledelse, Finansministeriet og Justitsministeriet kan skabe
sammenhæng mellem bevilling og resultat, og der kan f.eks. ikke foretages løbende
opfølgning på særlige initiativer, herunder vurdere bevillingsbehovet for forbedring
af et specifikt område.

Vurdering: Der bør udvikles en sammenhængende styringsmodel, som understøtter
generel ledelsesinformation og finansiel information, og som gør det muligt at pro-
ducere relevante økonomiske data til proaktiv styring. Det kan f.eks. være enheds-
priser på relevante sagsområder (inspiration fra sygehusvæsenet kan med fordel
inddrages).

4. Observation: Den nuværende ledelsesinformation, som dannes i Rigspolitiet og
kommunikeres til afdelinger og kredse, opfylder ikke det komplette (finansielle)
styringsbehov. Det er konstateret, at der er udviklet lokale ledelsesinformationssy-
stemer, som med højere frekvens giver (bedre) indsigt i økonomi og resultater. Der
anvendes således unødige ressourcer i kredsene på udvikling af enkeltstående sy-
stemer, som giver vidt forskellige styringsgrundlag på tværs af kredsene.

Vurdering: Der bør fra centralt hold etableres ledelsesinformation, som også dæk-
ker decentrale og mere detaljerede behov. Det bør afstemmes mellem Rigspolitiet
og kredsene, hvilke data Rigspolitiet genererer, og hvilke data kredsene selv skal
indhente.
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3.4.2 Konsekvens for fremadrettet model for ledelsesrapportering

De beskrevne observationer vedrørende politiets ledelsesrapportering kan sammenfattes i
følgende anbefalinger:

Anbefaling Henvisning

Der bør etableres ledelsesrapportering, som indehol-
der:

 basispakke med finansielle nøgletal (dimension:
kontoplan)

 nøgletal for aktiviteter og opnåede resultater
(dimension: hovedformål og underliggende akti-
viteter)

 afvigelsesforklaringer inden for og imellem de
to typer af nøgletal.

• Fremtidig økonomistyring i politiet,
afsnit 3

• Bilag 1 - Finansiel basisrapporte-
ring

• Bilag 9 – Ledelsesrapportering.

Ledelsesrapporteringen skal:

 synliggøre sammenhæng mellem økonomi, akti-
viteter og resultater

 muliggøre prioritering og optimering af ressour-
ceanvendelsen ud fra en økonomisk betragtning

 opbygges hierarkisk, således at organisatorisk
enhed modtager relevante nøgletal

 udarbejdes til laveste styringsniveau i kredsene
og i Rigspolitiet.

• Fremtidig økonomistyring i politiet,
afsnit 1 (inklusive afsnit 3, 4, 5)

• Bilag 1 - Finansiel basisrapporte-
ring

• Bilag 2 - Budgetmodellen

• Bilag 3 - Koncept for mål og resul-
tatstyring

• Bilag 9 – Ledelsesrapportering.

Der henvises til uddybende beskrivelse af anbefalinger i notat om fremtidig økonomisty-
ring og de dertil hørende bilag, jf. ovenstående henvisning.

3.5 Systemunderstøttelse

I analysen af politiets ”Systemunderstøttelse” er der gennemført følgende analyse og vur-
dering:

• Vurdering af, hvorvidt politiets eksisterende økonomistyrings- og ledelsesin-
formationssystemer, herunder bl.a. RUKO, PRE og POLIS, bidrager til en
effektiv økonomistyring i politiet.

3.5.1 Vurdering af, hvorvidt politiets eksisterende økonomistyrings- og ledelsesin-
formationssystemer, herunder bl.a. RUKO, PRES og POLIS, bidrager til en
effektiv økonomistyring i politiet

1. Observation: Kredsene mangler systemer og/eller procedurer i forbindelse med den
løbende økonomistyring. Rapporter fra eksisterende systemer som POLPAI opfat-
tes som komplicerede og forstås ikke af alle kredse. Endvidere dækker eksisterende
rapporteringsmuligheder ikke kredsenes behov for daglig styrings- og ledelsesin-
formation. Kredsene efterspørger værktøjer til effektiv økonomisk styring – f.eks.
mulighed for simulering af økonomisk udvikling.
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Vurdering: RUKO og PRES er relevante i forhold til borgervendte mål, men har
umiddelbart ingen daglig betydning eller effekt på kredse eller afdelingers økono-
miske styring. Der bør centralt etableres standardiserede rapporter, som understøt-
ter centrale og lokale styringsbehov (til et relevant niveau). Data skal tilvejebringes
på det organisatoriske niveau i kredsene, som der er behov for i forhold til styring.

2. Observation: Enkelte kredse har anvendt unødige ressourcer på udarbejdelse af eg-
ne systemer til økonomistyring, som bl.a. anvendes til ressourcestyring på alle or-
ganisatoriske niveauer. Systemerne anvendes proaktivt i forhold til at styre udvik-
lingen i tilgodehavende frihed.

Vurdering: Kredsene reagerer på manglende central ledelsesinformation ved at an-
vende ressourcer til udvikling af egne ledelsesinformationssystemer. Kredsenes
forskelligartede systemer og manglende standardiseringer minimerer Rigspolitiets
indsigt og styringsmuligheder. Rigspolitiet bør videreudvikle gode procedurer og
eksisterende systemer – f.eks. ved indarbejdelse af løbende økonomiske nøgletal i
PRES eller lignende løsninger.

3.5.2 Konsekvens for fremadrettet model for systemunderstøttelse

De beskrevne observationer omkring politiets systemunderstøttelse kan sammenfattes i
følgende anbefalinger:

Anbefaling Henvisning

Der bør implementeres værktøjer med udnyttelse af
eksisterende data, som dækker lokale økonomiske
planlægnings- og styringsbehov.

• Fremtidig økonomistyring i politiet,
afsnit 9

• Bilag 10 – Systemunderstøttelse.

Tilgængelige data bør udnyttes fuldt ud i økonomi-
styringen.

• Fremtidig økonomistyring i politiet,
afsnit 4.

Tidsregistreringen bør målrettes behovet for aktivi-
tetsstyring.

• Fremtidig økonomistyring i politiet,
afsnit 4.

Systemunderstøttelsen bør tilsikre, at styringsdata er
rettidige.

• Fremtidig økonomistyring i politiet,
afsnit 9.

Der henvises til uddybende beskrivelse af anbefalinger i notat om fremtidig økonomisty-
ring og de dertil hørende bilag, jf. ovenstående henvisning.
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1 Finansiel styring i politiet

Den finansielle styring har fokus på optimal udnyttelse af finansielle midler og på sikring
af at den finansielle ramme ikke overskrides. Økonomistyrelsen har i beskrivelsen af god
statslig økonomistyring fastslået, at finansiel styring indebærer:

 Løbende opfølgning på budget, regnskab og bevillinger

 Planlægning af den finansielle udvikling i et flerårigt perspektiv, herunder budget-
tering, planlægning af opgaver, investeringer, udarbejdelse af likviditetsbudgetter
og risikostyring.

1.1 Finansiel basis rapporteringspakke

Implementering af en finansiel basisrapporteringspakke vil forbedre politiets muligheder
for at udføre finansiel styring, idet det bliver muligt at udarbejde månedlig budgetopfølg-
ning på væsentlige omkostningsarter og på individuelle organisatoriske niveauer og struk-
turer. Det bliver desuden muligt at følge udviklingen i væsentlige finansielle nøgletal.

En sådan månedlig budgetopfølgning vil medvirke til at sikre, at politiet ikke overskrider
de finansielle rammer, eftersom det bliver muligt i tide at konstatere potentielle budget-
overskridelser.

Den finansielle basisrapporteringspakke skal ses som et led i en kæde af aktiviteter frem
mod implementeringen af en komplet ledelsesrapportering, der i overensstemmelse med
anerkendte driftsøkonomiske principper sætter politiet i stand til at udøve økonomisk plan-
lægning og opfølgning med stor gennemsigtighed i årsagssammenhænge. Det kan ske i
takt med implementering af aktivitets- og ressourcestyring samt mål- og resultatstyring.

1.1.1 Analyse

Analysen af den nuværende økonomiske styring har vist et aktuelt behov for styrkelse af
den finansielle styring, der sætter politiet i stand til at følge op på bevilling, budget og for-
brug.

Som konsekvens af igangsatte initiativer under KLAPS er politiets fordeling og styring af
bevillingen blevet styrket gennem opdeling i overordnede budgetansvarsområder (de tolv
kredse, rigspolitiet, Koncerndrift, Koncernprojekter, Nivelleringsplan og Rigsadvokaten).
Der er imidlertid ikke etableret dokumenterede standardiserede principper for budgettering
og opfølgning.

Dette har særligt i kredsene ført til lokale og dermed forskellige tilgange til udmøntning af
budget og økonomisk opfølgning. Desuden har budgettet hidtil ikke været indlæst i det
centrale økonomisystem (Navision), og rigspolitiet har derfor ikke haft mulighed for lø-
bende opfølgning og analyse af budgetoverholdelse.



2

I forlængelse heraf har der ikke været etableret finansielle basisrapporter, som sammenstil-
ler budgetterede og faktiske omkostninger på relevante organisatoriske niveauer og aggre-
geringer af artskonti. Desuden genereres der ingen supplerende finansielle nøgletal, som
ville kunne lette ledelsens økonomiske styring. Endelig er der ikke etableret standardrap-
porter til brug for styring og opfølgning på drifts- og udviklingsprojekter.

Herudover er der umiddelbart behov for et værktøj, som understøtter omprioritering i for-
hold til det oprindelige budget, hvis udviklingen gennem året påkræver dette. Der er såle-
des behov for, at der periodisk udarbejdes nye månedsopdelte prognoser (budgetrevide-
ring) for den resterende periode af året.

Analysen viser på den baggrund følgende:

 Der er behov for udvikling af standardrapporter, som gør det muligt at agere retti-
digt på afvigelser i forhold til budget.

 Der er behov for central styring af budget- og budgetopfølgningsprocesserne, her-
under behov for sikre, at der udarbejdes budgetter efter standardiserede retningslin-
jer, og at der løbende afvigelsesforklares systematisk.

 Der er behov for styringsredskaber, som kan understøtte den centrale styring og
derved være med til at sikre, at de finansielle rammer overholdes.

 Der er behov for styringsredskaber i forhold til udviklingsprojekter, som gør det
muligt at følge op på fremdrift og økonomi i forhold til budgettet på de enkelte pro-
jekter.

 Der behov for udvikling af en række supplerende finansielle nøgletal, som gør det
muligt at følge udviklingen på centrale udgiftsdrivere og at gennemføre sammen-
lignende tværgående analyser.

 Der er behov for udarbejdelse af prognoser eller budgetrevideringer i årets løb for
at sikre pejlemærker for den samlede udvikling i omkostningsforbruget. Herigen-
nem skabes et grundlag for at omprioritere i forhold til det oprindelige budget, hvis
udviklingen gennem året gør dette påkrævet.

1.1.2 Anbefalinger

Anbefalingerne til en økonomisk basisrapporteringspakke er designet med henblik på i vi-
dest muligt omfang at gøre brug af eksisterende data og understøtte allerede igangsatte el-
ler påtænkte initiativer i rigspolitiet (f.eks. KLAPS) samt at kunne opnå hurtige forbedrin-
ger i den økonomiske styring. Samtidig vil anbefalingerne muliggøre en hurtigt og nemt
implementerbar løsning, der på kort sigt kan forbedre rigspolitiets økonomistyringsgrund-
lag.

Anbefalingerne indeholder følgende elementer:
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1. Budgetopfølgningsrapport for organisatoriske enheder

2. Budgetopfølgningsrapport for projekter

3. Opfølgning på tilgodehavende frihed

4. Hoved- og nøgletal, som viser økonomiske udviklingstendenser og muliggør
sammenligninger på tværs

Ad 1. Budgetopfølgningsrapport for organisatoriske enheder

Rapport 1
Rapporten omfatter en simpel budgetopfølgning, hvor budget og realiserede tal for perio-
den sammenstilles for indeværende måned, år til dato samt hele året. Tabel 1 viser struktur
og indhold i den anbefalede rapport.

Tabel 1: Struktur og indhold i Rapport 1
15

15 Såfremt det er teknisk muligt, kan bevilling (indtægtssiden) tilføjes for at skabe et egentligt resultat.

Periode:

Budget-

ansvars-

område:

Org. kode:

Konto Real.
Seneste

budget

Afvig.real.

vs. budget

Real.

sidste

år

Real
Seneste

budget

Afvig.re

al. vs.

budget

Real.

sidste

år

Prog-

nose

Oprinde-

lig

Budget

Afvig.

progno

se vs.

budget

Real.

sidste

år

Salg af varer

Andre driftsindtægter

Øvrige overførselsindtægter

SUM INDTÆGTER

Egentlig løn

Overarbejde

Merarbejde

Løn og overarbejde

Overarbejde (modkonto)

Pensionsbidrag

Øvrige lønninger/personaleomkostninger

Øvr.komp.fravær pers.

Øvr. tilskud/ref.beskæft

SUM LØNOMKOSTNINGER

Husleje

Øvrige leje og leasing

Rejser og befordring

Repræsentation

Tilskud til personer

Rep. og vedligeholdelse

Arb.bidr.ejend.skat.og afgif .

Omk.dækk. og kontante godtgør.

Køb af tj. (komm. u. energi)

Køb af energi til forbrug

Køb af IT-varer til forbrug

Køb af IT-tjenesteydelser

Køb af tj.ydelser i øvrigt

Køb øvrige varer til forbrug

Andre ordinære driftsomkostninger

Af- og nedskrivninger

Finansielle indtægter/omkostninger

Skatter og afgifter

Intern statslig overf. udgift

Tilskud til anden virk./investeringstilskud

SUM ØVRIGE OMKOSTNINGER

TOTAL

Parametervalg:

ÅTD pr. X. måned 2010 Hele året 2010X. måned 2010
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Artskonti
Budgetopfølgningen udarbejdes som udgangspunkt på firecifrede artskonti. Dog anbefales
det at aggregere kontoplanen yderligere, således at kun konti, hvorpå der er et forbrug af en
vis størrelse, eller konti, som påkalder særligt fokus grundet typen, medtages i budgetop-
følgningen.

Denne rapport har den højeste detaljeringsgrad i rapporteringspakken, og i efterfølgende
rapporter er der således foretaget yderligere aggregering af artskonti. Tabel 2 viser, hvor-
dan aggregeringen af artskonti i Rapport 1 er foretaget.

Tabel 2: Aggregering af artskonti

Organisatoriske enheder
Budgetopfølgningen udarbejdes for budgetansvarlige enheder, men det er samtidig muligt
at udarbejde rapporten for større dele af de organisatoriske enheder som f.eks. en kreds el-
ler rigspolitiets afdelinger samlet. Se beskrivelsen af parametervalg i nedenstående, der be-
skriver muligheder for at foretage rapportudtrækket.

KONTO KONTO TEKST

1150,1160,1180 Salg af varer

2110,2190, Andre drif tsindtægter

3155,3210,3310 Øvrige overførselsindtægter

1150,1160,1180, 2110,2190,3155,3210,3310 SUM INDTÆGTER

1811 Egentlig løn

1831 Overarbejde

1841 Merarbejde

1851 Løn og overarbejde

1856 Overarbejde (modkonto)

1881 Pensionsbidrag

1805,1816,1818,1828,1838,1848,1858,1871,1872,1876,1878,1883,1887,1888,1889,1890 Øvrige lønninger/personaleomkostninger

1891 Øvr.komp.fravær pers.

1892 Øvr. tilskud/ref.beskæft

1811,1831,1841,1851,1856,1881,1805,1816,1818,1828,1838,1848,1858,1871,1872,1876,18

78,1883,1887,1888,1889,1890,1891,1892
SUM LØNOMKOSTNINGER

1610 Husleje

1620,1630, Øvrige leje og leasing

4421,4423,4424 Tilskud til personer

2210 Rejser og befordring

2220 Repræsentation

2230 Rep. og vedligeholdelse

2232 Arb.bidr.ejend.skat.og afgif.

2236 Omk.dækk. og kontante godtgør.

2250 Køb af tj. (komm. u. energi)

2255 Køb af energi til forbrug

2260 Køb af IT-varer til forbrug

2265 Køb af IT-tjenesteydelser

2270 Køb af tj.ydelser i øvrigt

2280 Køb øvrige varer til forbrug

2205,2238,2240,2290,2291 Andre ordinære driftsomkostninger

2010,2030,2050,2090 Af- og nedskrivninger

2502,2520,2530,2540,2590,2602,2620,2630,2640,2645,2650,2680 Finansielle indtægter/omkostninger

3080,3091,3092 Skatter og afgif ter

4310 Intern statslig overf. udgift

4643,4653,4654 Tilskud til anden virk./investeringstilskud

1610,1620,1630,2210,2220,4421,4423,4424,2230,2232,2236,2250,2255,2260,2265,2270,22

80,2205,2238,2240,2290,2291,2010,2030,2050,2090,2502,2520,2530,2540,2590,2602,2620

,2630,2640,2645,2650,2680,3080,3091,3092,4310,4643,4653,4654

SUM ØVRIGE OMKOSTNINGER

1150,1160,1180,2110,2190,3155,3210,3310,1811,1831,1841,1851,1856,1881,1805,1816,18

18,1828,1838,1848,1858,1871,1872,1876,1878,1883,1887,1888,1889,1890,1891,1892,1610

,1620,1630,2210,2220,4421,4423,4424,2230,2232,2236,2250,2255,2260,2265,2270,2280,2

205,2238,2240,2290,2291,2010,2030,2050,2090,2502,2520,2530,2540,2590,2602,2620,263

0,2640,2645,2650,2680,3080,3091,3092,4310,4643,4653,4654

TOTAL
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Datagrundlag
Alle data i denne rapport er tilgængelige i Navision. Afvigelserne beregnes ved sammen-
holdelse af to kolonner.

Parametervalg
Parametre i Rapport 1 er beskrevet i tabel 3.

Tabel 3: Parametre i Rapport 1

Parametervalg Beskrivelse

Periode Rapporten skal køres månedsvis, det vil sige ultimo hver måned. Det skal være
muligt at vælge en valgfri måned.

Budgetansvarsområde Det skal være muligt at udskrive rapporten på et valgfrit budgetansvarsområde
(1-12, 60, 70 71, 72,80). Det skal ligeledes være muligt at udskrive rapporten
for større dele af politiet samlet. Det vil sige flere eller alle budgetansvarlige
enheder under et.

Organisationskode Rapporten kan detaljeres yderligere ved at vælge en organisationskode inden
for det valgte budgetansvarsområde. For kredsene betyder dette, at rapporten
kan udskrives på hver af de tre søjler, og inden for politisøjlen kan denne opde-
les yderligere i lokalpoliti, beredskab og efterforskning. Udfyldelse af dette felt
er valgfrit.

Kolonner
Kolonnerne i Rapport 1 er beskrevet i tabel 4..

Tabel 4: Kolonner i Rapport1

Kolonne Beskrivelse

Realiseret Denne kolonne viser de realiserede beløb for den valgte måned/år til dato.

Seneste budget Hvert kvartal udarbejdes en ny månedsopdelt prognose for det resterende år.
Denne prognose indlæses i Navision som ny en version af budgettet. Denne
kolonne viser den senest udarbejdede prognose (budget) for den valgte perio-
de.

Afvigelse realiseret vs. bud-
get

Data fremkommer som beregning ved at sammenholde realiseret og seneste
budget.

Realiseret sidste år Kolonnen viser det realiserede beløb sidste år for den valgte måned/år til da-
to/hele året.

Prognose Hvert kvartal udarbejdes en ny prognose. Denne kolonne viser prognosen for
hele året.

Oprindeligt budget Denne kolonne viser det oprindelige budget, der blev lagt inden årets begyn-
delse.

Afvigelse i prognose vs. bud-
get

Data fremkommer som beregning ved at sammenholde prognose for hele året
og det oprindelige budget.

Rapport 2
Rapport 2 svarer til Rapport 1, men er yderligere aggregeret. Den primære forskel er ag-
gregeringen af artskonti. Rapport 2 er særligt henvendt til de øverste ledelsesniveauer, der
skal forholde sig til en større mængde af rapporter. Detaljeringsniveauet kan derfor, som
her, med fordel gøres mindre. Se tabel 5Error! Reference source not found., der viser
struktur og indhold i den anbefalede rapport.
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Tabel 5: Struktur og indhold i Rapport 2

I Rapport 2 er der foretaget yderligere aggregering af artskonti. Se tabel 6, der viser, hvor-
dan aggregeringen af artskonti i Rapport 1 er foretaget.

Tabel 6: Aggregering af artskonti i Rapport 2

Rapport 3
Rapport 3 svarer strukturelt til Rapport 1 og Rapport 2. Rapport 3 har til formål at skabe et
samlet overblik over politiets økonomi gennem en aggregering af artskonti til løn og drift,
men opdelt på budgetansvarsområde. De budgetansvarlige enheder er opdelt i de enkelte
kredse, Rigspolitiets budgetansvarlige enheder og den centrale anklagemyndighed. Tabel 7
viser struktur og indhold i den anbefalede rapport.

Periode:

Budget-

ansvars-

område:

Org.

kode:

Konto Real.
Seneste

budget

Afvig.real.

vs.

budget

Real.

sidste

år

Real
Seneste

budget

Afvig.real.

vs.

budget

Real.

sidste

år

Prog-

nose

Oprinde-

lig

Budget

Afvig.

prognose

vs. budget

Real.

sidste

år

Salg af varer

Andre drif tsindtægter

Øvrige overførselsindtægter

SUM INDTÆGTER

Egentlig løn

Overarbejde, Merarbejde, særlige tillæg

Øvrige lønninger/personaleomkostninger

SUM LØNOMKOSTNINGER

Husleje, leje arealer, leasing

Tilskud til personer

Ordinære drif tsomkostninger

Af- og nedskrivninger

Finansielle indtægter/omkostninger

Skatter og afgif ter

Intern statslig overf. udgift

Tilskud til anden virk./investeringstilskud

SUM ØVRIGE OMKOSTNINGER

TOTAL

Parametervalg:

X. måned 2010 ÅTD pr. X. måned 2010 Hele året 2010

KONTO KONTO TEKST

1150,1160,1180 Salg af varer

2110,2190, Andre driftsindtægter

3155,3210,3310 Øvrige overførselsindtægter

1150,1160,1180, 2110,2190,3155,3210,3310 SUM INDTÆGTER

1811 Egentlig løn

1831,1841,1851,1856 Overarbejde, Merarbejde, særlige tillæg

1805,1816,1818,1828,1838,1848,1858,1871,1872,1876,1878,1881,1883,1887,1888

,1889,1890,1891,1892
Øvrige lønninger/personaleomkostninger

1811,1831,1841,1851,1856,1805,1816,1818,1828,1838,1848,1858,1871,1872,1876

,1878,1881,1883,1887,1888,1889,1890,1891,1892
SUM LØNOMKOSTNINGER

1610, 1620, 1630 Husleje, leje arealer, leasing

4421,4423,4424 Tilskud til personer

2205,2210,2220,2230,2232,2236,2238,2240,2250,2255,2260,2265,2270,2280,2290

,2291
Ordinære driftsomkostninger

2010,2030,2050,2090 Af- og nedskrivninger

2502,2520,2530,2540,2590,2602,2620,2630,2640,2645,2650,2680 Finansielle indtægter/omkostninger

3080,3091,3092 Skatter og afgifter

4310 Intern statslig overf. udgift

4643,4653,4654 Tilskud til anden virk./investeringstilskud

1610,1620,1630,4421,4423,4424,2205,2210,2220,2230,2232,2236,2238,2240,2250

,2255,2260,2265,2270,2280,2290,2291,2010,2030,2050,2090,2502,2520,2530,254

0,2590,2602,2620,2630,2640,2645,2650,2680,3080,3091,3092,4310,4643,4653,46

54

SUM ØVRIGE OMKOSTNINGER

1150,1160,1180,2110,2190,3155,3210,3310,1811,1831,1841,1851,1856,1805,1816

,1818,1828,1838,1848,1858,1871,1872,1876,1878,1881,1883,1887,1888,1889,189

0,1891,1892,1610,1620,1630,4421,4423,4424,2205,2210,2220,2230,2232,2236,22

38,2240,2250,2255,2260,2265,2270,2280,2290,2291,2010,2030,2050,2090,2502,2

520,2530,2540,2590,2602,2620,2630,2640,2645,2650,2680,3080,3091,3092,4310,

4643,4653,4654

TOTAL
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Tabel 7: Struktur og indhold i Rapport 3

Da formålet med Rapport 3 er at give et samlet overblik over politiets økonomi, er det i
parametervalget ikke muligt at udvælge budgetansvarlige enheder eller organisationskoder.
Parametervalget er således begrænset til valg af periode for rapporten, som i øvrigt følger
samme retningslinjer som i Rapport 1.

Der er foretaget en gruppering af artskonti i henholdsvis løn og driftsomkostninger. Se ta-
bel 8, der viser, hvordan aggregeringen af artskonti i Rapport 3 er foretaget.

Tabel 8: Aggegrering af artskonti i Rapport 3

Parametervalg:

Periode:

Real.
Seneste

budget

Afvig.real.

vs. budget

Real.

2009
Real

Seneste

budget

Afvig.real.

vs.

budget

Real.

2009

Prog-

nose

Oprinde-

lig

Budget

Afvig.

prognose

vs. budget

Real.

2009

LØN

Kredsene 1 - 12

Rigspolitiet (60)

Koncerndrift (70)

Koncernudvikling (71)

Nivelleringsplan (72)

Den centrale anklagemyndighed (80)

I alt

DRIFT

Kredsene 1 - 12

Rigspolitiet (60)

Koncerndrift (70)

Koncernudvikling (71)

Nivelleringsplan (72)

Den centrale anklagemyndighed (80)

I alt

I ALT

Kredsene 1 - 12

Rigspolitiet (60)

Koncerndrift (70)

Koncernudvikling (71)

Nivelleringsplan (72)

Den centrale anklagemyndighed (80)

I alt

X. måned 2010 ÅTD pr. X. måned 2010 Hele året 2010

KONTO KONTO TEKST / BUDGETANSVARSOMRÅDE

LØN

Kredsene 1 - 12

Rigspolitiet (60)

Koncerndrift (70)

Koncernudvikling (71)

Nivelleringsplan (72)

Den centrale anklagemyndighed (80)

I alt

DRIFT

Kredsene 1 - 12

Rigspolitiet (60)

Koncerndrift (70)

Koncernudvikling (71)

Nivelleringsplan (72)

Den centrale anklagemyndighed (80)

I alt

I ALT

Kredsene 1 - 12

Rigspolitiet (60)

Koncerndrift (70)

Koncernudvikling (71)

Nivelleringsplan (72)

Den centrale anklagemyndighed (80)

I alt

1811,1831,1841,1851,1856,1805,1816,1818,18

28,1838,1848,1858,1871,1872,1876,1878,1881

,1883,1887,1888,1889,1890,1891,1892

1150,1160,1180,

2110,2190,3155,3210,3310,1610,1620,1630,44

21,4423,4424,2205,2210,2220,2230,2232,2236

,2238,2240,2250,2255,2260,2265,2270,2280,2

290,2291,2010,2030,2050,2090,2502,2520,253

0,2540,2590,2602,2620,2630,2640,2645,2650,

2680,3080,3091,3092,4310,4643,4653,4654

1150,1160,1180,2110,2190,3155,3210,3310,18

11,1831,1841,1851,1856,1805,1816,1818,1828

,1838,1848,1858,1871,1872,1876,1878,1881,1

883,1887,1888,1889,1890,1891,1892,1610,162

0,1630,4421,4423,4424,2205,2210,2220,2230,

2232,2236,2238,2240,2250,2255,2260,2265,22

70,2280,2290,2291,2010,2030,2050,2090,2502



8

Ad 2. Budgetopfølgningsrapport på projekter
Budgetopfølgning på projekter omfatter udviklingsprojekter og andre væsentlige driftspro-
jekter (tværgående initiativer), men udarbejdes kun for udviklingsprojekter og driftsprojek-
ter med særskilt finansiering.

I forhold til rapportering og styring af drifts- og udviklingsprojekter afventer følgende
punkter beslutninger fra rigspolitiets kommende ”Projektafdeling”:

 Der er behov for at kunne skelne mellem driftsprojekter og udviklingsprojekter
(med milepælsstyring) i rapportudtræk. Der er således behov for at registrere denne
information på det enkelte projekt.

 Der er behov for at registrere stamdata på det enkelte projekt, herunder hvornår
projektet er planlagt at starte og slutte. Der er behov for at anvende denne informa-
tion i rapportudtræk til at sammenholde udviklingen i projektet med planerne for,
hvornår projektet er planlagt til at være afsluttet.

 Der er behov for via et parametervalg at skelne mellem faserne i et udviklingspro-
jekt, således at det i rapportudtrækket kan vælges, hvorvidt rapporten skal udskri-
ves for henholdsvis ” Den indledende opstarts og planlægningsfase”, ”Udviklings-
fase” eller ”Driftsfase”. Der er således behov for at registrere denne information på
det enkelte projekt samt at anvende informationen som parametervalg i rapportud-
træk. Denne styringsinformation er relevant i forhold til at tydeliggøre for læseren
af rapporteringen, i hvilken fase projektet befinder sig.

 Der er behov for at henføre alle lønomkostninger på projekterne ud fra det faktiske
ressourceforbrug samt anvendelse af denne information i rapportudtræk. Denne sty-
ringsinformation er relevant i forhold til at kende den fulde implementeringsom-
kostning for det enkelte projekt. Dette er relevant i forhold til at kunne udnytte poli-
tiets erfaringer fra tidligere projekter samt at være i stand til at foretage prioriterin-
ger på et fuldt oplyst grundlag for projekternes samlede omkostninger.

 Der er behov for på det enkelte udviklingsprojekt at indrapportere og registrere en
faglig fremdriftsvurdering i projektet samt anvendelse heraf i rapportudtræk. Det
vil sige, at der er behov for at vurdere og registrere løbende den fysiske fremdrift i
% i forhold til udførslen af hele projektet. Denne styringsinformation er relevant i
forhold til at vurdere, hvorvidt den fysiske fremdrift i det enkelte projekt følger
fremdriften i omkostningerne eller den tidsmæssige plan for projektet.

 Der er behov for i forhold til udviklingsprojekter at beregne eller indrapportere en
tidsmæssig fremdrift i % i forhold til projektperioden samt anvendelse heraf i rap-
portudtræk. Denne styringsinformation er ligeledes relevant i forhold til sammen-
ligning med den faglige fremdriftsvurdering, jf. ovenstående.

Disse opmærksomhedspunkter skal håndteres, inden de opstillede anbefalinger for projekt-
rapportering fuldt ud kan implementeres.
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Rapport 4
Rapport 4 muliggør budgetopfølgning for driftsprojekter (tværgående initiativer) på drifts-
konti. Rapporten er en simpel budgetopfølgning, hvor budgettet og realiserede tal for pro-
jektperioden sammenholdes. Se tabel 9, der viser struktur og indhold i den anbefalede rap-
port.

Tabel 9: Struktur og indhold i Rapport 4

Artskonti
Rapporten anvender samme aggregering på artskonti som Rapport 1, og samme overvejel-
ser bag aggregeringer ligger således også til grund for denne rapport. Under Rapport 1 er
de specifikke aggregeringer af artskonti illustreret i tabel

Tabel 9: Struktur og indhold i Rapport 4

.

Organisatoriske enheder

Periode:

Budget-

ansvars-

område:

Org.

kode:
Projekt-kode:

Projekttype:

- Drif tsprojekt

Projekt start/slut Drif tsprojekt

Konto Realiseret Budget
Over/under

forbrug

Salg af varer

Andre drif tsindtægter

Øvrige overførselsindtægter

SUM INDTÆGTER

Egentlig løn

Overarbejde

Merarbejde

Løn og overarbejde

Overarbejde (modkonto)

Pensionsbidrag

Øvrige lønninger/personaleomkostninger

Øvr.komp.fravær pers.

Øvr. tilskud/ref.beskæft

SUM LØNOMKOSTNINGER

Husleje

Øvrige leje og leasing

Rejser og befordring

Repræsentation

Tilskud til personer

Rep. og vedligeholdelse

Arb.bidr.ejend.skat.og afgif.

Omk.dækk. og kontante godtgør.

Køb af tj. (komm. u. energi)

Køb af energi til forbrug

Køb af IT-varer til forbrug

Køb af IT-tjenesteydelser

Køb af tj.ydelser i øvrigt

Køb øvrige varer til forbrug

Andre ordinære drif tsomkostninger

Af- og nedskrivninger

Finansielle indtægter/omkostninger

Skatter og afgifter

Intern statslig overf. udgift

Tilskud til anden virk./investeringstilskud

SUM ØVRIGE OMKOSTNINGER

TOTAL

Projektperiode

Stamdata

Parametervalg:
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Budgetopfølgningen skal udarbejdes for hver driftsprojekt, men samtidig skal det være mu-
ligt at udarbejde rapporteringen for større grupper af de organisatoriske enheder, som f.eks.
rigspolitiets afdelinger samlet. Se beskrivelsen af parametervalg nedenfor, der inkluderer
en beskrivelse af mulighederne for at foretage rapportudtrækket.

Datagrundlag
Med undtagelse af lønomkostningerne, jf. tidligere, er data i denne rapport tilgængelige i
Navision. Kolonnen med over-/underforbrug beregnes ved at sammenholde kolonnerne
realiseret og budget.

Parametervalg
Parametervalgene i tabel 10 er gældende for rapport 4:

Tabel 10: Parametre i Rapport 4

Parametervalg Beskrivelse

Periode Rapporten skal køres månedsvis, det vil sige ultimo hver måned. Det skal være
muligt at vælge en valgfri måned.

Budgetansvarsområde Det skal være muligt at udskrive rapporten på et valgfrit budgetansvarsområde.
Det skal ligeledes være muligt at udskrive rapporten for større dele af politiet sam-
let. Det vil sige flere eller alle budgetansvarlige enheder under et. På denne måde
bliver det muligt at summere alle projekter under et budgetansvarsområde. Udfyl-
delse af dette felt er valgfrit.

Organisationskode Rapporten kan specificeres yderligere ved at vælge en organisationskode inden for
det valgte budgetansvarsområde. På denne måde bliver det muligt at summere en
enkelt afdelings projekter. Udfyldelse af dette felt er valgfrit.

Projektkode Det er muligt at udskrive rapporten på et enkelt projekt ved at vælge projektkoden
i parametervalget.

Projekttype Dette parametervalg skal via opslag i stamdata gøre det muligt at vælge driftspro-
jekter.

Kolonner
Kolonnerne i Rapport 4 er beskrevet i tabel 11.

Tabel 11: Kolonner i Rapport 4
Kolonne Beskrivelse

Realiseret Denne kolonne viser de realiserede beløb fra projektstart indtil ultimo den valgte
måned. Der er således tale om en løbende akkumuleret saldo for omkostningerne.

Budget Denne kolonne viser budgettet for projektperioden.

Over-/underforbrug Data fremkommer som beregning ved at sammenholde realiseret og budget.

Rapport 5
Rapport 5 muliggør budgetopfølgning for udviklingsprojekter på balancekonti. Rapport 5
sammenholder budgettet og realiserede tal for projektperioden. Yderligere sammenholdes
med tidsmæssig fremdrift og faglig fremdriftsvurdering. Se tabel 12, der viser struktur og
indhold i den anbefalede rapport.
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Tabel 12: Struktur og indhold i Rapport 5

Artskonti
I Rapport 5 er der på artskonti foretaget en yderligere aggregering i forhold til Rapport 4.
Det vil sige, at der er foretaget en aggregering af artskonti til løn, drift og investeringer.
Formålet med dette er at skabe et komprimeret overblik over udviklingsprojekterne.

Organisatoriske enheder
Budgetopfølgningen udarbejdes for hvert udviklingsprojekt, men samtidig er det muligt at
udarbejde rapporteringen for alle projekter under en organisatorisk enhed samlet. Se be-
skrivelsen af parametervalg i nedenstående, der beskriver mulighederne for at foretage
rapportudtrækket.

Datagrundlag
Denne rapport består af finansielle data, hvor data med undtagelse af lønomkostningerne,
jf. tidligere, er tilgængelige i Navision. Enkelte kolonner beregnes. Se nedenstående be-
skrivelse af kolonnerne for yderligere information om datagrundlaget.

Yderligere anvender rapporten en faglig fremdriftsvurdering, som ikke i dag udføres eller
registreres. Data herom er således ikke tilgængelige og afventer stillingtagen i rigspolitiets
nye projektafdeling, jf. tidligere.

Periode:

Budget-

ansvars-

område:

Projekt-

kode:

Projektfase:

- Forundersøgelse

- Udvikling

- Drift

Org. kode:

Projekttype:

- Udviklings-

projekt

Projekt start/slut
Udviklings-

projekt

Konto Realiseret Budget

Forbrugsmæssig

fremdrift % - real.

ifht budget

Tidsmæssig

fremdrift % -

real. tid ifht

projektperio

de

Faglig

fremdrifts-

vurdering

%

Over/under

forbrug

Sum lønomkostninger

Sum øvrige drif tsomkostniger

Sum investeringer

Stamdata

Parametervalg:

Projektperiode
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Parametervalg
Parametervalgene i tabel 13 er gældende for rapport 5:

Tabel 13: Parametre i Rapport 5

Parametervalg Beskrivelse

Periode Rapporten skal køres månedsvis, det vil sige ultimo hver måned. Det
skal være muligt at vælge en valgfri måned.

Budgetansvarsområde Det skal være muligt at udskrive rapporten for hele budgetansvars-
området under et. På denne måde bliver det muligt at summere alle
projekter under budgetansvarsområdet. Udfyldelse af dette felt er
valgfrit.

Organisationskode Rapporten kan specificeres yderligere ved at vælge en organisatorisk
enhed. På denne måde bliver det muligt at summere en enkelt afde-
lings projekter. Udfyldelse af dette felt er valgfrit.

Projektkode Det er muligt at udskrive rapporten på et enkelt projekt ved at vælge
projektkoden i parametervalget.

Projekttype Dette parametervalg skal via opslag i stamdata gøre det muligt at
vælge udviklingsprojekter.

Kolonner
Kolonnerne i Rapport 5 er beskrevet i tabel 14.

Tabel 14: Kolonner i Rapport 5

Kolonne Beskrivelse

Realiseret Denne kolonne viser de realiserede beløb fra projektstart indtil ulti-

mo den valgte måned. Der er således tale om en løbende akkumuleret

saldo for omkostningerne.

Budget Denne kolonne viser budgettet for projektperioden.

Forbrugsmæssig frem-
drift i % - realiseret i
forhold til budget

Data fremkommer som beregning ved at sætte de realiserede akku-
mulerede omkostninger i forhold til budgettet for hele projektperio-
den.

Tidsmæssig fremdrift i
% - realiseret tid i for-
hold til projektperiode

Data fremkommer ved en beregning. Forbrugt tid i forhold til den
samlede projektperiode. Det vil sige, at tallet udtrykker den andel af
projektperioden, der er forløbet.

Faglig fremdriftsvur-
dering

Der skal foretages en faglig vurdering af den fysiske fremdrift i pro-
jektet. Denne vurdering skal registreres med henblik på anvendelse i
opfølgning.

Over-/underforbrug Data fremkommer som beregning ved at sammenholde realiseret og
budget.
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Ad 3. Opfølgning på tilgodehavende frihed

Rapport 6
Styring af tilgodehavende frihed er en væsentlig faktor i påvirkningen af lønudgifter. For-
målet med Rapport 6 er at skabe mulighed for at følge den overordnede udvikling i tilgo-
dehavende frihed. Se tabel 15Error! Reference source not found., der viser struktur og
indhold i den anbefalede rapport.

Tabel 15: Struktur og indhold i Rapport 6

Organisatoriske enheder
Rapporten er opdelt på kredse, rigspolitiets overordnede organisatoriske enheder samt
PET. Formålet med rapporten er at give et samlet overordnet billede af politiets tilgodeha-
vende frihed.

Datagrundlag
Data for tilgodehavende frihed og fridøgnsbank i timer er tilgængelig i POLPAI. Data for
tilgodehavende frihed i kr. beregnes i dag manuelt ud fra timerne og en standardsats pr.
time, som efterfølgende bogføres i Navision. Data for tilgodehavende frihed i kr. er derfor
tilgængelige i Navision.

Vedrørende tilgodehavende frihed har rigspolitiet påtænkt at udarbejde et budget herfor i
kr., som indlæses i Navision. Budgettet bør ligeledes udarbejdes i timer med henblik på
opfølgning på realiseret og budget i både timer og kr. Se nedenstående beskrivelse af ko-
lonnerne for yderligere information om datagrundlaget.

Budgetansvarsområde:

Kr. Timer Kr. Timer Kr. Timer Kr. Timer Kr. Timer Kr. Timer Kr. Timer

Nordjylland

Østjylland

Midt- og Vestjylland

Sydøstjylland

Syd- og Sønderjylland

Fyn

Sydsjælland og Lolland-Falster

Midt- og Vestsjælland

Nordsjælland

Københavns Vestegn

København

Ledelsessekretariat

Politistab

Politiafdeling

Koncernstyring

Revisionssektion

Administrationsafdeling

IT og Logistik

Projektafdeling

PET

Den centrale anklagemyndighed

Total

Budget

Tilgode-

havende frihed

- Ultimo

Indestående

fridøgnsban

k

Parametervalg:

Tilgode-

havende

frihed - Primo

Tilgode-

havende frihed

- Tilvækst

indev. mdr.

Tilgode-

havende frihed -

Afspadsering

indev. mdr.

Tilgode-

havende frihed

- Udbetalt

indev. mdr.

Periode
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Parametervalg
Da formålet med Rapport 6 er at give et samlet overblik over politiets tilgodehavende fri-
hed, er det i parametervalget ikke muligt at udvælge budgetansvarlige enheder eller organi-
sationskoder. Parametervalget er således begrænset til valg af periode for rapporten.

Kolonner
Kolonnerne i Rapport 6 er beskrevet i tabel 16. Det anbefales, at rapport 6 specificerer be-
vægelserne i saldoen for tilgodehavende frihed. Det er således muligt at følge tilvæksten,
afspadseringen og udbetalingen i den enkelte måned. Hvis ikke bevægelserne synliggøres,
kan en saldo i samme måned dække over f.eks. stor tilvækst i afspadsering og samtidig stor
udbetaling med uændret saldo til følge. Det anbefales, at tilgodehavende frihed følges i bå-
de timer og kr.. Data for timerne er tilgængelige i SAP BI, mens data for kr. er tilgængelige
i Navision.

Tabel 16: Kolonnebeskrivelser

Kolonne Beskrivelse

Tilgodehavende frihed
– Primo

Denne kolonne viser primosaldoen for den
valgte periode for tilgodehavende frihed i kr.
og timer.

Tilgodehavende frihed – Tilvækst inde-
værende måned

Denne kolonne viser tilvæksten i tilgodeha-
vende frihed i den valgte periode i kr. og timer.

Tilgodehavende frihed
– Afspadsering indeværende måned

Denne kolonne viser afspadseringen i tilgode-
havende frihed i den valgte periode i kr. og
timer.

Tilgodehavende frihed
– Udbetalt indeværende måned

Denne kolonne viser det udbetalte tilgodeha-
vende frihed i den valgte periode i kr. og timer.

Tilgodehavende frihed
– Ultimo

Denne kolonne viser ultimosaldoen for den
valgte periode for tilgodehavende i kr. og ti-
mer.

Indestående fridøgnsbank Denne kolonne viser ultimosaldoen i fridøgns-
banken for den valgte periode i kr. og timer.

Budget Denne kolonne viser budgettet for den valgte
periode i kr. og timer.

Ad 4. Hoved- og nøgletal, som viser økonomiske udviklingstendenser og muliggør
sammenligninger på tværs

Analysen har vist, at der er et behov for at etablere en række finansielle nøgletal, som gør
det muligt at følge udviklingen i en række centrale omkostningsdrivere, der er afgørende
for udviklingen og styringen af omkostningerne i forhold til den finansielle ramme.

Yderligere vil hoved- og nøgletallene give mulighed for sammenligning på tværs af afde-
linger og kredse med det formål at udnytte best practice internt hos politiet og dermed om-
sætte effektiviseringspotentialer i konkrete besparelser. I nedenstående tabeller er de anbe-
falede nøgletal relateret til løn og personale, anden drift og likviditet beskrevet, herunder
formålet med nøgletallet og datagrundlaget.
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Tabel 17: Nøgletal, relateret til løn og personale

Nøgletal Beskrivelse Datagrundlag

Tilgodehavende fri-
hed pr. medarbejder
(timer)

Tilgodehavende frihed er en afgørende
omkostningsdriver i forhold til lønom-
kostningerne og derfor vigtig at følge
løbende.
Tilgodehavende frihed pr. budgetan-
svarlig enhed er opgjort pr. medarbej-
der i timer. Nøgletallet skal opdateres
månedligt.

Tilgodehavende frihed er
tilgængelig i POLPAI.
Antal medarbejdere er
ligeledes tilgængelig i
POLPAI. Data er således
tilgængelige i nuværende
systemer, men det kræver,
at data sammenstilles.

Gennemsnit af sær-
lige ydelser pr. med-
arbejder

Udbetalingen af særlige ydelser omfat-
ter nat- og weekendtillæg.
Særlige ydelser er den variable del af
lønomkostningerne, som påvirkes di-
rekte af de operationelle dispositioner i
de enkelte afdelinger og kredse. Der
bør derfor være stort fokus på denne
operationel-styrbare andel af lønom-
kostningerne.
Nøgletallet skal beregnes pr. budgetan-
svarlig enhed pr. medarbejder. Nøgle-
tallet skal opdateres på månedsbasis.

Udbetalingen af særlige
ydelser i kr. er tilgængelig
i Navision på artskontini-
veau (artskonti 185101 –
185104). Antal medar-
bejdere er tilgængelig i
POLPAI.

Sygefravær pr. med-
arbejder

Sygefravær er et vigtigt nøgletal og en
vigtig omkostningsdriver i forhold til
styringen af overarbejde. Sygefravær
bør indeholde både kort- og langtids-
sygemelding. Nøgletallet skal beregnes
pr. budgetansvarlig enhed pr. medar-
bejder. Nøgletallet skal opdateres på
månedsbasis.

Sygefravær er tilgængelig
i POLPAI.

Antal ÅVK og gen-
nemsnitlig måneds-
løn pr. stillingskate-
gori

Udviklingen i personalesammensæt-
ningen bør følges løbende i forhold til
det budgetterede, idet lønomkostnin-
gerne i betydelig grad påvirkes heraf.
Den gennemsnitlige månedsløn pr.
stillingskategori skal indeholde både
variable og faste dele af lønnen. Nøg-
letallet skal beregnes pr. budgetansvar-
lig enhed pr. medarbejder. Nøgletallet
skal opdateres på månedsbasis.

Antal ÅVK og gennem-
snitlig månedsløn pr. stil-
lingskategori er tilgænge-
lige i SLS og POLPAI.

Tabel 18: Nøgletal, relateret til anden drift

Nøgletal Beskrivelse Datagrundlag

Omkostninger til
rejser og befordring
pr. medarbejder

Nøgletallet vil synliggøre forskelle i
forbrug og dermed potentielle bespa-
relsesmuligheder.
Nøgletallet skal beregnes pr. budgetan-
svarlig enhed pr. medarbejder og bør
sammenlignes på tværs. Nøgletallet

Omkostningerne er til-
gængelige i Navision på
artskontiniveau (artskonti
2210).
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Nøgletal Beskrivelse Datagrundlag

skal opdateres på månedsbasis.

Tabel 19: Nøgletal, relateret til likviditet

Nøgletal Beskrivelse Datagrundlag

Afvigelse i
budgetterede
renteudgifter

Renteudgifterne har samlet set for politiet
en ikke uvæsentlig størrelse, og der bør væ-
re fokus på optimering af likviditetsstyrin-
gen. Nøgletallet skal beregnes for politiet
samlet. Nøgletallet skal opdateres på må-
nedsbasis.

Omkostningerne er tilgæn-
gelige i Navision på artskon-
tiniveau (arts-konti 2620,
2630, 2640, 2645, 2650).

Afvigelser i
forhold til det
budgetterede
likviditets-
træk

Nøgletallet er en forklarende variabel i for-
hold til udviklingen i renteudgifterne. Der
udarbejdes i dag ikke et likviditetsbudget.
Der bør udarbejdes et likviditetsbudget, som
indlæses i Navision.

Data til beregning af afvi-
gelsen mellem det budgette-
rede og realiserede likvidi-
tetstræk kan trækkes fra Na-
vision, når et likviditetsbud-
get er indlæst i Navision.

Afvigelser i
forhold til
investerings-
planen

Nøgletallet er en forklarende variabel i for-
hold til udviklingen i renteudgifterne. Der
udarbejdes i dag ikke nogen investerings-
plan. Koncernstyring har planlagt at påbe-
gynde dette arbejde inden for nærmeste
fremtid.
Der bør budgetteres månedsvis, således at
det bliver muligt gennem året at følge op
på, hvorvidt investeringsplanen overholdes.

Data findes ikke i dag.

Løbende re-
investerings-
behov for in-
deværende år
og de følgen-
de to år

Asset management er et vigtigt styringsom-
råde for en organisation som politiet, der
har anlægsinvesteringer og aktiver af en
ikke uvæsentlig størrelse. Det er vigtigt lø-
bende at have et samlet overblik over anlæg
og aktivers behov for reinvesteringer.
Anlægskartoteket indeholder informationer
om restlevetid pr. anlæg. Restlevetiden pr.
aktiv bør vurderes med henblik på at fast-
lægge reinvesteringsbehovet. Data i forhold
til reinvesteringsbehov kan derfor ikke
trækkes direkte fra Navision. Dette nøgletal
bør udarbejdes i sammenhæng med investe-
ringsplanen.

Det er ikke muligt at trække
data direkte fra et system.

Gennemsnit-
lig alder på
tjenestekøre-
tøjer

Nøgletallet vil synliggøre en potentiel inve-
steringspukkel eller øgede omkostninger til
reparation og vedligeholdelse.
Nøgletallet bør beregnes i forhold til kred-
sene og bør opdeles i forhold til køretøjska-
tegorier. I anlægskartoteket er det enkelte
køretøjs købstidspunkt registreret.

Data findes i anlægskartote-
ket i Navision. Dog kan der
være nogle udfordringer i
forhold til ældre køretøjer,
da politiet er overgået til nyt
anlægskartotek. I det nye
anlægskartotek er købstids-
punktet for ældre køretøjer
ikke registreret med korrekt
dato.
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1.1.3. Implementering

Implementeringsprojektet anbefales igangsat hurtigst muligt og bør indeholde følgende
arbejdsstrømme:

1. Rapportudarbejdelse

2. Systemunderstøttelse

3. Træning

4. Kommunikation.

Rapportudarbejdelse. Denne arbejdsstrøm er startet med nærværende detailbeskrivelse af
de nye rapporter i basisrapporteringspakken. Herefter skal Rigspolitiet tage stilling til, i
hvilket system og med anvendelse af hvilke databaser de nye rapporter skal etableres. Her-
efter kan arbejdet med opsætningen af rapporterne igangsættes. Den første kørsel af rap-
porterne vil kunne gennemføres med virkning fra april 2010.

Systemunderstøttelse. Denne arbejdsstrøm omfatter valg af teknologi til produktion af
rapporterne. Der henvises til afsnit 8 i notatet for beskrivelse af systemmulighederne.

Træning. Denne arbejdsstrøm omfatter identifikation af træningsbehov i forbindelse med
udarbejdelse af de nye rapporter. Endvidere omfatter arbejdsstrømmen identifikation af
træningsbehov i forbindelse med indførelse af nye arbejdsroller og ansvar i Koncernøko-
nomi samt i de budgetansvarlige enheder.

Det undersøges i arbejdsstrømmen, hvilke medarbejdere der har behov for hvilken kompe-
tencetilførsel, og herefter udarbejdes en plan for undervisningen samt tilhørende undervis-
ningsmateriale.

Endelig omfatter arbejdsstrømmen gennemførelse af selve træningen. Det samlede træ-
ningsbehov for de budgetansvarlige enheder forventes at være i størrelsesordenen en halv
til en hel arbejdsdag pr. medarbejder. Træningen forventes primært at skulle gennemføres
for berørte medarbejdere i Koncernstyring samt økonomimedarbejdere i de budgetansvar-
lige enheder.

Kommunikation. Denne arbejdsstrøm omfatter forberedelse af de af basisrapportpakken
berørte personer i politiet vedrørende nye arbejdsopgaver og nye rapporter. I forhold til

Udnyttelse af
låneramme i
%

I forhold til optimering af likviditetsstyrin-
gen er det vigtigt at fokusere på udnyttelsen
af lånerammen, samt på at politiet holder
sig inden for denne. Udnyttelsen af låne-
rammen holdes op imod finansloven, såle-
des at en udnyttelsesgrad af lånerammen
fremkommer.

Data i forhold til trækket på
lånerammen kan hentes fra
Statens Koncern Styring.
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træningsindsatsen omfatter kommunikationsindsatsen en bredere kreds af personer, ek-
sempelvis politiets øverste ledelsesniveauer. I figuren er skitseret en tids- og aktivitetsplan:

Figur 1: Tids- og implementeringsplan

Implementeringsprojektet estimeres at kunne gennemføres over fire arbejdsuger. Dette er
kort tid i forhold til den betydelige arbejdsmængde, der ligger heri, men er dog realistisk,
hvis de rigtige ressourcer kan allokeres til projektet, og projektet i øvrigt får høj prioritet.

En styregruppe bør etableres med overordnet ansvar for projektets gennemførelse.

En dedikeret projektleder bør engageres til at lede projektet. Projektlederrollen udfylder
ikke en fuld arbejdsuge for den pågældende person, men et arbejdsomfang svarende til ca.
halv arbejdstid skønnes at være nødvendigt for projektlederen gennem projektperioden.
Projektlederen refererer til styregruppen.

Et team til at varetage arbejdsstrømmene kommunikation og træning bør etableres. Denne
kommunikations- og træningsopgave forventes at kunne blive udført af politiets egne med-
arbejdere og forventes at kræve i størrelsesordenen en fultidsperson gennem projektperio-
den, eventuelt to personer arbejdende halv tid.

Et team til at varetage opsætningen og testen af de nye rapporter bør ligeledes etableres.
Denne opgave vil eventuelt kunne udføres af en ekstern leverandør og forventes at kræve i
størrelsesordenen en fultidsansat gennem projektperioden. Igen kan bemandingen alterna-
tivt være to personer arbejdende halv tid, men det anbefales ikke at sprede arbejdsopgaver-
ne på flere end to personer.
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Kommunikations -
og træningsplaner
klare

1. kørsel af
rapportpakke
1. kørsel af
rapportpakke

Rapportpakke klarRapportpakke klar
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Samlet forventes implementeringen af basisrapportpakken at kræve 2,5 ÅRV i gennemsnit
i projektperioden.
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1.2 Appendiks 1: Eksempel på udfyldt rapport

I indeværende appendiks illustreres Rapport 1 fra den finansielle basisrapporteringspakke,
udfyldt med aktuelle data for april 2009 for Nordjyllands Politi. Da budgettet ikke er til-
gængeligt i Navision, er rapporten ikke fuldstændig.

Periode: April 2009

Budget-

ansvars-

område:

Kreds 1

(Nordjyll

and)

Org. kode:

(1.000 kr.)

Konto Real.
Seneste

budget

Afvig.real.

vs. budget

Real.

sidste

år

Real
Seneste

budget

Afvig.re

al. vs.

budget

Real.

sidste

år

Prog-

nose

Oprinde-

lig

Budget

Afvig.

progno

se vs.

budget

Real.

sidste

år

Salg af varer 0 N/A N/A -3 0 N/A N/A -14 N/A N/A N/A -42

Andre driftsindtægter -17 N/A N/A -11 -34 N/A N/A -40 N/A N/A N/A -125

Øvrige overførselsindtægter 0 N/A N/A 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A N/A 0

SUM INDTÆGTER -17 N/A N/A -14 -34 N/A N/A -54 N/A N/A N/A -167

Egentlig løn 25.096 N/A N/A 25.166 97.737 N/A N/A 96.343 N/A N/A N/A 288.184

Overarbejde 284 N/A N/A 103 652 N/A N/A 581 N/A N/A N/A 2.422

Merarbejde 8 N/A N/A 0 128 N/A N/A 5 N/A N/A N/A 24

Løn og overarbejde 1.306 N/A N/A 1.344 5.202 N/A N/A 4.957 N/A N/A N/A 16.242

Overarbejde (modkonto) 1.660 N/A N/A 2.886 3.659 N/A N/A 3.898 N/A N/A N/A -881

Pensionsbidrag 3.598 N/A N/A 3.119 14.038 N/A N/A 12.735 N/A N/A N/A 39.497

Øvrige lønninger/personaleomkostninger 0 N/A N/A 3.639 -17 N/A N/A 13.734 N/A N/A N/A -312

Øvr.komp.fravær pers. -342 N/A N/A -350 -1.252 N/A N/A -1.015 N/A N/A N/A -5.423

Øvr. tilskud/ref.beskæft -25 N/A N/A -11 -222 N/A N/A -15 N/A N/A N/A -3.885

SUM LØNOMKOSTNINGER 31.587 N/A N/A 35.897 119.926 N/A N/A 131.223 N/A N/A N/A 335.869

Husleje 45 N/A N/A 2.428 8.776 N/A N/A 7.114 N/A N/A N/A 17.624

Øvrige leje og leasing 13 N/A N/A 25 70 N/A N/A 27 N/A N/A N/A 161

Rejser og befordring 774 N/A N/A 520 2.098 N/A N/A 1.332 N/A N/A N/A 4.898

Repræsentation 13 N/A N/A 14 35 N/A N/A 43 N/A N/A N/A 127

Tilskud til personer 196 N/A N/A 186 789 N/A N/A 854 N/A N/A N/A 2.111

Rep. og vedligeholdelse 294 N/A N/A 511 1.469 N/A N/A 1.734 N/A N/A N/A 5.799

Arb.bidr.ejend.skat.og afgif. 0 N/A N/A 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A N/A 0

Omk.dækk. og kontante godtgør. 87 N/A N/A 107 -94 N/A N/A 478 N/A N/A N/A 1.344

Køb af tj. (komm. u. energi) 14 N/A N/A 20 75 N/A N/A 36 N/A N/A N/A 294

Køb af energi til forbrug 370 N/A N/A 332 1.707 N/A N/A 1.296 N/A N/A N/A 6.336

Køb af IT-varer til forbrug 53 N/A N/A 11 100 N/A N/A 14 N/A N/A N/A 451

Køb af IT-tjenesteydelser 55 N/A N/A 4 68 N/A N/A 18 N/A N/A N/A 51

Køb af tj.ydelser i øvrigt 935 N/A N/A 1.068 2.829 N/A N/A 3.037 N/A N/A N/A 10.513

Køb øvrige varer til forbrug 320 N/A N/A 516 1.432 N/A N/A 1.116 N/A N/A N/A 5.337

Andre ordinære driftsomkostninger 0 N/A N/A 2 0 N/A N/A 1 N/A N/A N/A -469

Af- og nedskrivninger 228 N/A N/A 248 803 N/A N/A 1.093 N/A N/A N/A 2.804

Finansielle indtægter/omkostninger -4 N/A N/A -1 -91 N/A N/A 14 N/A N/A N/A -4

Skatter og afgifter 0 N/A N/A 0 0 N/A N/A 0 N/A N/A N/A 0

Intern statslig overf. udgift 112 N/A N/A 0 224 N/A N/A 0 N/A N/A N/A 0

Tilskud til anden virk./investeringstilskud 19 N/A N/A 2 35 N/A N/A 16 N/A N/A N/A 252

SUM ØVRIGEOMKOSTNINGER 3.525 N/A N/A 5.991 20.324 N/A N/A 18.222 N/A N/A N/A 57.629

TOTAL 35.095 N/A N/A 41.874 140.216 N/A N/A 149.391 N/A N/A N/A 393.331

Parametervalg:

ÅTD pr. april måned 2009 Hele året 2009April måned 2009
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Beskrivelse af den aktivitetsbaserede budgetmodel

Den aktivitets- og ressourcebaserede budgetmodel har to overordnede funktioner. For det
første anvendes modellen til udarbejdelse af et aktivitetsbaseret budget. For det andet an-
vendes modellen til at gennemføre budgetopfølgning med afvigelsesforklaringer på aktivi-
tetsniveau (og organisatorisk niveau). Det er den sidste funktion, der på kort sigt er væsent-
lig for politiet og skal styrke den økonomiske styring og opfølgning. Den interne aktivi-
tetsbaserede budgettering vil dog blive beskrevet udførligt, så politiet på et senere tids-
punkt kan indføre modellen fuldt ud, hvis det vurderes at kunne optimere budgetterings- og
opfølgningsprocessen – og kan gennemføres uden risiko for overskridelser af delrammer
eller den samlede ramme.

Figur 1: Illustration af forløbet i den aktivitetsbaserede budgetmodel

Aktivitets- og ressourcemodellen består af tre hovedkomponenter:

1. Beregningslogik, inklusive vedligeholdelse af stamdata
2. Input og output for budgetlægning (mørkeblå procestrin)
3. Input og output for opfølgning (turkise procestrin).

Aktivitets- og ressourcestyringsmodellens kerne består af en sekvens af beregninger, en
slags ”beregningsmotor”. Beregningsmotoren fungerer ved brug af en række stamdata og
historiske data for løn og drift. Beregningsmotoren anvendes til at generere budgettet ved
at fastsætte medarbejdermiks, resultater og aktivitetsniveau for hver kreds, anklagemyn-
digheden og Rigspolitiets afdelinger. Disse input bliver ved hjælp af beregningsmotoren
omregnet til et budget pr. budgetansvarlig enhed, opdelt på sagsområde (aktiviteter).

Når den analytiske dybdeborende budgetopfølgning skal foretages (vi anbefaler en til tre
gange årligt), anvendes beregningsmotoren igen med input i form af faktisk registrerede
resultater og timer samt faktiske lønomkostninger og driftsomkostninger. Disse input om-

OutputInput Beregning
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Beregning af
cost
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aktivitet



2

dannes til opfølgning pr. budgetansvarlig enhed pr. sagsområde, hvor budgettet kan sam-
menholdes med aktuelle data.

Ad 1. Beskrivelse af beregningslogik (beregningsmotor)
Beregningsmotoren anvender syv stamdatakataloger, som består af dels tre forskellige sæt
definitioner, dels af historiske data fra POLPAI, Navision, POLSAS og SLS. Stamdataka-
talogerne kan ændres fra år til år. Formålet med stamdatakatalogerne er at sikre, at de un-
derliggende data kan præsenteres på dimensionerne ”aktiviteter”, ”hovedformål”, ”budget-
ansvarlig enhed”, ”stillingskode” og ”stillingskategori”.

Stamdatakatalogerne er følgende:

1. Et aktivitetskatalog, som består af politiets- og anklagemyndighedens sagsområder
knyttet til et hovedformål. Aktivitetskataloget ændres som udgangspunkt ikke fra år
til år. Aktiviteternes tilknytning til hovedformål kan ændres efter en konkret beslut-
ning i Rigspolitiet/Rigsadvokaten (aktivitetskataloget er illustreret i Appendiks 1),
men dette er af begrænset betydning for styringsmulighederne. Der er en aktivitet,
som skal fordeles forholdsmæssigt til flere hovedformål.

2. Et organisationskatalog, som knytter organisationsenheder i POLPAI med budget-
ansvarlig enhed. Organisationsstrukturen for Rigspolitiet, anklagemyndigheden og
hver kreds trækkes fra POLPAI. Koblingen er unik for hver kreds, for Rigspolitiet
og for anklagemyndigheden. Tilknytningen forventes kun ændret, når der sker or-
ganisatoriske ændringer. Tilknytningen af organisationsenheder til budgetansvarli-
ge enheder anvendes til at få budgettet fordelt fra aktiviteter til budgetansvarlige
enheder (organisationskataloget er illustreret i Appendiks 2).

3. Et stillingskatalog med alle stillingskoder i politiet samt en gruppering af stillings-
koder i stillingskategorier. Stillingskoderne er trukket i POLPAI. Grupperingen af
stillingskoder til stillingskategorier kan være forskellig i hver kreds, ligesom hver
kreds kan anvende forskellige stillingskoder. Der vil kunne træffes en ledelsesmæs-
sig beslutning om harmonisering af stillingskategorier og gruppering af stillingsko-
der, hvilket vil skabe større sammenligningsmuligheder kredsene imellem (stil-
lingskataloget er illustreret i Appendiks 3).

4. Faktisk tidsregistrering fra POLPAI fra 2009 (illustreret i Appendiks 4). I takt med
modellens anvendelse, kan et gennemsnit af 2-3års faktisk tidsregistrering anvendes
i stedet for et enkelt år.

5. Øvrige driftsomkostninger fra Navision fra 2009 (illustreret i Appendiks 4).

6. Opnåede resultater fra POLSAS fra 2009 (illustreret i Appendiks 4).

7. Løndata fra SLS fra 2009 til beregning af gennemsnitlige timepriser (illustreret i
Appendiks 6).



3

Beregningsmotoren anvender som nævnt ovenstående stamdatakataloger. Beregningsmoto-
ren kan opdeles i tre dele. Første del (trin 1 i figur 2), beregner gennemsnitlige timepriser.
Anden del (trin 2 – 5 i figur 2) beregner budget pr. aktivitet pr. organisatorisk enhed. I tred-
je del (trin 6 i figur 2) fordeles øvrige driftsomkostninger.

Trinnene i beregningsmotoren er illustreret i sammenhæng med input og output i nedenstå-
ende figur 2 indeholdende input, aktiviteter i budgetmodellen samt output.

Figur 2: Budgetmodel - beregningsmotor

Aktivitet 1
Beregning af gennemsnitlige timepriser inklusive og eksklusive overarbejde pr. stillings-
kode foretages på baggrund af data fra SLS og POLPAI (SAP BI). Metode for beregning af
timepriser er beskrevet i Appendiks 6.

Aktivitet 2
Ressourceforbruget i form af antal timer for afsluttet år opstilles i en matrix med timer pr.
stillingskode pr. budgetansvarlig enhed pr. aktivitet pr. hovedformål. Matricen udarbejdes
på baggrund af organisationskataloget, aktivitetskataloget samt timer pr. organisatorisk en-
hed pr. stillingskode, og grupperes i sagsområder fra POLPAI. Organisationskataloget sik-
rer, at matricen kan udarbejdes pr. budgetansvarlig enhed, mens aktivitetskataloget gør det
muligt at opsætte matricen pr. aktivitet og pr. hovedformål.

Budgetmodellen - beregningsmotor

Nyløn pr. område/stillingskode
Løn pr. område/stillingskode
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Tabel 1 Eksempel på timer pr. stillingskode og budgetansvarlig enhed

Administration

Politi-
direktør

Ansatte i
Admini-
stration

Ansatte i
Admini-
stration

Ansatte i
Admini-
stration

Ansatte i
Admini-
stration

Ho-
ved-
for-
mål Aktivitet Total

Politidi-
rektør

Afde-
lingsle-

der

Afde-
lingsle-

der-
kontor

Afsnits-
leder

Assi-
stent
– okl.

Alle aktiviteter 1.070.051

Hændelser og
undersøgelser

42.344 0 200 300 500
100

Eftersøgninger 1.074 0 100 0 0 0

2 Drab 10.924 0 0 0 20 0

2 Indbrud 29.481 0 100 0 50 50

2 Tyveri 11.141 0 100 0 0 0

3 Drab 931 0 0 0 0 0

3 Indbrud 1.550 0 0 0 0 0

3 Tyveri 2.162 0 0 0 0 0
Note: Et udsnit er illustreret på baggrund af data fra POLPAI 2009 samt organisationskatalog og aktivitetskatalog. Data
pr. stillingskode er fiktive.

Aktivitet 3
Omkostningen forbundet med ressourceforbruget pr. stillingskode pr. budgetansvarlig en-
hed pr. aktivitet pr. hovedformål beregnes ved at multiplicere antal timer med den gennem-
snitlige timepris inklusive overarbejde pr. tilhørende stillingskode. Ved at anvende gen-
nemsnitsprisen inklusive overarbejde beregnes den samlede lønomkostning i afsluttet år pr.
aktivitet, hvilket anvendes som sammenligningsgrundlag for budgetlægningen i nyt år.

Tabel 2: Eksempel på omkostninger pr. stillingskode og budgetansvarlig enhed

Administration

Politi-
direk-

tør

Ansatte
i Admi-
nistra-

tion

Ansatte
i Admi-
nistra-

tion

Ansatte
i Admi-
nistra-

tion

Ansatte
i Admi-
nistra-

tion

Ho-
ved-
for-
mål Aktivitet Total

Politi-
direk-

tør

Afde-
lingsle-

der

Afde-
lingsle-

der-
kontor

Afsnits-
leder

Assi-
stent –

okl.

Alle aktiviteter 318.659.826

Hændelser og
undersøgelser 12.014.440 0 59.586 98.292 165.565 23.752

Eftersøgninger 337.263 0 29.793 0 0 0

2 Drab 3.503.593 0 0 0 6.622 0

2 Indbrud 8.596.838 0 29.793 0 16.556 11.876
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Administration

Politi-
direk-

tør

Ansatte
i Admi-
nistra-

tion

Ansatte
i Admi-
nistra-

tion

Ansatte
i Admi-
nistra-

tion

Ansatte
i Admi-
nistra-

tion

Ho-
ved-
for-
mål Aktivitet Total

Politi-
direk-

tør

Afde-
lingsle-

der

Afde-
lingsle-

der-
kontor

Afsnits-
leder

Assi-
stent –

okl.

2 Tyveri 3.370.630 0 29.793 0 0 0

3 Drab 329.304 0 0 0 0 0

3 Indbrud 502.043 0 0 0 0 0

3 Tyveri 710.826 0 0 0 0 0
Note: Et udsnit er illustreret på baggrund af data fra POLPAI 2009, beregnede gennemsnitlige timepriser samt organisationskatalog og
aktivitetskatalog. Eksempelberegning for lønomkostning på hændelser og undersøgelser for afdelingslederen i Administrationen:
200 timer *298 kr./time =59.586 kr.Den gennemsnitlige timepris er vist i Appendiks 5, og beregningsmetoden er beskrevet i Appendiks
6.

Aktivitet 4
På baggrund af aktivitet nr. 2 summeres timeforbruget fra niveauet på stillingskoder til stil-
lingskategorier. Dermed opnås en matrice med ressourceforbrug i form af antal timer pr.
stillingskategori pr. budgetansvarlig enhed pr. aktivitet pr. hovedformål.

Tabel 3: Eksempel på timer pr. stillingskategori og budgetansvarlig enhed

Administration

Ho-
ved-
for-
mål Aktivitet Total

Politi-
direktør

Øverste
ledelse

Politi-
ansatte

Politi-
elever Jurister

Alle aktivite-
ter

1.070.051 0 1.486 17.700 135.731 3.210

Hændelser
og undersø-
gelser

42.344 0 0 0 10.505 6

Eftersøgnin-
ger

1.074 0 0 0 85 8

2 Drab 10.924 0 0 0 89 3

2 Indbrud 29.481 0 0 0 5.499 0

2 Tyveri 11.141 0 0 0 1.468 12

3 Drab 931 0 0 0 0 0

3 Indbrud 1.550 0 0 0 0 0

3 Tyveri 2.162 0 0 0 0 0
Note: Et udsnit er illustreret på baggrund af aktivitet nr. 2 samt stillingskataloget.

Aktivitet 5
På baggrund af aktivitet nr. 3 summeres lønomkostningen fra niveauet på stillingskoder til
stillingskategorier. Dermed opnås en matrix med lønomkostning i form af antal timer pr.
stillingskategori pr. budgetansvarlig enhed pr. aktivitet pr. hovedformål.
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Tabel 4: Eksempel på lønomkostninger pr. stillingskategori og budgetansvarlig enhed

Note: Et udsnit er illustreret på baggrund af aktivitet nr. 3 samt stillingskataloget.

Aktivitet 6
Forbrug i form af øvrige driftsomkostninger allokeres til hver aktivitet eller anden dimen-
sion (f.eks. afdeling) via antal timer anvendt pr. budgetansvarlig enhed på aktiviteten som
% af det totale tidsforbrug. Alle øvrige driftsomkostninger fordeles samlet.

Tabel 5: Eksempel på øvrige driftsomkostninger pr. aktivitet og budgetansvarlig enhed

Hoved-
formål Aktivitet Administration Beredskab Chefanklager

Totale
driftsomkostninger

Alle aktivite-
ter

11.134.798 16.372.576 3.413.338 50.746.296

2 Drab 4.776 54.942 0 518.062

2 Indbrud 155.887 107.868 0 1.398.124

2 Tyveri 6.263 20.513 0 528.358
Note: Beregningsmetode eksemplificeret på totale øvrige driftsomkostninger til aktiviteten drab: 10.924 timer/1.070.051timer *
50.746.296 kr. = 518.062 kr.

Output 1
Oversigt med timer, årsværk og lønomkostninger pr. stillingskategori og budgetansvarlig
enhed. Oversigten anvendes, når personalemiks for budgetåret skal fastlægges.

Administration

Ho-
ved-
for-
mål Aktivitet Total

Poli-
ti-

direk-
tør

Øverste
ledelse

Politi-
ansatte

Politiele-
ver Jurister

Alle aktivite-
ter

318.659.826 0 835.390 5.774.43
8

30.132.21
5

1.202.289

Hændelser
og undersø-
gelser

12.014.440 0 0 0 2.332.092 2.247

Eftersøgnin-
ger

337.263 0 0 0 18.815 2.809

2 Drab 3.503.593 0 0 0 19.749 1.123

2 Indbrud 8.596.838 0 0 0 1.220.709 0

2 Tyveri 3.370.630 0 0 0 325.792 4.307

3 Drab 329.304 0 0 0 0 0

3 Indbrud 502.043 0 0 0 0 0

3 Tyveri 710.826 0 0 0 0 0
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Tabel 6: Eksempel på oversigt over timer, årsværk og lønomkostninger

Output 2
Oversigt med timer og løn pr. budgetansvarlig enhed pr. aktivitet anvendes som sammen-
ligningsgrundlag, når budgettet udarbejdes. Nedenstående oversigt opdeles i to delelemen-
ter – anklagemyndighed og resten af kredsen – idet anklagemyndigheden i hver kreds får
tildelt midler fra den centrale anklagemyndighed, som det skal være muligt at opgøre. Det
er antal timer og lønomkostninger som illustreres separat for anklagemyndighed og resten
af kredsen, mens drift opgøres for kredsen som helhed.

Tabel 7: Eksempel på oversigt over timer og omkostninger pr. aktivitet

Aktiviteterne i og output fra beregningsmotoren anvendes både i budgetlægningen og i
budgetopfølgningen, hvilket forklares yderligere nedenfor.

Ad 2. Udarbejdelse af budget
Budgetmodellen anvendes til udarbejdelse af et aktivitetsbaseret budget for hver kreds,
Rigspolitiets afdelinger og anklagemyndigheden. Anklagemyndigheden, som svarer til den
budgetansvarlige enhed chefanklageren i hver kreds, skal opgøres selvstændigt, således det
er muligt at udarbejde et budget og følge op på den bevilling, som anklagemyndigheden i

Timer ÅRV Løn-omk Timer ÅRV Løn-omk Timer ÅRV Løn-omk Timer ÅRV Løn-omk

Samlet for kredsen 1.070.051 718 318.659.826 234.792 122 56.278.773 345.237 179 105.710.879 71.975 37 23.549.712

Politidirektør 1.794 1 1.383.614 - - - - - - - - -

Øverste ledelse 5.334 4 2.998.635 1.486 1 835.390 - - - 1.733 1 973.966

Politiansatte 660.725 443 215.549.535 17.700 12 5.774.438 271.170 182 88.464.338 10.558 7 3.444.319

Politielever 182.058 122 40.416.892 135.731 91 30.132.215 39.384 26 8.743.326 - - -

Jurister 39.688 27 14.862.889 3.210 2 1.202.289 - - - 36.478 24 13.660.599

Administrativt ansatte 157.945 106 38.723.595 58.412 39 14.320.986 34.683 23 8.503.215 20.405 14 5.002.645

Servicemedarbejdere 18.252 12 4.013.454 18.252 12 4.013.454 - - - - - -

Andre medarbejdere 4.257 3 711.214 - - - - - - 2.802 2 468.183

Samlet for kredsen Administration Beredskab Chef-anklager

Hovedområde Aktivitet Timer LønomkostningerDriftsomkostninger

Total 1.070.051 318.659.826 50.746.296

1. Opretholdelse af fred og ordenHændelser og undersøgelser 42.344 12.014.440 2.008.136

1. Opretholdelse af fred og ordenEftersøgninger 1.074 337.263 50.937

1. Opretholdelse af fred og ordenPatrulje flere formål 5.811 1.818.781 275.598

1. Opretholdelse af fred og ordenTransport og bevogtning 23.348 7.017.850 1.107.275

1. Opretholdelse af fred og ordenTilsyn/eskorte/beskyttelse 4.538 1.131.214 215.194

1. Opretholdelse af fred og ordenPas- og udlændingekontrol 7.923 2.378.242 375.746

1. Opretholdelse af fred og ordenAdministrative sager 14.645 4.717.114 694.537

1. Opretholdelse af fred og ordenVold - initiativ 967 311.900 45.879

1. Opretholdelse af fred og ordenRøveri - initiativ 20 6.525 948

1. Opretholdelse af fred og ordenIndbrud - initiativ 2.482 792.845 117.723

1. Opretholdelse af fred og ordenTyveri - initiativ 159 42.669 7.559

1. Opretholdelse af fred og ordenFærdselslov - initiativ 17.786 5.101.318 843.469

1. Opretholdelse af fred og ordenIndsats i og omkring værtshuse 4.632 1.442.088 219.662

1. Opretholdelse af fred og ordenSærlige persongrupper 5.256 1.688.362 249.238

1. Opretholdelse af fred og ordenSærlige geografiske områder 68.742 20.486.610 3.260.054

1. Opretholdelse af fred og ordenSærlige begivenheder 4.458 1.402.636 211.394

1. Opretholdelse af fred og ordenAndre forebyggende aktiviteter 5.517 1.776.259 261.645

1. Opretholdelse af fred og ordenØvrig særlov - initiativ 193 62.881 9.141

1. Opretholdelse af fred og ordenCentrale målkrav - - -

1. Opretholdelse af fred og ordenAlarm 112/Radio/Dete 22.254 7.181.868 1.055.368

1. Opretholdelse af fred og ordenTilkaldt - ikke inds 11 3.670 534

1. Opretholdelse af fred og ordenKriminalitetsanalyse 5.861 1.843.737 277.970

1. Opretholdelse af fred og ordenEfterretningsvirksom 95 31.052 4.482

1. Opretholdelse af fred og ordenBeredskabsarbejde 12.937 4.176.205 613.537
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hver kreds modtager af den centrale anklagemyndighed. Det har indflydelse på visse trin i
budgetudarbejdelsen, hvilket er indeholdt i efterfølgende beskrivelser.

Når budgettet skal udarbejdes starter processen ved, at bevillingen bliver fastsat og alloke-
ret, jf. Bilag 6 – Budgetproces/-procedure (instruks). En del af bevillingen kommer fra den
centrale anklagemyndighed, mens resten allokeres fra Rigspolitiet. Samtidig fastslår kred-
sen, anklagemyndigheden i kredsen eller afdelingerne i Rigspolitiet det aktuelle medarbej-
dermiks for budgetåret. Denne del af processen svarer til den hidtidige proces i politiet. De
nye procestrin i budgetlægningen er illustreret i figur 3:

Figur 3: Budgetmodel - udarbejdelse af budget

Aktivitet 1
Beregningsmotoren rummer nu et overblik over antal årsværk for hver stillingskategori
samlet for kredsen for afsluttet år. Ved budgetudarbejdelsen skal kredsen indtaste antallet
af medarbejdere i hver stillingskategori for henholdsvis anklagemyndighed og resten af
kredsen for budgetåret. Opdelingen sikrer at bevillingen fra den centrale anklagemyndig-
hed stemmer overens med antal medarbejdere i anklagemyndigheden i kredsen.

For at omregne antal årsværk pr. stillingskategori til antal timer, skal der beregnes en
årsnorm for hver stillingskategori. Årsnormen skal svare til et effektivt antal timer som
hver stillingskategori har til rådighed at arbejde i. Årsnormen skal dermed tage højde for
ferie, feriefridage, omsorgsdage, sygedage, frokost m.m. som ikke timeregistreres. Denne
årsnorm skal også anvendes til beregning af den gennemsnitlige timeløn pr. stillingskode,
som udarbejdes i aktivitet 1 i beregningsmotoren. Det betyder, at en høj årsnorm vil påvir-
ke den gennemsnitlige timepris pr. stillingskode til at være lavere end hvis der anvendes en
lav årsnorm. For politiansatte vil årsnormen muligvis være lavere end for administrative
medarbejdere, idet politiansatte har nattevagter m.m. Tabel 8 illustrerer timer, årsværk og
normtid samlet for kredsen. Samme metode skal anvendes, når opgørelsen udarbejdes for
anklagemyndighed og resten af kredsen.
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Tabel 8: Timer og årsværk pr. stillingskategori samlet for kredsen

Note: Antal årsværk er i afsluttet år opgjort med viden fra kredsen om faktisk personaletal. Normtiden pr. stillingskategori i afsluttet år
er beregnet herudfra. I budgetåret er anvendt en fiktiv årsnorm på 1536 timer for alle stillingskategorier samt et fiktivt antal medarbejde-
re pr. stillingskategori. Den korrekte normtid pr. stillingskategori skal fastsættes af hver enkelt kreds i budgetudarbejdelsen

Aktivitet 2
Det regulerede timeantal pr. stillingskategori fordeles pr. default til aktiviteter for hver stil-
lingskategori for henholdsvis anklagemyndighed og resten af kredsen på baggrund af histo-
risk ressourcetræk (aktivitet 2 i budgetmotoren). Antal årsværk samlet set og pr. stillings-
kategori pr. aktivitet og hovedformål kan herefter beregnes via den anvendte årsnorm. I
nedenstående tabel 9 er kredsen som helhed illustreret, men samme metode anvendes til
anklagemyndigheden og resten af kredsen.

Tabel 9: Timeantal pr. stillingskategori pr. aktivitet og hovedformål

Note: Eksempel på beregning af antal timer for politiansatte for aktiviteten Hændelser og undersøgelser:
808.787 timer *25.040 timer / 660.725 timer = 30.651 timer
De 25.040 timer er antal timer samlet for alle politiansatte i kredsen i afsluttet år.
Eksempel på beregning af % sats for 1. opretholdelse af fred og orden for politiansatte: 228.566 timer / 808.787 timer = 29 %
Eksempel på beregning af % sats for hændelser og undersøgelser for politiansatte: 30.651 timer / 228.566 timer = 13 %

Samlet i kredsen for afsluttet år Vurdering af timer og årsværk i budgetåret

Timer ÅRV Normtid Timer ÅRV Normtid

Samlet for kredsen 1.070.051 752 1.424 1.136.454 740 1.536

Politidirektør 1.794 1,0 1.794 1.536 1,0 1.536

Øverste ledelse 5.334 3,0 1.778 5.496 3,6 1.536

Politiansatte 660.725 503,4 1.313 808.787 526,4 1.536

Politielever 182.058 84,0 2.167 93.798 61,0 1.536

Jurister 39.688 30,5 1.301 40.895 26,6 1.536

Administrativt ansatte 157.945 113,3 1.394 162.748 105,9 1.536

Servicemedarbejdere 18.252 14,0 1.304 18.807 12,2 1.536

Andre medarbejdere 4.257 2,5 1.703 4.386 2,9 1.536
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1. Opretholdelse af fred og orden 21 5 232.113 29% 26.148 28% 39 0% 10.938 0 0 269.265 24% 251.056 23%

Hændelser og undersøgelser 0 0 30.651 13% 8.868 34% 15 40% 80 0 0 39.614 15% 42.344 17%

Eftersøgninger 0 0 1.138 0% 65 0% 12 31% 7 0 0 1.222 0% 1.074 0%

Patrulje flere formål 0 0 6.209 3% 381 1% 0 0% 0 0 0 6.589 2% 5.811 2%

Transport og bevogtning 0 0 21.223 9% 2.487 10% 0 0% 1.219 0 0 24.929 9% 23.348 9%

Tilsyn/eskorte/beskyttelse 0 0 1.453 1% 1.723 7% 0 0% 8 0 0 3.183 1% 4.538 2%

Pas- og udlændingekontrol 0 0 7.273 3% 1.021 4% 0 0% 0 0 0 8.294 3% 7.923 3%

Administrative sager 0 0 17.095 7% 122 0% 0 0% 456 0 0 17.673 7% 14.645 6%

Vold - initiativ 0 0 1.141 0% 18 0% 0 0% 0 0 0 1.159 0% 967 0%

Røveri - initiativ 0 0 24 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 24 0% 20 0%

Indbrud - initiativ 0 0 2.839 1% 84 0% 0 0% 0 0 0 2.923 1% 2.482 1%

Tyveri - initiativ 0 0 86 0% 46 0% 0 0% 0 0 0 132 0% 159 0%

Færdselslov - initiativ 6 0 11.411 5% 418 2% 0 0% 7.876 0 0 19.712 7% 17.786 7%

Indsats i og omkring værtshuse 0 0 4.847 2% 343 1% 8 20% 0 0 0 5.197 2% 4.632 2%

Særlige persongrupper 7 0 6.074 3% 146 1% 0 0% 1 0 0 6.229 2% 5.256 2%

Særlige geografiske områder 0 0 61.281 26% 9.454 36% 0 0% 341 0 0 71.076 26% 68.742 27%

Særlige begivenheder 0 5 4.817 2% 241 1% 0 0% 52 0 0 5.115 2% 4.458 2%

Andre forebyggende aktiviteter 3 0 6.450 3% 125 0% 0 0% 1 0 0 6.580 2% 5.517 2%

Øvrig særlov - initiativ 0 0 236 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 236 0% 193 0%

Centrale målkrav 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0%

Alarm 112/Radio/Dete 0 0 26.318 11% 387 1% 4 10% 0 0 0 26.708 10% 22.254 9%

Tilkaldt - ikke inds 0 0 14 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 14 0% 11 0%

Kriminalitetsanalyse 4 0 6.102 3% 0 0% 0 0% 898 0 0 7.004 3% 5.861 2%

Efterretningsvirksom 0 0 115 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 115 0% 95 0%

Beredskabsarbejde 0 0 15.316 7% 219 1% 0 0% 0 0 0 15.535 6% 12.937 5%

Parkeringskontrol 0 0 2 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 2 0% 2 0%
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Aktivitet 3
Næste trin fastsætter resultater og målsætning for antal timer pr. aktivitet for anklagemyn-
digheden og resten af kredsen. Aktivitet 2 har pr. default fordelt timerne til aktiviteter pr.
stillingskategori svarende til historisk timeforbrug på aktiviteter. Såfremt kredsen, Rigspo-
litiets afdelinger eller anklagemyndigheden ønsker at prioritere anderledes i budgetåret,
indarbejdes ændringen her.

Har aktiviteten tilkoblet et produktionsresultat, skal resultatet ligeledes målsættes, og antal
timer til at opnå resultatet fastsættes for budgetåret. Resultatet kan f.eks. udtrykkes i et for-
ventet antal sigtelser eller tiltaler for enkelte aktiviteter. Målsætning for aktiviteter, som
ikke har tilknyttet et resultat, udtrykkes som et planlagt ressourceforbrug på en given akti-
vitet som eksempelvis Efterretningsvirksomhed, der ikke eller kun vanskeligt lader sig ud-
trykke i specifikke målbare resultater. Et sådant mål udtrykkes som et planlagt timefor-
brug.

Det er også muligt i budgetlægningen at fastsætte et resultat for et hovedformål samlet.
Dette er eksempelvis relevant for hovedformålet Administration. I budgetlægningen skal
det f.eks. besluttes, hvor mange omkostninger som % af bevillingen, der må anvendes på
hovedformålet Administration. Hver aktivitet under hovedformålet Administration målsæt-
tes som for alle andre aktiviteter også via planlagt timeforbrug for den enkelte aktivitet.
Hvilke hovedformål, der har tilknyttet et overordnet resultat, er beskrevet i Bilag 3 - Kon-
cept for mål- og resultatstyring.

I budgetlægningsprocessen vil opnåede resultater og anvendt timeforbrug pr. aktivitet fra
seneste afsluttede år være vist, ligesom det er tilfældet for enhedsomkostninger og timer pr.
resultat for afsluttet år og budgetår. Indsigt i historiske data samt enhedsomkostninger ved
en given prioritering af aktiviteter i budgetåret kan anvendes som rettesnor når kredsen el-
ler rigspolitiet skal prioritere mellem aktiviteter. I tabel 10 er indsat tilfældige resultater og
mål for hele kredsen som eksempel på budget for nyt budgetår, samt hvilken indflydelse
disse resultater og antal timer har for enhedsomkostningerne. Opgørelsen skal opsplittes i
anklagemyndighed og resten af kredsen.
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Tabel 10: Målsætning pr. aktivitet

Note: Tabellen er vist for kredsen samlet set. Denne skal opsplittes for anklagemyndigheden og for resten af kredsen, således timerne
som pr. default allokeres pr. aktivitet stemmer overens med timeantallet angivet pr. stillingskategori for de to grupper.
Eksempel på beregning af enhedsomkostninger for afsluttet år (2009) – anvendes output 2 fra beregningsmotoren:
(12.014.440 kr. + 2.008.136 kr.) / 38.565 stk. = 364 kr.pr.stk.
Eksempel på beregning af enhedsomkostninger for budgetåret (2011) – anvendes data som først bliver tilgængelige i efterfølgende trin i
budgetudarbejdelsen: (10.463.305 kr. + 1.738.753 kr.) / 34.000 stk. = 359 kr.pr.stk.
Eksempel på beregning af timer pr. resultat for afsluttet år: 42.344 timer / 38.565 stk. = 1,1 timer/stk.

Ved indarbejdelse af ændring i timeforbrug i trin 3foretages en ændring af de lysegrå fel-
ter, svarende til stillingskategorierne politiansatte, politielever og jurister. De øvrige stil-
lingskategorier holdes fast, idet det antages, at de øvrige stillingskategoriers tidsforbrug
kun korrelerer beskedent med aktivitetsniveauet. Såfremt det er nødvendigt at kunne juste-
re på de øvrige stillingskategorier, skal dette også være en mulighed i modellen.

Det er væsentligt, at summen af timer for hver stillingskategori ikke ændres, idet sammen-
hængen til det virkelige antal medarbejdere pr. kategori ellers vil fortabes. Antal timer er
fastlagt i trin 1, hvorimod trin 3 er en ombrydning af eksisterende timer til underliggende
aktiviteter.

Trin 3 giver hermed mulighed for kredsen, anklagemyndigheden og Rigspolitiet til at si-
mulere hvilken indflydelse en anden prioritering vil have på budgettet. Det skal være mu-
ligt at simulere i ”begge retninger”, forstået på den måde, at en ændring i resultater på ek-
sempelvis hændelser og undersøgelser vil give en ny enhedsomkostning hvis antal timer
fastholdes, mens det vil give et andet antal timer hvis enhedsomkostningerne fastholdes.

Aktivitet 4
På baggrund af det ændrede timeforbrug i aktivitet 3 i budgetudarbejdelsen og aktivitet 4 i
beregningsmotoren opgøres timer pr. stillingskategori pr. budgetansvarlig enhed pr. aktivi-
tet. Det er væsentligt, at timerne for eksempelvis politielever fordeles ud på politielever for
hver budgetansvarlig enhed. Første del af aktiviteten er illustreret i tabel 11.
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1. Opretholdelse af fred og orden 21 5 232.113 29% 26.148 28% 39 0% 10.938 0 0 269.265 24% 251.056 23% 84.953.631 87.672.302

Hændelser og undersøgelser 0 0 30.651 13% 8.868 34% 15 40% 80 0 0 39.614 15% 42.344 17% 34.000 38.565 359 364 1,2 1,1

Eftersøgninger 0 0 1.138 0% 65 0% 12 31% 7 0 0 1.222 0% 1.074 0% 4.000 3.797 99 102 0,3 0,3

Patrulje flere formål 0 0 6.209 3% 381 1% 0 0% 0 0 0 6.589 2% 5.811 2%

Transport og bevogtning 0 0 21.223 9% 2.487 10% 0 0% 1.219 0 0 24.929 9% 23.348 9%

Tilsyn/eskorte/beskyttelse 0 0 1.453 1% 1.723 7% 0 0% 8 0 0 3.183 1% 4.538 2%

Pas- og udlændingekontrol 0 0 7.273 3% 1.021 4% 0 0% 0 0 0 8.294 3% 7.923 3%

Administrative sager 0 0 17.095 7% 122 0% 0 0% 456 0 0 17.673 7% 14.645 6%

Vold - initiativ 0 0 1.141 0% 18 0% 0 0% 0 0 0 1.159 0% 967 0%

Røveri - initiativ 0 0 24 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 24 0% 20 0%

Indbrud - initiativ 0 0 2.839 1% 84 0% 0 0% 0 0 0 2.923 1% 2.482 1%

Tyveri - initiativ 0 0 86 0% 46 0% 0 0% 0 0 0 132 0% 159 0%

Færdselslov - initiativ 6 0 11.411 5% 418 2% 0 0% 7.876 0 0 19.712 7% 17.786 7%

Indsats i og omkring værtshuse 0 0 4.847 2% 343 1% 8 20% 0 0 0 5.197 2% 4.632 2%

Særlige persongrupper 7 0 6.074 3% 146 1% 0 0% 1 0 0 6.229 2% 5.256 2%

Særlige geografiske områder 0 0 61.281 26% 9.454 36% 0 0% 341 0 0 71.076 26% 68.742 27%

Særlige begivenheder 0 5 4.817 2% 241 1% 0 0% 52 0 0 5.115 2% 4.458 2%

Andre forebyggende aktiviteter 3 0 6.450 3% 125 0% 0 0% 1 0 0 6.580 2% 5.517 2%

Øvrig særlov - initiativ 0 0 236 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 236 0% 193 0%

Centrale målkrav 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0%

Alarm 112/Radio/Dete 0 0 26.318 11% 387 1% 4 10% 0 0 0 26.708 10% 22.254 9%

Tilkaldt - ikke inds 0 0 14 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 14 0% 11 0%

Kriminalitetsanalyse 4 0 6.102 3% 0 0% 0 0% 898 0 0 7.004 3% 5.861 2%

Efterretningsvirksom 0 0 115 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 115 0% 95 0%

Beredskabsarbejde 0 0 15.316 7% 219 1% 0 0% 0 0 0 15.535 6% 12.937 5%

Parkeringskontrol 0 0 2 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 2 0% 2 0%

Mål- og resultatstyringAktivitets- og ressourcestyring
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Tabel 11: Timer pr. stillingskategori pr. budgetansvarlig enhed og aktivitet

Administration

Hoved-
formål Aktivitet Total

Politi-
direk-

tør
Øverste
ledelse

Politi-
ansatte

Politiele-
ver Jurister

Alle aktivite-
ter

1.136.454 0 1.531 21.667 69.929 3.308

Hændelser
og undersø-
gelser

39.614 0 0 0 5.412 6

Eftersøgnin-
ger

1.222 0 0 0 44 8

2 Drab 13.113 0 0 0 46 3

2 Indbrud 29.180 0 0 0 2.833 0

2 Tyveri 11.860 0 0 0 756 12

3 Drab 960 0 0 0 0 0

3 Indbrud 1.597 0 0 0 0 0

3 Tyveri 2.228 0 0 0 0 0
Note: Et udsnit er illustreret på baggrund af aktivitet nr. 4 i beregningsmotoren samt aktivitet nr. 3 i budgetudarbejdelsen. Beregningsek-
sempel for antal timer anvendt på hændelser og undersøgelser for politielever: 10.505 timer * 17.202 timer / 8.868 timer = 5.412. De
10.505 timer stammer fra aktivitet 4 i beregningsmotoren svarende til politielevers samlede timeforbrug i administration på hændelser og
undersøgelser for afsluttet år, mens de 17.202 timer er politielevers samlede timeforbrug på aktiviteten hændelser og undersøgelser på
tværs af budgetansvarlige enheder for det afsluttede år. Når opgørelsen opdeles i anklagemyndighed og resten af kredsen vil timeantallet
på de 17.202 timer falde, såfremt nogle af timerne tilhører anklagemyndigheden. De 8.868 timer stammer fra aktivitet 3 i budgetudarbej-
delsen.

Aktivitet 5
Opgørelse af de budgetterede antal timer i % og antal årsværk pr. stillingskategori pr. bud-
getansvarlig enhed pr. aktivitet pr. hovedformål udarbejdes på baggrund af data fra aktivi-
tet 4 i budgetudarbejdelsen. Opgørelsen skal opdeles i anklagemyndighed og resten af
kredsen. I nedenstående tabel 12 er kredsen som helhed illustreret for stillingskategorien
politiansatte og politielever i procent.
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Tabel 12: % timeforbrug pr. budgetansvarlig enhed for hver aktivitet

Note: Eksempel på beregning af procentsatsen for politielever i administration for drab mv. under hovedformål 2 – der anvendes data fra
tabel 11 (46 timer) samt data fra tabel 12 (129 timer): 46 timer / 129 timer = 36 %

Aktivitet 6
I dette trin er det muligt at udarbejde en ny procentfordeling mellem de budgetansvarlige
enheder pr. aktivitet, ved at ændre procentsatserne i de grå felter. Denne funktionalitet an-
vendes såfremt den historiske fordeling af arbejdsopgaver mellem budgetansvarlige enhe-
der ønskes fordelt anderledes i budgetåret.

I tabel 13 er procentsatsen for politielever i administration for drab mv. ændret fra 36 % til
100 %, ligesom procentsatsen for beredskab er ændret fra 64 % til 0 %. Dette er et fiktivt
eksempel, som anvendes til de efterfølgende beregninger af budgettet.
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1. Opretholdelse af fred og orden 21 5 232.113 29% 26.148 28%

Hændelser og undersøgelser 0 0 0% 59% 0% 0% 10% 31% 0% 100% 30.651 13% 61% 37% 0% 0% 0% 2% 0% 100% 8.868 34%

Eftersøgninger 0 0 0% 68% 0% 0% 0% 32% 0% 100% 1.138 0% 67% 27% 0% 0% 0% 6% 0% 100% 65 0%

Patrulje flere formål 0 0 0% 70% 0% 0% 0% 30% 0% 100% 6.209 3% 61% 35% 0% 0% 0% 4% 0% 100% 381 1%

Transport og bevogtning 0 0 0% 34% 0% 0% 12% 53% 0% 100% 21.223 9% 69% 24% 0% 0% 0% 7% 0% 100% 2.487 10%

Tilsyn/eskorte/beskyttelse 0 0 0% 69% 0% 0% 1% 30% 0% 100% 1.453 1% 86% 13% 0% 0% 0% 1% 0% 100% 1.723 7%

Pas- og udlændingekontrol 0 0 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 7.273 3% 62% 38% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 1.021 4%

Administrative sager 0 0 0% 2% 0% 0% 0% 98% 0% 100% 17.095 7% 64% 27% 0% 0% 0% 9% 0% 100% 122 0%

Vold - initiativ 0 0 0% 97% 0% 0% 0% 3% 0% 100% 1.141 0% 89% 0% 0% 0% 0% 11% 0% 100% 18 0%

Røveri - initiativ 0 0 0% 68% 0% 0% 0% 33% 0% 100% 24 0% 0% 0 0%

Indbrud - initiativ 0 0 0% 93% 0% 0% 0% 7% 0% 100% 2.839 1% 43% 45% 0% 0% 0% 12% 0% 100% 84 0%

Tyveri - initiativ 0 0 0% 76% 0% 0% 0% 24% 0% 100% 86 0% 79% 21% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 46 0%

Færdselslov - initiativ 6 0 0% 96% 0% 0% 0% 4% 0% 100% 11.411 5% 80% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 418 2%

Indsats i og omkring værtshuse 0 0 0% 45% 0% 0% 0% 55% 0% 100% 4.847 2% 56% 44% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 343 1%

Særlige persongrupper 7 0 0% 15% 0% 1% 1% 83% 0% 100% 6.074 3% 59% 30% 0% 0% 0% 11% 0% 100% 146 1%

Særlige geografiske områder 0 0 2% 41% 1% 4% 8% 44% 0% 100% 61.281 26% 86% 12% 0% 0% 0% 2% 0% 100% 9.454 36%

Særlige begivenheder 0 5 0% 47% 0% 3% 0% 50% 0% 100% 4.817 2% 65% 26% 0% 0% 0% 9% 0% 100% 241 1%

Andre forebyggende aktiviteter 3 0 0% 2% 0% 0% 0% 98% 0% 100% 6.450 3% 86% 6% 0% 0% 0% 8% 0% 100% 125 0%

Øvrig særlov - initiativ 0 0 0% 19% 0% 0% 0% 81% 0% 100% 236 0% 0% 0 0%

Centrale målkrav 0 0 0% 0 0% 0% 0 0%

Alarm 112/Radio/Dete 0 0 1% 98% 0% 0% 0% 1% 0% 100% 26.318 11% 5% 81% 0% 0% 0% 14% 0% 100% 387 1%

Tilkaldt - ikke inds 0 0 0% 87% 0% 0% 0% 13% 0% 100% 14 0% 0% 0 0%

Kriminalitetsanalyse 4 0 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 6.102 3% 0% 0 0%

Efterretningsvirksom 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 115 0% 0% 0 0%

Beredskabsarbejde 0 0 0% 35% 0% 54% 0% 12% 0% 100% 15.316 7% 43% 56% 0% 0% 0% 1% 0% 100% 219 1%

Parkeringskontrol 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 2 0% 0% 0 0%

2. Straffesagsbehandling Politiet 1 - 237.525 29% 29.837 32%

Drab mv. 0 0 0% 10% 0% 0% 71% 19% 0% 100% 12.546 5% 36% 64% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 128 0%

Vold 0 0 0% 9% 0% 0% 7% 85% 0% 100% 20.439 9% 69% 18% 0% 0% 0% 13% 0% 100% 2.405 8%

Sædelighed 0 0 0% 4% 0% 0% 49% 47% 0% 100% 11.340 5% 45% 35% 0% 0% 0% 20% 0% 100% 133 0%

Røveri 0 0 0% 7% 0% 0% 51% 42% 0% 100% 19.711 8% 49% 37% 0% 0% 0% 15% 0% 100% 541 2%

Indbrud 0 0 0% 42% 0% 0% 1% 57% 0% 100% 24.072 10% 57% 39% 0% 0% 0% 5% 0% 100% 5.007 17%

Tyveri 0 0 0% 13% 0% 0% 3% 84% 0% 100% 10.499 4% 59% 33% 0% 0% 0% 8% 0% 100% 1.281 4%

Økonomisk kriminalitet 0 0 0% 3% 0% 0% 73% 24% 0% 100% 10.952 5% 40% 18% 0% 0% 0% 41% 0% 100% 37 0%

Narkotika og smugling 0 0 0% 30% 0% 0% 48% 22% 0% 100% 23.182 10% 52% 47% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 149 0%

Øvrig straffelov, herunder brugstyveri 0 0 0% 15% 0% 0% 21% 64% 0% 100% 23.396 10% 68% 22% 0% 0% 0% 10% 0% 100% 2.460 8%

Øvrige særlov 0 0 0% 30% 0% 0% 1% 69% 0% 100% 36.947 16% 71% 21% 0% 0% 0% 8% 0% 100% 2.981 10%

Færdselslov 1 0 0% 71% 0% 0% 0% 29% 0% 100% 44.441 19% 61% 37% 0% 0% 0% 1% 0% 100% 14.715 49%

Politiansatte Politielever
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Tabel 13: Ny opgørelse af % timeforbrug pr. budgetansvarlig enhed for hver aktivitet

Aktivitet 7
Den nye procentfordeling, som er angivet i aktivitet 6, anvendes til at opgøre antal timer
pr. stillingskode pr. budgetansvarlig enhed pr. aktivitet og hovedformål. Timerne opgøres i
en matrix, med samme layout som aktivitet 4, med eneste forskel at timerne opgøres pr.
stillingskode i stedet for stillingskategori, idet den gennemsnitlige timepris opgøres pr. stil-
lingskode. Det er fortsat væsentligt, at timerne for eksempelvis politielever fordeles ud på
politielever for hver budgetansvarlig enhed og pr. stillingskode. Første del af aktiviteten er
illustreret i tabel 14.

Tabel 14: Timer pr. stillingskategori pr. budgetansvarlig enhed og aktivitet

Administration

Hoved-
formål Aktivitet Total

Politi-
direk-

tør
Øverste
ledelse

Politi-
ansatte

Politiele-
ver

Juri-
ster

Alle aktivite-
ter

1.136.454 0 1.531 21.667 69.929 3.308

Hændelser
og undersø-
gelser

39.614 0 0 0 5.412 6

Eftersøgnin-
ger

1.222 0 0 0 44 8

2 Drab 13.113 0 0 0 128 3
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1. Opretholdelse af fred og orden 21 5 232.113 29% 26.148 28%

Hændelser og undersøgelser 0 0 0% 59% 0% 0% 10% 31% 0% 100% 30.651 13% 61% 37% 0% 0% 0% 2% 0% 100% 8.868 34%

Eftersøgninger 0 0 0% 68% 0% 0% 0% 32% 0% 100% 1.138 0% 67% 27% 0% 0% 0% 6% 0% 100% 65 0%

Patrulje flere formål 0 0 0% 70% 0% 0% 0% 30% 0% 100% 6.209 3% 61% 35% 0% 0% 0% 4% 0% 100% 381 1%

Transport og bevogtning 0 0 0% 34% 0% 0% 12% 53% 0% 100% 21.223 9% 69% 24% 0% 0% 0% 7% 0% 100% 2.487 10%

Tilsyn/eskorte/beskyttelse 0 0 0% 69% 0% 0% 1% 30% 0% 100% 1.453 1% 86% 13% 0% 0% 0% 1% 0% 100% 1.723 7%

Pas- og udlændingekontrol 0 0 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 7.273 3% 62% 38% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 1.021 4%

Administrative sager 0 0 0% 2% 0% 0% 0% 98% 0% 100% 17.095 7% 64% 27% 0% 0% 0% 9% 0% 100% 122 0%

Vold - initiativ 0 0 0% 97% 0% 0% 0% 3% 0% 100% 1.141 0% 89% 0% 0% 0% 0% 11% 0% 100% 18 0%

Røveri - initiativ 0 0 0% 68% 0% 0% 0% 33% 0% 100% 24 0% 0% 0 0%

Indbrud - initiativ 0 0 0% 93% 0% 0% 0% 7% 0% 100% 2.839 1% 43% 45% 0% 0% 0% 12% 0% 100% 84 0%

Tyveri - initiativ 0 0 0% 76% 0% 0% 0% 24% 0% 100% 86 0% 79% 21% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 46 0%

Færdselslov - initiativ 6 0 0% 96% 0% 0% 0% 4% 0% 100% 11.411 5% 80% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 418 2%

Indsats i og omkring værtshuse 0 0 0% 45% 0% 0% 0% 55% 0% 100% 4.847 2% 56% 44% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 343 1%

Særlige persongrupper 7 0 0% 15% 0% 1% 1% 83% 0% 100% 6.074 3% 59% 30% 0% 0% 0% 11% 0% 100% 146 1%

Særlige geografiske områder 0 0 2% 41% 1% 4% 8% 44% 0% 100% 61.281 26% 86% 12% 0% 0% 0% 2% 0% 100% 9.454 36%

Særlige begivenheder 0 5 0% 47% 0% 3% 0% 50% 0% 100% 4.817 2% 65% 26% 0% 0% 0% 9% 0% 100% 241 1%

Andre forebyggende aktiviteter 3 0 0% 2% 0% 0% 0% 98% 0% 100% 6.450 3% 86% 6% 0% 0% 0% 8% 0% 100% 125 0%

Øvrig særlov - initiativ 0 0 0% 19% 0% 0% 0% 81% 0% 100% 236 0% 0% 0 0%

Centrale målkrav 0 0 0% 0 0% 0% 0 0%

Alarm 112/Radio/Dete 0 0 1% 98% 0% 0% 0% 1% 0% 100% 26.318 11% 5% 81% 0% 0% 0% 14% 0% 100% 387 1%

Tilkaldt - ikke inds 0 0 0% 87% 0% 0% 0% 13% 0% 100% 14 0% 0% 0 0%

Kriminalitetsanalyse 4 0 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 6.102 3% 0% 0 0%

Efterretningsvirksom 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 115 0% 0% 0 0%

Beredskabsarbejde 0 0 0% 35% 0% 54% 0% 12% 0% 100% 15.316 7% 43% 56% 0% 0% 0% 1% 0% 100% 219 1%

Parkeringskontrol 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 2 0% 0% 0 0%

2. Straffesagsbehandling Politiet 1 - 237.525 29% 29.837 32%

Drab mv. 0 0 0% 10% 0% 0% 71% 19% 0% 100% 12.546 5% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 128 0%

Vold 0 0 0% 9% 0% 0% 7% 85% 0% 100% 20.439 9% 69% 18% 0% 0% 0% 13% 0% 100% 2.405 8%

Sædelighed 0 0 0% 4% 0% 0% 49% 47% 0% 100% 11.340 5% 45% 35% 0% 0% 0% 20% 0% 100% 133 0%

Røveri 0 0 0% 7% 0% 0% 51% 42% 0% 100% 19.711 8% 49% 37% 0% 0% 0% 15% 0% 100% 541 2%

Indbrud 0 0 0% 42% 0% 0% 1% 57% 0% 100% 24.072 10% 57% 39% 0% 0% 0% 5% 0% 100% 5.007 17%

Tyveri 0 0 0% 13% 0% 0% 3% 84% 0% 100% 10.499 4% 59% 33% 0% 0% 0% 8% 0% 100% 1.281 4%

Økonomisk kriminalitet 0 0 0% 3% 0% 0% 73% 24% 0% 100% 10.952 5% 40% 18% 0% 0% 0% 41% 0% 100% 37 0%

Narkotika og smugling 0 0 0% 30% 0% 0% 48% 22% 0% 100% 23.182 10% 52% 47% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 149 0%

Øvrig straffelov, herunder brugstyveri 0 0 0% 15% 0% 0% 21% 64% 0% 100% 23.396 10% 68% 22% 0% 0% 0% 10% 0% 100% 2.460 8%

Øvrige særlov 0 0 0% 30% 0% 0% 1% 69% 0% 100% 36.947 16% 71% 21% 0% 0% 0% 8% 0% 100% 2.981 10%

Færdselslov 1 0 0% 71% 0% 0% 0% 29% 0% 100% 44.441 19% 61% 37% 0% 0% 0% 1% 0% 100% 14.715 49%

Politiansatte Politielever
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Administration

Hoved-
formål Aktivitet Total

Politi-
direk-

tør
Øverste
ledelse

Politi-
ansatte

Politiele-
ver

Juri-
ster

2 Indbrud 29.180 0 0 0 2.833 0

2 Tyveri 11.860 0 0 0 756 12

3 Drab 960 0 0 0 0 0

3 Indbrud 1.597 0 0 0 0 0

3 Tyveri 2.228 0 0 0 0 0
Note: Et udsnit er illustreret på baggrund af aktivitet 6 i beregningsmotoren. Beregningseksempel for antal timer anvendt på drab mv. for
politielever i administration: 100 % *128 timer = 128 timer.

Aktivitet 8
Lønomkostningen pr. stillingskode pr. budgetansvarlig enhed pr. aktivitet pr. hovedformål
beregnes. Output fra beregningsmotoren anvendes i form af gennemsnitlige timepriser pr.
stillingskode eksklusive overarbejde til beregning af lønomkostningen. Grunden, til at ti-
merne fordeles til laveste niveau svarende til stillingskoder, er, at timepriserne er beregnet
pr. stillingskode, hvilket sikrer de mest korrekte og afstemmelige data.

Aktivitet 9
Lønomkostning pr. stillingskategori pr. budgetansvarlig enhed pr. aktivitet pr. hovedformål
opgøres ved at summere stillingskoderne i aktivitet 8 i budgetudarbejdelsen til stillingska-
tegorier. Stillingskataloget anvendes ligeledes hertil.

Tabel 15: Lønomkostninger pr. stillingskategori pr. budgetansvarlig enhed og aktivitet

Administration

Hoved
for-
mål

Aktivitet Total

Politi-
direk-

tør
Øverste
ledelse

Politi-
ansatte

Politiele-
ver

Juri-
ster

Alle aktiviteter 305.376.
383

0 927.890 6.061.63
9

14.725.26
4

1.237.0
38

Hændelser og
undersøgelser

10.463.30
5

0 1.138.334 2.312

Eftersøgninger 337.996 0 9.184 2.890

2 Drab 3.632.720 0 0 0 26.851 1.156

2 Indbrud 7.809.464 0 0 0 595.849 0

2 Tyveri 3.225.998 0 0 0 159.025 4.431

3 Drab 334.145 0 0 0 0 0

3 Indbrud 493.773 0 0 0 0 0

3 Tyveri 702.203 0 0 0 0 0

Note: Et udsnit er illustreret på baggrund af aktivitet nr. 8 i budgetudarbejdelsen samt stillingskataloget.

På baggrund af de foregående procestrin er det muligt at udarbejde lønbudgettet for kred-
sen og de budgetansvarlige enheder inklusiv anklagemyndigheden. For at fuldende budget-
tet skal drift ligeledes fordeles ud på hver kreds, hvilket foretages i sidste aktivitet.
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Aktivitet 10
Rigspolitiet vurderer i samarbejde med kredsene, hvor mange midler til drift den enkelte
kreds skal modtage, opdelt i f.eks. husleje, øvrige leje og leasing, tilskud til personer mv.
Allokering af drift fra Rigspolitiet til den enkelte kreds mv. sker efter den eksisterende me-
tode bl.a. via antal årsværk. Midlerne til drift, som den enkelte kreds mv. har modtaget,
fordeles derefter ud på aktiviteter og budgetansvarlige enheder som et overhead via antal
timer, der er anvendt pr. budgetansvarlig enhed pr. aktivitet. Det betyder, at driften via
modellen fordeles ud til den budgetansvarlige enhed.

Den enkelte kreds mv. kan dog efterfølgende vælge at fordele driftsomkostningerne til an-
dre organisatoriske enheder eller beholde ansvaret for driftsmidlerne centralt, hvis det
driftsøkonomisk er mere hensigtsmæssigt. Driftsomkostningerne fordeles i modellen til
aktiviteter med henblik på sammenligning mellem kredse, således at opfølgning på total-
økonomien (på aktivitetsniveau) er baseret på samme fordelingsprincipper. Formålet, med
at fordele øvrige driftsomkostninger er dermed at fordele dem ud på aktiviteter og ikke
placere dem hos den budgetansvarlige enhed. Beslutningen, om hvor midlerne skal styres
fra, ligger fortsat i kredsen.

Aktivitet 11

Periodisering af det aktivitetsbaserede årsbudget for løn til måneder skal foretages i kred-
sen, anklagemyndigheden eller i Rigspolitiets afdelinger. Periodisering af driftsbudgettet
indarbejdes ikke i budgetmodellen, men direkte i Navision, svarende til den eksisterende
proces. Periodisering af drift skal ikke indarbejdes i budgetmodellen, da budgetmodellen
fordeler de samlede driftsomkostninger med det formål at udarbejde full cost-beregninger
på resultater, og giver mulighed for at fordele drift til budgetansvarlige enheder. Dette sker
dog for de samlede driftsomkostninger og ikke på artsniveau. Periodiseringen af lønom-
kostninger foretages henholdsvis lineært og aktivitetsbaseret efter principperne, beskrevet i
anbefalingerne i notatets afsnit 4.

I aktivitet 11 skal kredsen på baggrund af besluttede principper fra Rigspolitiet fordele løn
til måneder i den aktivitetsbaserede model. Modellen skal kunne håndtere denne periodise-
ring ved at åbne en inddatatabel for hvert hovedformål eller sagsområde, hvor der vælges
en lineær eller aktivitetsbaseret fordeling, og der muliggøres procentuel angivelse af forde-
lingen over 12 perioder.

Output 1
Oversigt over målsætning for aktiviteter og resultater udarbejdes på baggrund af aktivitet 3
i budgetudarbejdelsen, og anvendes i opfølgningen til at vurdere opnåede resultater og ak-
tivitetsniveau.

Output 2
På baggrund af aktivitet 9 i budgetudarbejdelsen er det muligt at udarbejde et budget for-
delt på timer, årsværk og lønomkostning pr. budgetansvarlig enhed pr. hovedformål.
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Tabel 16: Timer og lønbudget pr. budgetansvarlig enhed pr. aktivitet og hovedformål

Note: Tabellen illustrerer et udsnit af en kreds og af aktiviteterne. Ligesom hovedformål 1 er åbnet op, er det muligt at åbne de resteren-
de hovedformål op, således alle aktiviteters budget illustreres. Tabellen indeholder ikke årsværk, hvilket skal tilføjes i den endelige mo-
del.

Output 3
Budget fordelt på timer, årsværk og lønomkostninger pr. stillingskategori pr. budgetansvar-
lig enhed udarbejdes på baggrund af aktiviteterne 9 og 10 i budgetudarbejdelsen. Outputtet
genereres ligesom output 2 ved at summere eksisterende data.

Tabel 17: Budget indeholdende timer, årsværk og løn pr. budgetansvarlig enhed pr. stillingskategori

Ud over de output, som er genereret i budgetudarbejdelsen, er det ligeledes interessant at
udarbejde en matrix, som viser forventede resultater pr. aktivitet for kredsen som helhed,
og sammenholde denne med den tidsmæssige procentandel, som hver budgetansvarlig en-
hed anvender på resultatet. Dette er en effektiv metode til at vurdere, hvor stor en del af det
enkelte resultat, hver budgetansvarlig enhed er ansvarlig for. Nedenstående illustration vi-
ser dette for historiske data (2009) for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi:

Administration Beredskab Chefanklager

Aktiviteter Timer LønomkostningerDriftsomkostninger Timer Lønomkostninger Timer Lønomkostninger Timer Lønomkostninger

Total 1.136.454 305.376.383 50.746.296 175.513 39.802.577 387.884 104.876.889 76.208 23.547.070

1. Opretholdelse af fred og orden 269.265 72.848.021 12.105.610 21.867 4.721.509 130.421 35.527.622 547 152.757

Hændelser og undersøgelser 39.614 10.463.305 1.738.753 5.418 1.140.646 21.218 5.709.811 29 7.720

Eftersøgninger 1.222 337.996 56.167 52 12.185 792 220.302 8 2.403

Patrulje flere formål 6.589 1.817.060 301.952 233 48.980 4.474 1.242.568 - -

Transport og bevogtning 24.929 6.725.227 1.117.573 2.998 643.889 7.876 2.161.218 12 3.425

Tilsyn/eskorte/beskyttelse 3.183 770.346 128.013 1.488 313.101 1.221 326.197 5 1.370

Pas- og udlændingekontrol 8.294 2.249.485 373.811 629 132.356 7.632 2.107.883 - -

Administrative sager 17.673 4.907.276 815.473 79 16.619 328 88.839 - -

Vold - initiativ 1.159 322.987 53.673 16 3.413 1.104 308.780 - -

Røveri - initiativ 24 6.849 1.138 - - 17 4.623 - -

Indbrud - initiativ 2.923 811.970 134.930 36 7.608 2.675 745.640 - -

Tyveri - initiativ 132 33.633 5.589 36 7.648 75 20.276 - -

Færdselslov - initiativ 19.712 4.996.512 830.302 334 70.300 18.909 4.791.533 9 2.397

Indsats i og omkring værtshuse 5.197 1.430.828 237.770 200 43.211 2.347 646.200 - -

Særlige persongrupper 6.229 1.736.097 288.498 104 23.113 980 271.095 - -

Særlige geografiske områder 71.076 19.206.673 3.191.692 9.661 2.124.968 26.550 7.347.778 477 133.559

Særlige begivenheder 5.115 1.412.667 234.752 209 44.213 2.327 646.773 7 1.884

Andre forebyggende aktiviteter 6.580 1.833.926 304.755 107 22.585 160 44.193 - -

Øvrig særlov - initiativ 236 66.009 10.969 - - 44 12.328 - -

Centrale målkrav - - - - - - - - -

Alarm 112/Radio/Dete 26.708 7.445.491 1.237.264 171 46.817 26.159 7.296.568 - -

Tilkaldt - ikke inds 14 3.853 640 - - 12 3.339 - -

Kriminalitetsanalyse 7.004 1.905.711 316.684 - - 75 16.226 - -

Efterretningsvirksom 115 32.549 5.409 - - - - - -

Beredskabsarbejde 15.535 4.330.888 719.691 94 19.857 5.447 1.515.450 - -

Parkeringskontrol 2 685 114 - - - - - -

2. Straffesagsbehandling Politiet 275.501 74.323.239 12.350.756 19.092 4.047.876 81.238 21.951.637 - -

3. Straffesagsbehandling Anklagemyndighed66.459 19.310.700 3.208.979 8.371 1.819.030 73 15.872 58.015 17.475.798

4. Uddannelse 98.873 25.452.161 4.229.544 33.484 7.266.049 38.620 10.502.417 3.136 1.058.198

5. Administration 173.377 43.198.589 7.178.579 52.159 11.809.786 32.582 8.183.104 483 179.159

6. Ledelse 132.877 39.059.259 6.490.720 6.389 1.983.063 74.680 20.807.484 3.547 1.553.927

7. Hjælpefunktioner 40.128 9.447.107 1.569.885 18.034 4.217.171 9.059 2.103.064 843 212.643

8. Tværgående hovedformål 65.054 17.648.971 2.932.839 14.996 3.672.497 17.193 4.708.362 7.335 2.177.404

Samlet for kredsen

Timer ÅRV Løn-omk Timer ÅRV Løn-omk Timer ÅRV Løn-omk Timer ÅRV Løn-omk

Samlet for kredsen 1.136.454 740 305.376.383 175.513 114 39.802.577 387.884 252 104.876.889 76.208 50 23.547.070

Politidirektør 1.536 1 1.282.672 - - - - - - - - -

Øverste ledelse 5.496 4 3.330.665 1.531 1 927.890 - - - 1.785 1 1.081.810

Politiansatte 808.787 526 226.270.234 21.667 14 6.061.639 331.937 216 92.864.253 12.924 8 3.615.628

Politielever 93.798 61 19.728.180 70.011 46 14.725.264 20.209 13 4.250.557 - - -

Jurister 40.895 27 15.292.456 3.308 2 1.237.038 - - - 37.587 24 14.055.418

Administrativt ansatte 162.748 106 35.348.465 60.189 39 13.072.776 35.737 23 7.762.079 21.025 14 4.566.617

Servicemedarbejdere 18.807 12 3.777.970 18.807 12 3.777.970 - - - - - -

Andre medarbejdere 4.386 3 345.742 - - - - - - 2.887 2 227.598

Samlet for kredsen Administration Beredskab Chef-anklager



18

Tabel 18: Resultater samlet set for kredsen sammenholdt med procentvis tidsforbrug i hver budgetan-
svarlig enhed

Note: Fiktive data

Det årlige aktivitetsbaserede budget udarbejdes i et samarbejde mellem Rigspolitiet og
hver kreds på baggrund af beregningsmotoren og input i form af fastsættelse af medarbej-
dermiks, resultater og målsætninger. Budgettet bliver tilpasset ved at justere resultater og
målsætninger, samt hvilke budgetansvarlige enheder timerne fordeles til. Det årlige budget
skal deles op i et budget for hver måned, hvilket foregår i den enkelte kreds, hos Rigspoli-
tiets afdelinger og hos anklagemyndigheden. Budgetprocessen er detaljeret beskrevet i Bi-
lag 6 - Budgetproces/-procedure (instruks).

Ad 3. Opfølgning på budgettet
Budgetmodellen anvendes også til periodisk opfølgning på ressourceforbrug pr. aktivitet
samt opfølgning på resultater for de aktiviteter, som har et målbart resultat som udtryk for
produktionen, tilkoblet. Den aktivitetsbaserede opfølgning anbefales foretaget en til tre
gange om året. Den aktivitets- og resultatmæssige opfølgning skal ikke forveksles med den
månedlige finansielle opfølgning, som foretages gennem den finansielle basisrapportering.

Hoved

formål Aktivitet

Resultat i

form af antal

sigtelser VPD Efterforskning Beredskab Lokalpoliti CPI

Anklagemyn

dighed

Politidi

rektør

1

Hændelser og

undersøgelser 38.565 25% 6% 50% 20% 0% 0% 0%

1 Eftersøgninger 3.797 9% 0% 62% 28% 0% 1% 0%

2 Drab mv. 98 1% 70% 11% 18% 0% 0% 0%

2 Vold 936 15% 5% 10% 69% 0% 0% 0%

2 Sædelighed 152 1% 49% 4% 45% 0% 0% 0%

2 Røveri 186 3% 48% 9% 40% 0% 0% 0%

2 Indbrud 766 19% 1% 41% 40% 0% 0% 0%

2 Tyveri 1.903 13% 3% 17% 67% 0% 0% 0%

2

Økonomisk

kriminalitet 688 1% 73% 3% 24% 0% 0% 0%

2

Narkotika og

smugling 867 1% 47% 30% 22% 0% 0% 0%

2

Øvrig straffelov,

herunder

brugstyveri 1.400 13% 18% 15% 54% 0% 0% 0%

2 Øvrige særlov 2.255 11% 1% 30% 58% 0% 0% 0%

2 Færdselslov 37.769 26% 0% 55% 19% 0% 0% 0%

3 Drab mv. 77 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

3 Vold 730 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

3 Sædelighed 104 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

3 Røveri 151 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

3 Indbrud 678 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

3 Tyveri 1.912 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

3

Økonomisk

kriminalitet 530 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

3

Narkotika og

smugling 780 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

3

Øvrig straffelov,

herunder

brugstyveri 1.211 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

3 Øvrige særlov 2.129 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%

3 Færdselslov 38.063 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0%
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Der er to formål med at følge op på aktiviteter og resultater ved hjælp af budgetmodellen.
For det første kan modellen i opfølgningsprocessen årsagsforklare væsentlige afvigelser
mellem budget pr. aktivitet og faktisk forbrug pr. aktivitet, sammenholde budgetterede re-
sultater med opnåede resultater og opgøre enhedsomkostninger mv. For det andet opdate-
res viden om sammenhæng mellem resultater, aktiviteter, stillingskategorier og ressourcer,
som bør indarbejdes i forudsætningerne for det kommende års budgetlægning. Dette udfø-
res for at sikre, at udviklingen i politiets arbejdsgange, produktivitet mv. løbende indarbej-
des i modellens grundlag.

Opfølgningen på ressourceanvendelse på aktiviteter og opnåede resultater foretages gen-
nem budgetmodellen ved at forsyne modellen med input i form af faktisk opnåede resulta-
ter og aktiviteter samt faktiske ÅTD-data for løn og drift. Dataene stammer fra POLPAI,
Navision Stat, POLSAS og SLS. Modellen anvender inputtet i beregningsmotoren, hvoref-
ter et output genereres. De tre delelementer forklares nedenfor:

Datainput

 Faktisk anvendte timer fra POLPAI indlæses i modellen, hvorved budgetterede og
faktisk anvendte timer kan sammenstilles for den aktuelle periode.

 Beregning af gennemsnitlig timepris pr. stillingskode inklusive overtidstillæg ud fra
aktuelle lønomkostninger. Det er vigtigt, at den gennemsnitlige timepris indeholder
overtid, da lønomkostningen ellers ikke indeholder det korrekte forbrug af ressour-
cer. Data til beregning af den gennemsnitlige timepris inklusive overtid trækkes fra
POLPAI, SLS og Navision.

 Opnåede resultater fra POLSAS i form af antal sigtelser og antal tiltaler for hen-
holdsvis hovedformål 2 (Straffesagsbehandling politi) og hovedformål 3 (Straffe-
sagsbehandling anklagemyndighed). Øvrige resultater, som ikke er opsamlet i
POLSAS, men som opfanges af andre systemer eller manuelle registreringer, skal
ligeledes indhentes.

Rigspolitiet skal opsamle ovenstående input pr. kreds, for Rigspolitiet og for anklagemyn-
digheden og indsætte disse i beregningsmotoren.

Beregninger, foretaget i forbindelse med opfølgning:
Beregningsmotoren anvender ovenstående input og beregner trinene et til seks, beskrevet i
beregningsmotoren. Det er væsentligt at der kan skelnes mellem anklagemyndigheden og
resten af kredsen. Der genereres ved hjælp af beregningsmotoren det samme sæt informa-
tioner med aktuelle data, som blev udarbejdet i budgetlægningen. Rapporter med afvigelse
i økonomi pr. budgetansvarlig enhed med mulig årsagsforklaring med baggrund i aktivite-
ter og ressourcetræk kan herefter udarbejdes. Ligesom det var tilfældet med budgettet, lig-
ger der mange data i beregningsmodellen, som der kan udarbejdes forskellige rapporter på.
I Bilag 9 - Ledelsesrapportering er rapporter, som anvendes i opfølgningen, yderligere de-
fineret. Efterfølgende vises et udpluk af de rapporter, der er mulige at generere, og som det
anbefales som minimum at udarbejde.
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Output i form af afvigelsesrapporter for aktiviteter og resultater
I budgetopfølgningen på aktiviteter og resultater er der forskel på dybden af forklaringer i
de rapporter, som kan udarbejdes. Overordnet set er forskellen, at der er en yderligere di-
mension på de aktiviteter (sagsområder), hvor der er defineret et resultat, end på de aktivi-
teter, hvor målet for aktiviteten svarer til planlagt ressourceforbrug.

Tabel 19: Eksempel på budgetopfølgning

Tabel 19 viser en aktivitetsbaseret opfølgning med og uden driftsomkostninger for året.
Tabellen viser desuden ressourceforbruget, opgjort på de respektive aktiviteter i form af
direkte løn og allokerede øvrige driftsomkostninger. Ved at medtage øvrige driftsomkost-
ninger i en tværgående sammenligning, synliggøres den fulde økonomiske konsekvens for
den gennemsnitlige enhedspris - omkostningseffektiviteten. Budgetopfølgningsprocessen
vil typisk være rettet mod ressourceforbruget i form af løn, herunder i forbindelse med år-
sagsforklaringer. Driftsomkostningerne bør imidlertid medgå i tværgående sammenlignin-
ger af f.eks. kredse med henblik på vurdering af den samlede økonomi.

Processen samt roller og ansvar i budgetopfølgningsprocessen er nærmere beskrevet i Bi-
lag 6 - Budgetproces/-procedure (instruks).

I det efterfølgende afsnit er en simulering for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi udar-
bejdet med henblik på at synliggøre budgetmodellens virke og effekt.

Simulering for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi
Budgetmodellens virke og effekter synliggøres yderligere gennem simulering på historiske
data for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fra 2008 og 2009. Formålet er at give ind-
blik i, hvilken form for viden budgetmodellen ville have givet i et historisk perspektiv. Si-
muleringen fokuserer på løn for årene 2008 og 2009 og indeholder løndata, tidsregistrering
samt resultater fra POLSAS. Efter implementering af budgetmodellen i politiet muliggøres
fremadrettet supplerende simulering på budgettal kontra faktiske tal, både inden for aktuelt
år og fra år til år. Nedenstående opstillinger kan i et fremadrettet perspektiv således anven-
des som en del af budgetopfølgningen, hvilket giver mulighed for i løbet af året at agere

Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

Hoved-

formål Aktivitet Budget Real.

Timer/%

/relativ

% Budget Real.

Kr.øre./%

/relativ %

Kr. pga.

ændret

time-pris

Kr. pga.

ændret

time-

forbrug Budget Real.

Kr.øre./

% Budget Real.

Kr.øre./

%/relativ

%

1 Hændelser og undersøgelser

1 Eftersøgninger

1 Patrulje flere formål

1 Transport og bevogtning

1 Efterretningsvirksom

1 Beredskabsarbejde

1 Parkeringskontrol

2 Drab mv.

2 Vold

2 Sædelighed

2 Røveri

2 Indbrud

2 Tyveri

3 Indfordring

4 Grunduddannelse Politiskolen

4 Grunduddannelse Regionalt

4 Grunduddannelse Lokalt

4 Specialuddannelse Regionalt

4 Specialuddannelse Lokalt

4 Specialuddannelse Eksternt

… ….

8 Fagforeningsarbejde

Gns. timepris

ekskl. drift

Timer Lønomk. Afvigelses-

forklaring

Driftsomk.
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meget konkret og målrettet på budgetafvigelser, da opfølgningen via modellen sikrer ind-
sigt i, hvilke aktiviteter og organisatoriske enheder der forårsager budgetafvigelserne.

Samtlige foretagne opstillinger, sammenligninger og vurderinger nedenfor vil kunne fun-
gere som input til ”nyt års budgetproces”, der vil kunne tilføjes kolonner med sammenlig-
ning til årets budget på tilsvarende niveauer, og der vil kunne opstilles kolonner og rækker
med tilsvarende tal for andre kredse.

I bilaget inddrages desuden elementer af resultatopfølgning, hvilket er en anbefalet mulig-
hed, men ikke en nødvendig del af en aktivitetsbaseret budgettering.

Figur 4: Struktur i politiet og budgetansvarlige enheder for en kreds

Figur 4 illustrerer det anbefalede minimumsniveau for placering af budgetansvar og ansvar
for opfølgning.

Den supplerende resultatopfølgning sker ikke på samme niveau. Et resultat, som er opsam-
let i POLSAS, produceres ikke nødvendigvis af en budgetansvarlig enhed, men ofte i et
samarbejde mellem flere budgetansvarlige enheder. Opfølgning på udvikling i enhedspriser
skal derfor ske på aggregeret niveau med afsæt i selve produktionen og kan ikke menings-
fyldt nedbrydes på underliggende enheder.

En opfølgning i budgetmodellen for en kreds vil starte med at se på kredsen samt hvert ho-
vedformåls resultater og ressourceforbrug (se tabel 20).

Rigspoliti

Politidirek
tør

Anklagm.

VPD CPI Chef-
anklager

Lokalpoliti Bered-
skab

Efterforsk
ning

Politiet

Kreds 2Kreds 3 Kreds 1
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Tabel 20: Udvikling i opnåede resultater, anvendte ressourcer i form af timer og kr. for hvert hoved-
formål og samlet for kredsen fra 2008 og 2009

Tabel 20 viser, at der er brugt 6 % flere timer i 2009 end i 2008, og at lønudgiften er steget
med 27 % samlet for hele kredsen. Ændring i % udtrykker ændring i tidsforbru-
get/lønudgift fra 2008 til 2009 for det enkelte hovedformål.

Den relative ændring viser derimod, hvilke hovedformål der er årsag til den samlede æn-
dring for kredsen. Eksempelvis viser tabellen, at 94 % af stigningen i timeforbruget og 42
% af stigningen i lønnen skyldes aktiviteterne, som er tilknyttet hovedformål 1 (Oprethol-
delse af lov og orden). Ændringen i tidsforbrug og lønkroner på dette hovedformål er den
største årsag til kredsens samlede udvikling. Derudover er hovedformål 2 (Straffesagsbe-
handling i politiet) samt hovedformål 5 (Administration) og hovedformål 6 (Ledelse) årsag
til mellem henholdsvis 11 % og 22 % af den samlede lønstigning. Disse hovedformål er
derfor ekstra interessante at undersøge nærmere, i forhold til hvilke aktiviteter der præcist
har forårsaget stigningen.

Tabel 20 kan udvides med endnu nogle parametre vedrørende beregning af enhedsomkost-
ninger for de aktiviteter, som har et resultat tilknyttet (mål og resultatstyring). For de akti-
viteter, som ikke har et resultat tilknyttet, kan udviklingen i den gennemsnitlige timepris
pr. aktivitet udarbejdes (se tabel 21).

Tabel 21: Udviklingen i enhedsomkostninger pr. resultat og gennemsnitlig timepris pr. aktivitet for
hvert hovedformål og samlet fra 2008 og 2009

Tabel 21 indeholder bl.a. enhedsomkostninger pr. resultat i 2008 og 2009 samlet for ho-
vedformål 2 og 3. Det skal bemærkes, at enhedsomkostningen rent styringsmæssigt ikke
giver stor værdi, idet det totale antal sigtelser eller tiltaler for en kreds indeholder store va-
riationer mellem sagerne. Der anvendes eksempelvis langt mindre tid på en færdselslovs-
sag end på en røverisag. Derfor er det yderligere interessant at se på enhedsomkostningerne
på aktivitetsniveau, da disse er baseret på homogene sager. Enhedsprisberegninger for alle
aktiviteter er beregnet i tabel 6 og tabel 7 i Appendiks til nærværende bilag.

Resultat 2008 Resultat 2009 Timer 2008 Timer 2009

Ændring i

timer i %

Relativ

ændring i % Løn 2008 Løn 2009

Ændring

løn i %

Relativ

ændring i %

Samlet for kredsen 1.008.234 1.070.051 6% 251.083.313 319.043.867 27%

1. Opretholdelse af lov og orden 192.643 251.056 30% 94% 46.641.467 75.107.566 61% 42%

2. Straffesagsbehandling Politiet 51.298 47.020 270.380 271.658 0% 2% 62.092.627 76.920.169 24% 22%

3. Straffesagsbehandling

Anklagemyndighed 49.359 46.365 62.107 65.581 6% 6% 15.838.966 18.790.840 19% 4%

4. Uddannelse 126.067 115.088 -9% -18% 28.650.761 30.804.616 8% 3%

5. Administration % af lønbevilling % af lønbevilling 152.379 157.272 3% 8% 37.244.198 44.389.831 19% 11%

6. Ledelse % af lønbevilling % af lønbevilling 106.954 111.575 4% 7% 32.203.106 40.208.083 25% 12%

7. Hjælpefunktioner % af lønbevilling % af lønbevilling 36.702 37.415 2% 1% 8.254.789 9.879.828 20% 2%

8. Tværgående hovedformål 61.002 60.407 -1% -1% 15.835.760 18.552.298 17% 4%

2008:

Enhedsomkostning

pr. resultat (løn)

2009:Enhedsomko

stning pr. resultat

(løn) Ændring i %

2008: Gns.

timepris pr.

aktivitet

2009: Gns.

timepris pr.

aktivitet Ændring i %

Samlet for kredsen Intet resultat Intet resultat 249 298 20%

1. Opretholdelse af lov og orden totalIntet resultat Intet resultat 242 299 24%

2. Straffesagsbehandling Politiet 1.210 1.499 24% 230 283 23%

3. Straffesagsbehandling Anklagemyndighed 321 381 19% 255 287 12%

4. Uddannelse Intet resultat Intet resultat 227 268 18%

5. Administration 15% 14% -0,9 %-point 244 282 15%

6. Ledelse 13% 13% -0,2 %-point 301 360 20%

7. Hjælpefunktioner 3% 3% -0,2 %-point 225 264 17%

8. Tværgående hovedformål Intet resultat Intet resultat 260 307 18%
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Tabel 21 illustrerer på et overordnet niveau udviklingen i enhedsomkostning pr. resultat
eller pr. aktivitet i form af gennemsnitlige timepriser. Enhedsomkostningerne pr. sigtelse
og pr. tiltale er steget henholdsvis 24 % og 19 %. Disse enhedsomkostninger består af me-
get forskelligartede sagsområder, og analysen af udviklingen i enhedsomkostningsbereg-
ninger bør udarbejdes på de underliggende aktiviteters resultater. De gennemsnitlige time-
priser er steget 20 % for kredsen som helhed. Dette svarer til udviklingen i timeforbrug og
lønomkostninger i tabel 18. Stigningen i lønudgiften på 27 % skyldes, at timeforbruget er
steget (6 %), og at timelønningerne er steget 20 %. Stigningen i hver aktivitets gennemsnit-
lige timesats kan skyldes øget anvendelse af overarbejde, en ændret profil for medarbej-
derne og højere timeløn.

For at undersøge hvilke aktiviteter der har resulteret i stigningen, er det mest interessant at
dykke ned i aktiviteterne i hovedformål 1(Opretholdelse af ro og orden), da størstedelen af
ændringen skyldes aktiviteterne heri.

Tabel 22: Udviklingen i antal timer og løn for hovedformål 1 Opretholdelse af fred og orden

Tabel 22 illustrerer, at det primært er aktiviteten Særlige geografiske områder, som er ste-
get fra 2008 til 2009, både hvad angår timer og løn. Andre aktiviteter, der også har ændret
sig i perioden, er også markeret i tabel 22.

For at vurdere hvilke budgetansvarlige enheder der har anvendt timerne og lønnen for de
markerede aktiviteter i 2009, kan timer og løn pr. budgetansvarligt område pr. aktivitet il-
lustreres i tabel 23.

Tabel 23: Andel timer og løn anvendt pr. budgetansvarlig enhed for udvalgte aktiviteter

Aktivitet Resultat 2008 Resultat 2009 Timer 2008 Timer 2009

Ændring i

timer i %

Relativ

ændring i % Løn 2008 Løn 2009

Ændring

løn i %

Relativ

ændring i %

24 Hændelser og undersøgelser 29.764 38.565 38.969 42.344 9% 6% 8.931.068 11.785.587 32% 10%

25 Eftersøgninger 2.958 3.797 1.641 1.074 -35% -1% 402.926 330.979 -18% 0%

99 Patrulje flere formål 5.226 5.811 11% 1% 1.295.065 1.833.276 42% 2%

26-28 Transport og bevogtning 20.543 23.348 14% 5% 4.966.814 6.904.154 39% 7%

29-31 Tilsyn/eskorte/beskyttelse 3.228 4.538 41% 2% 617.488 1.120.629 81% 2%

32-36 Pas- og udlændingekontrol 7.320 7.923 8% 1% 1.847.467 2.405.248 30% 2%

37-39 Administrative sager 19.398 14.645 -25% -8% 4.920.922 4.754.170 -3% -1%

40-42 Vold - initiativ 1.084 967 -11% 0% 259.231 294.478 14% 0%

43-44 Røveri - initiativ 42 20 -52% 0% 10.254 6.496 -37% 0%

45-47 Indbrud - initiativ 2.888 2.482 -14% -1% 700.839 759.518 8% 0%

48-49 Tyveri - initiativ 195 159 -18% 0% 44.330 42.613 -4% 0%

50-56 Færdselslov - initiativ 21.836 17.786 -19% -7% 5.258.825 5.005.443 -5% -1%

57-60 Indsats i og omkring værtshuse 5.023 4.632 -8% -1% 1.169.521 1.358.445 16% 1%

61-67 Særlige persongrupper 5.399 5.256 -3% 0% 1.241.822 1.618.935 30% 1%

68-75 Særlige geografiske områder 5.937 68.742 1058% 108% 1.123.948 20.171.837 1695% 67%

76-83 Særlige begivenheder 11.782 4.458 -62% -13% 2.994.122 1.390.582 -54% -6%

84-91 Andre forebyggende aktiviteter 8.375 5.517 -34% -5% 2.221.754 1.783.913 -20% -2%

92-94 Øvrig særlov - initiativ 290 193 -33% 0% 76.589 63.991 -16% 0%

95-98 Centrale målkrav 0 0 0% 0 0 0%

201 Alarm 112/Radio/Dete 23.484 22.254 -5% -2% 5.952.954 7.158.666 20% 4%

202 Tilkaldt - ikke inds 5 11 125% 0% 1.234 3.402 176% 0%

203 Kriminalitetsanalyse 5.914 5.861 -1% 0% 1.555.633 1.963.676 26% 1%

204 Efterretningsvirksom 14 95 587% 0% 4.182 34.374 722% 0%

307 Beredskabsarbejde 3.672 12.937 252% 16% 969.328 4.316.575 345% 12%

309 Parkeringskontrol 378 2 -99% -1% 75.152 581 -99% 0%

Total 192.643 251.056 46.641.467 75.107.566

Sagskode Aktivitet Timer pr. aktivitetLøn pr. aktivitetTimer Løn Vægt Timer Løn Vægt Timer Løn Vægt Timer Løn Vægt Timer Løn Vægt

24 Hændelser og undersøgelser 42.344 11.785.587 10.511 2.925.489 25% 20.997 5.844.140 50% 28 7.793 0% 2.531 704.539 6% 8.270 2.301.683 20%

26-28 Transport og bevogtning 23.348 6.904.154 4.556 1.347.238 20% 7.115 2.104.038 30% 10 2.957 0% 2.092 618.592 9% 9.504 2.810.482 41%

68-75 Særlige geografiske områder 68.742 20.171.837 17.051 5.003.571 25% 22.986 6.745.136 33% 390 114.442 1% 3.786 1.110.966 6% 22.546 6.616.034 33%

76-83 Særlige begivenheder 4.458 1.390.582 355 110.669 8% 1.970 614.664 44% 6 1.716 0% 0 0 0% 2.009 626.843 45%

201 Alarm 112/Radio/Dete 22.254 7.158.666 164 52.627 1% 21.721 6.987.257 98% 0 0 0% 0 0 0% 369 118.781 2%

307 Beredskabsarbejde 12.937 4.316.575 183 61.142 1% 4.588 1.530.908 35% 0 0 0% 0 0 0% 1.449 483.604 11%

VPD Beredskab Chefanklager Efterforskning Lokalpoliti
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Ud fra tabellen er det muligt at vurdere, hvem der har anvendt størstedelen af timerne. Ak-
tiviteten Særlige geografiske enheder, som er steget markant, er fordelt med 25 % til VPD,
33 % i beredskabet, 1 % i anklagemyndigheden, 6 % i efterforskningen og 33 % i lokalpo-
litiet. Herudfra er det muligt at kontakte de lokale budgetansvarlige, og undersøge hvad
den bagvedliggende årsag er.

På tilsvarende vis er det muligt at analysere andre aktiviteter i dybden. På de efterfølgende
sider er der indsat en total tabel, som ovenstående data er baseret på.
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Tabel 24: Hovedformål 1 (opretholdelse af fred og orden)

Hoved

formå

l Aktivitetsnr Aktivitet

Resultat

2008

Timer

2008

Resultat

2009

Timer

2009

Ændring i

timer i %

Relativ

ændrin

g i % Løn 2008 Løn 2009

Ændrin

g løn i

%

Relativ

ændrin

g i %

2008:

Enhedsomko

stning pr.

resultat (løn)

2009:Enhedso

mkostning pr.

resultat (løn)

Ændring

i %

2008:

Gns.

timepris

pr.

aktivitet

2009:

Gns.

timepris

pr.

aktivitet

Ændring

i %

1. 24 Hændelser og undersøgelser 29.764 38.969 38565 42.344 9% 6% 8.931.068 11.785.587 32% 10% 300 396 32% 229 278 21%

1. 25 Eftersøgninger 2.958 1.641 3797 1.074 -35% -1% 402.926 330.979 -18% 0% 136 112 -18% 246 308 26%

1. 99 Patrulje flere formål 5.226 5.811 11% 1% 1.295.065 1.833.276 42% 2% Intet resultat Intet resultat 248 315 27%

1. 26-28 Transport og bevogtning 20.543 23.348 14% 5% 4.966.814 6.904.154 39% 7% Intet resultat Intet resultat 242 296 22%

1. 29-31 Tilsyn/eskorte/beskyttelse 3.228 4.538 41% 2% 617.488 1.120.629 81% 2% Intet resultat Intet resultat 191 247 29%

1. 32-36 Pas- og udlændingekontrol 7.320 7.923 8% 1% 1.847.467 2.405.248 30% 2% Intet resultat Intet resultat 252 304 20%

1. 37-39 Administrative sager 19.398 14.645 -25% -8% 4.920.922 4.754.170 -3% -1% Intet resultat Intet resultat 254 325 28%

1. 40-42 Vold - initiativ 1.084 967 -11% 0% 259.231 294.478 14% 0% Intet resultat Intet resultat 239 304 27%

1. 43-44 Røveri - initiativ 42 20 -52% 0% 10.254 6.496 -37% 0% Intet resultat Intet resultat 244 325 33%

1. 45-47 Indbrud - initiativ 2.888 2.482 -14% -1% 700.839 759.518 8% 0% Intet resultat Intet resultat 243 306 26%

1. 48-49 Tyveri - initiativ 195 159 -18% 0% 44.330 42.613 -4% 0% Intet resultat Intet resultat 227 267 18%

1. 50-56 Færdselslov - initiativ 21.836 17.786 -19% -7% 5.258.825 5.005.443 -5% -1% Intet resultat Intet resultat 241 281 17%

1. 57-60 Indsats i og omkring værtshuse 5.023 4.632 -8% -1% 1.169.521 1.358.445 16% 1% Intet resultat Intet resultat 233 293 26%

1. 61-67 Særlige persongrupper 5.399 5.256 -3% 0% 1.241.822 1.618.935 30% 1% Intet resultat Intet resultat 230 308 34%

1. 68-75 Særlige geografiske områder 5.937 68.742 1058% 108% 1.123.948 20.171.837 1695% 67% Intet resultat Intet resultat 189 293 55%

1. 76-83 Særlige begivenheder 11.782 4.458 -62% -13% 2.994.122 1.390.582 -54% -6% Intet resultat Intet resultat 254 312 23%

1. 84-91 Andre forebyggende aktiviteter 8.375 5.517 -34% -5% 2.221.754 1.783.913 -20% -2% Intet resultat Intet resultat 265 323 22%

1. 92-94 Øvrig særlov - initiativ 290 193 -33% 0% 76.589 63.991 -16% 0% Intet resultat Intet resultat 264 332 26%

1. 95-98 Centrale målkrav 0 0 0% 0 0 0% Intet resultat Intet resultat

1. 201 Alarm 112/Radio/Dete 23.484 22.254 -5% -2% 5.952.954 7.158.666 20% 4% Intet resultat Intet resultat 253 322 27%

1. 202 Tilkaldt - ikke inds 5 11 125% 0% 1.234 3.402 176% 0% Intet resultat Intet resultat 247 302 23%

1. 203 Kriminalitetsanalyse 5.914 5.861 -1% 0% 1.555.633 1.963.676 26% 1% Intet resultat Intet resultat 263 335 27%

1. 204 Efterretningsvirksom 14 95 587% 0% 4.182 34.374 722% 0% Intet resultat Intet resultat 304 364 20%

1. 307 Beredskabsarbejde 3.672 12.937 252% 16% 969.328 4.316.575 345% 12% Intet resultat Intet resultat 264 334 26%

1. 309 Parkeringskontrol 378 2 -99% -1% 75.152 581 -99% 0% Intet resultat Intet resultat 199 290 46%
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Tabel 25: Hovedformål 2 (Straffesagsbehandling politi) og hovedformål 3 (Straffesagsbehandling anklagemyndigheden)

Hoved

formå

l Aktivitetsnr Aktivitet

Resultat

2008

Timer

2008

Resultat

2009

Timer

2009

Ændring i

timer i %

Relativ

ændrin

g i % Løn 2008 Løn 2009

Ændrin

g løn i

%

Relativ

ændrin

g i %

2008:

Enhedsomko

stning pr.

resultat (løn)

2009:Enhedso

mkostning pr.

resultat (løn)

Ændring

i %

2008:

Gns.

timepris

pr.

aktivitet

2009:

Gns.

timepris

pr.

aktivitet

Ændring

i %

2. 13 Drab mv. 94 7.882 98 11.420 45% 277% 1.860.439 3.529.858 90% 11% 19.792 37.552 90% 236 309 31%

2. 14 Vold 1.008 24.527 936 22.756 -7% -139% 5.587.659 6.447.465 15% 6% 5.543 6.396 15% 228 283 24%

2. 15 Sædelighed 167 11.171 152 10.200 -9% -76% 2.764.035 3.118.833 13% 2% 16.551 18.676 13% 247 306 24%

2. 16 Røveri 139 12.462 186 18.211 46% 450% 3.030.879 5.514.500 82% 17% 21.805 39.673 82% 243 303 25%

2. 17 Indbrud 686 28.702 766 30.820 7% 166% 6.263.440 8.357.232 33% 14% 9.130 12.183 33% 218 271 24%

2. 18 Tyveri 1.924 19.542 1.903 11.647 -40% -618% 4.525.821 3.301.328 -27% -8% 2.352 1.716 -27% 232 283 22%

2. 19 Økonomisk kriminalitet 521 10.860 688 9.740 -10% -88% 2.711.049 3.023.843 12% 2% 5.204 5.804 12% 250 310 24%

2. 20 Narkotika og smugling 801 19.162 867 20.324 6% 91% 4.692.237 6.226.488 33% 10% 5.858 7.773 33% 245 306 25%

2. 21 Øvrig straffelov, herunder brugstyveri1.525 26.576 1.400 26.504 0% -6% 6.122.747 7.538.051 23% 10% 4.015 4.943 23% 230 284 23%

2. 22 Øvrige særlov 2.301 40.616 2.255 38.734 -5% -147% 9.537.668 11.342.755 19% 12% 4.145 4.929 19% 235 293 25%

2. 23 Færdselslov 42.132 68.880 37.769 71.302 4% 190% 14.996.652 18.519.816 23% 24% 356 440 23% 218 260 19%

3. 13 Drab mv. 74 586 77 974 66% 11% 183.769 349.416 90% 6% 2.483 4.722 90% 314 359 14%

3. 14 Vold 702 9.129 730 9.086 0% -1% 2.521.546 2.747.398 9% 8% 3.592 3.914 9% 276 302 9%

3. 15 Sædelighed 104 1.600 104 1.963 23% 10% 506.666 662.431 31% 5% 4.872 6.370 31% 317 337 7%

3. 16 Røveri 97 2.014 151 2.075 3% 2% 582.826 749.034 29% 6% 6.009 7.722 29% 289 361 25%

3. 17 Indbrud 551 1.322 678 1.620 23% 9% 327.074 468.175 43% 5% 594 850 43% 247 289 17%

3. 18 Tyveri 1.779 3.517 1.912 2.260 -36% -36% 966.113 672.159 -30% -10% 543 378 -30% 275 297 8%

3. 19 Økonomisk kriminalitet 472 2.654 530 3.364 27% 20% 801.446 1.193.184 49% 13% 1.698 2.528 49% 302 355 17%

3. 20 Narkotika og smugling 717 2.086 780 2.029 -3% -2% 649.168 698.335 8% 2% 905 974 8% 311 344 11%

3. 21 Øvrig straffelov, herunder brugstyveri1.134 13.970 1.211 17.158 23% 92% 3.366.994 4.554.640 35% 40% 2.969 4.016 35% 241 265 10%

3. 22 Øvrige særlov 2.159 5.723 2.129 4.952 -13% -22% 1.618.900 1.574.028 -3% -2% 750 729 -3% 283 318 12%

3. 23 Færdselslov 41.570 10.532 38.063 11.532 9% 29% 2.588.459 3.313.085 28% 25% 62 80 28% 246 287 17%

3. 205 Indfordring 0 8.975 0 8.569 -5% -12% 1.726.004 1.808.955 5% 3% Intet resultat Intet resultat 192 211 10%
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Tabel 26: Hovedformål 4 (Uddannelse)

Hoved

formå

l Aktivitetsnr Aktivitet

Resultat

2008

Timer

2008

Resultat

2009

Timer

2009

Ændring i

timer i %

Relativ

ændrin

g i % Løn 2008 Løn 2009

Ændrin

g løn i

%

Relativ

ændrin

g i %

2008:

Enhedsomko

stning pr.

resultat (løn)

2009:Enhedso

mkostning pr.

resultat (løn)

Ændring

i %

2008:

Gns.

timepris

pr.

aktivitet

2009:

Gns.

timepris

pr.

aktivitet

Ændring

i %

4. 412 Grunduddannelse Politiskolen 55.903 47.978 -14% 72% 10.952.323 10.714.466 -2% -11% Intet resultat Intet resultat 196 223 14%

4. 413 Grunduddannelse Regionalt 2.273 962 -58% 12% 466.791 242.687 -48% -10% Intet resultat Intet resultat 205 252 23%

4. 414 Grunduddannelse Lokalt 6.393 8.655 35% -21% 1.422.095 2.116.586 49% 32% Intet resultat Intet resultat 222 245 10%

4. 415 Grunduddannelse Ekstern 1.878 3.801 102% -18% 309.256 830.191 168% 24% Intet resultat Intet resultat 165 218 33%

4. 416 Vedligeholdelse/videreuddannelse Politiskolen5.780 4.959 -14% 7% 1.465.470 1.597.401 9% 6% Intet resultat Intet resultat 254 322 27%

4. 417 Vedligeholdelse/videreuddannelse Regionalt2.280 7.776 241% -50% 583.438 2.232.062 283% 77% Intet resultat Intet resultat 256 287 12%

4. 418 Vedligeholdelse/videreuddannelse Lokalt 17.711 19.621 11% -17% 4.458.409 6.149.595 38% 79% Intet resultat Intet resultat 252 313 25%

4. 419 Vedligeholdelse/videreuddannelse Eksternt10.440 3.016 -71% 68% 2.611.727 957.604 -63% -77% Intet resultat Intet resultat 250 318 27%

4. 420 Lederuddannelse Politiskolen 3.797 1.137 -70% 24% 1.082.605 382.469 -65% -33% Intet resultat Intet resultat 285 336 18%

4. 421 Lederuddannelse Regionalt 140 57 -59% 1% 49.483 23.738 -52% -1% Intet resultat Intet resultat 353 414 17%

4. 422 Lederuddannelse Lokalt 1.969 666 -66% 12% 613.014 253.176 -59% -17% Intet resultat Intet resultat 311 380 22%

4. 423 Lederuddannelse Eksternt 1.504 1.057 -30% 4% 431.327 425.780 -1% 0% Intet resultat Intet resultat 287 403 41%

4. 424 Specialuddannelse Politiskolen 4.487 3.872 -14% 6% 1.194.806 1.214.079 2% 1% Intet resultat Intet resultat 266 314 18%

4. 425 Specialuddannelse Regionalt 1.350 1.160 -14% 2% 344.962 360.329 4% 1% Intet resultat Intet resultat 255 311 22%

4. 426 Specialuddannelse Lokalt 7.015 6.631 -5% 3% 1.792.824 2.077.602 16% 13% Intet resultat Intet resultat 256 313 23%

4. 427 Specialuddannelse Eksternt 3.146 3.740 19% -5% 872.231 1.226.851 41% 16% Intet resultat Intet resultat 277 328 18%
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Tabel 27: Hovedformål 5 (Administration)

Hoved

formå

l Aktivitetsnr Aktivitet

Resultat

2008

Timer

2008

Resultat

2009

Timer

2009

Ændring i

timer i %

Relativ

ændrin

g i % Løn 2008 Løn 2009

Ændrin

g løn i

%

Relativ

ændrin

g i %

2008:

Enhedsomko

stning pr.

resultat (løn)

2009:Enhedso

mkostning pr.

resultat (løn)

Ændring

i %

2008:

Gns.

timepris

pr.

aktivitet

2009:

Gns.

timepris

pr.

aktivitet

Ændring

i %

5. 528 Motorvæsen, pas, kør 7.348 8.438 15% 22% 1.549.344 1.872.340 21% 5% Intet resultat Intet resultat 211 222 5%

5. 529 Køre - og teoriprøve 20.662 18.456 -11% -45% 5.420.451 6.046.069 12% 9% Intet resultat Intet resultat 262 328 25%

5. 530 Bevillingssager 3.608 3.738 4% 3% 820.359 914.742 12% 1% Intet resultat Intet resultat 227 245 8%

5. 531 Færdselstek.foransta 1.185 1.534 29% 7% 358.663 529.297 48% 2% Intet resultat Intet resultat 303 345 14%

5. 532 Våbensager 3.804 5.373 41% 32% 922.195 1.596.043 73% 9% Intet resultat Intet resultat 242 297 23%

5. 533 Øvr. till. og attest 2.298 3.230 41% 19% 461.134 759.896 65% 4% Intet resultat Intet resultat 201 235 17%

5. 534 Hittegods, udsat boh 3.560 3.378 -5% -4% 791.326 942.167 19% 2% Intet resultat Intet resultat 222 279 25%

5. 535 Fremmedsager 4.158 3.445 -17% -15% 960.021 887.203 -8% -1% Intet resultat Intet resultat 231 258 12%

5. 536 Politiekspedition 45.245 50.823 12% 114% 11.115.648 14.388.687 29% 46% Intet resultat Intet resultat 246 283 15%

5. 637 Personaleadministrat 18.279 20.066 10% 37% 4.565.972 5.811.022 27% 17% Intet resultat Intet resultat 250 290 16%

5. 640 Økonomiforvaltning 9.889 9.088 -8% -16% 2.355.889 2.445.436 4% 1% Intet resultat Intet resultat 238 269 13%

5. 641 Administrativ analys 1.074 361 -66% -15% 325.961 131.593 -60% -3% Intet resultat Intet resultat 303 365 20%

5. 642 Bygninger, køretøjer 10.046 11.313 13% 26% 2.240.704 2.724.070 22% 7% Intet resultat Intet resultat 223 241 8%

5. 643 Inventar og udstyr 10.965 9.849 -10% -23% 2.490.111 2.609.078 5% 2% Intet resultat Intet resultat 227 265 17%

5. 207 Kriminalteknik, foto 1.834 1.700 -7% -3% 454.385 531.186 17% 1% Intet resultat Intet resultat 248 312 26%

5. 854 Møder, interne faste udvalg 4.672 3.955 -15% -15% 1.327.413 1.327.194 0% 0% Intet resultat Intet resultat 284 336 18%

5. 856 Bedømmelse, samtaler og ledervurderinge 2.005 1.477 -26% -11% 585.146 518.770 -11% -1% Intet resultat Intet resultat 292 351 20%

5. 858 Intern tilsyn og kontrol 1.745 1.046 -40% -14% 499.474 355.038 -29% -2% Intet resultat Intet resultat 286 339 19%
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Tabel 28: Hovedformål 6 (Ledelse), hovedformål 7 (Hjælpefunktioner) og hovedformål 8 (Tværgående hovedformål)

Hoved

formå

l Aktivitetsnr Aktivitet

Resultat

2008

Timer

2008

Resultat

2009

Timer

2009

Ændring i

timer i %

Relativ

ændrin

g i % Løn 2008 Løn 2009

Ændrin

g løn i

%

Relativ

ændrin

g i %

2008:

Enhedsomko

stning pr.

resultat (løn)

2009:Enhedso

mkostning pr.

resultat (løn)

Ændring

i %

2008:

Gns.

timepris

pr.

aktivitet

2009:

Gns.

timepris

pr.

aktivitet

Ændring

i %

6. 748 Sagsford./visitation og kvalitetskontrol 29.147 30.362 4% 26% 9.071.833 11.253.111 24% 27% Intet resultat Intet resultat 311 371 19%

6. 749 Administration af tjenesten 6.188 7.486 21% 28% 1.808.901 2.615.138 45% 10% Intet resultat Intet resultat 292 349 20%

6. 750 Disponering 40.776 41.919 3% 25% 10.942.452 13.832.143 26% 36% Intet resultat Intet resultat 268 330 23%

6. 751 Møder med eksterne interessenter 4.083 4.778 17% 15% 1.567.716 2.092.909 34% 7% Intet resultat Intet resultat 384 438 14%

6. 752 Ledelse i øvrigt 26.760 27.031 1% 6% 8.812.204 10.414.782 18% 20% Intet resultat Intet resultat 329 385 17%

7. 644 Edb-udvikling og sys 9.388 10.226 9% 117% 2.343.317 2.944.207 26% 37% Intet resultat Intet resultat 250 288 15%

7. 645 Intern post, arkiv o 12.478 13.877 11% 196% 2.590.083 3.432.401 33% 52% Intet resultat Intet resultat 208 247 19%

7. 646 Telefonomstilling 9.463 8.001 -15% -205% 1.907.403 1.859.861 -2% -3% Intet resultat Intet resultat 202 232 15%

7. 647 Informationsformidli 5.373 5.311 -1% -9% 1.413.987 1.643.359 16% 14% Intet resultat Intet resultat 263 309 18%

8. 206 Rådgivning, høringer 4.191 7.432 77% -545% 1.162.410 2.209.908 90% 39% Intet resultat Intet resultat 277 297 7%

8. 310 Internationalt arbej 5.269 3.244 -38% 340% 1.366.471 1.032.579 -24% -12% Intet resultat Intet resultat 259 318 23%

8. 311 Internationale missi 1.966 2.770 41% -135% 552.906 919.873 66% 14% Intet resultat Intet resultat 281 332 18%

8. 853 Mødetid, parole og brifing 20.940 19.691 -6% 210% 5.294.776 5.993.776 13% 26% Intet resultat Intet resultat 253 304 20%

8. 855 Ny lovgivning, instrukser og informationssøgning2.486 1.719 -31% 129% 685.835 611.727 -11% -3% Intet resultat Intet resultat 276 356 29%

8. 857 Udviklingsprojekter 8.084 9.652 19% -264% 2.288.620 3.148.440 38% 32% Intet resultat Intet resultat 283 326 15%

8. 859 Pressekontakt 1.281 1.508 18% -38% 408.300 560.293 37% 6% Intet resultat Intet resultat 319 372 17%

8. 860 Fagforeningsarbejde 9.508 8.820 -7% 116% 2.439.232 2.628.617 8% 7% Intet resultat Intet resultat 257 298 16%

8. 999 Resttid 3.358 5.556 65% -369% 785.555 1.443.635 84% 24% Intet resultat Intet resultat 234 260 11%

8. # Ikke allokeret 3.918 14 -100% 656% 851.655 3.450 -100% -31% Intet resultat Intet resultat 217 242 11%
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Appendiks 1 – Aktivitetskatalog

Mapning til hovedformål

Gruppering

sagsområde Aktivitets navn

1. Opretholdelse af fred og orden 24 Hændelser og undersøgelser

1. Opretholdelse af fred og orden 25 Eftersøgninger

1. Opretholdelse af fred og orden 99 Patrulje flere formål

1. Opretholdelse af fred og orden 26-28 Transport og bevogtning

1. Opretholdelse af fred og orden 29-31 Tilsyn/eskorte/beskyttelse

1. Opretholdelse af fred og orden 32-36 Pas- og udlændingekontrol

1. Opretholdelse af fred og orden 37-39 Administrative sager

1. Opretholdelse af fred og orden 40-42 Vold - initiativ

1. Opretholdelse af fred og orden 43-44 Røveri - initiativ

1. Opretholdelse af fred og orden 45-47 Indbrud - initiativ

1. Opretholdelse af fred og orden 48-49 Tyveri - initiativ

1. Opretholdelse af fred og orden 50-56 Færdselslov - initiativ

1. Opretholdelse af fred og orden 57-60 Indsats i og omkring værtshuse

1. Opretholdelse af fred og orden 61-67 Særlige persongrupper

1. Opretholdelse af fred og orden 68-75 Særlige geografiske områder

1. Opretholdelse af fred og orden 76-83 Særlige begivenheder

1. Opretholdelse af fred og orden 84-91 Andre forebyggende aktiviteter

1. Opretholdelse af fred og orden 92-94 Øvrig særlov - initiativ

1. Opretholdelse af fred og orden 95-98 Centrale målkrav

1. Opretholdelse af fred og orden 201 Alarm 112/Radio/Dete

1. Opretholdelse af fred og orden 202 Tilkaldt - ikke inds

1. Opretholdelse af fred og orden 203 Kriminalitetsanalyse

1. Opretholdelse af fred og orden 204 Efterretningsvirksom

1. Opretholdelse af fred og orden 307 Beredskabsarbejde

1. Opretholdelse af fred og orden 309 Parkeringskontrol

2. Straffesagsbehandling Politiet 13 Drab mv.

2. Straffesagsbehandling Politiet 14 Vold

2. Straffesagsbehandling Politiet 15 Sædelighed

2. Straffesagsbehandling Politiet 16 Røveri

2. Straffesagsbehandling Politiet 17 Indbrud

2. Straffesagsbehandling Politiet 18 Tyveri

2. Straffesagsbehandling Politiet 19 Økonomisk kriminalitet

2. Straffesagsbehandling Politiet 20 Narkotika og smugling

2. Straffesagsbehandling Politiet 21 Øvrig straffelov, herunder brugstyveri

2. Straffesagsbehandling Politiet 22 Øvrige særlov

2. Straffesagsbehandling Politiet 23 Færdselslov

3. Straffesagsbehandling Anklagemyndighed 13 Drab mv.

3. Straffesagsbehandling Anklagemyndighed 14 Vold

3. Straffesagsbehandling Anklagemyndighed 15 Sædelighed

3. Straffesagsbehandling Anklagemyndighed 16 Røveri

3. Straffesagsbehandling Anklagemyndighed 17 Indbrud

3. Straffesagsbehandling Anklagemyndighed 18 Tyveri

3. Straffesagsbehandling Anklagemyndighed 19 Økonomisk kriminalitet

3. Straffesagsbehandling Anklagemyndighed 20 Narkotika og smugling

3. Straffesagsbehandling Anklagemyndighed 21 Øvrig straffelov, herunder brugstyveri

3. Straffesagsbehandling Anklagemyndighed 22 Øvrige særlov

3. Straffesagsbehandling Anklagemyndighed 23 Færdselslov

3. Straffesagsbehandling Anklagemyndighed 205 Indfordring
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Mapning til hovedformål

Gruppering

sagsområde Aktivitets navn

4. Uddannelse 412 Grunduddannelse Politiskolen

4. Uddannelse 413 Grunduddannelse Regionalt

4. Uddannelse 414 Grunduddannelse Lokalt

4. Uddannelse 415 Grunduddannelse Ekstern

4. Uddannelse 416 Vedligeholdelse/videreuddannelse Politiskolen

4. Uddannelse 417 Vedligeholdelse/videreuddannelse Regionalt

4. Uddannelse 418 Vedligeholdelse/videreuddannelse Lokalt

4. Uddannelse 419 Vedligeholdelse/videreuddannelse Eksternt

4. Uddannelse 420 Lederuddannelse Politiskolen

4. Uddannelse 421 Lederuddannelse Regionalt

4. Uddannelse 422 Lederuddannelse Lokalt

4. Uddannelse 423 Lederuddannelse Eksternt

4. Uddannelse 424 Specialuddannelse Politiskolen

4. Uddannelse 425 Specialuddannelse Regionalt

4. Uddannelse 426 Specialuddannelse Lokalt

4. Uddannelse 427 Specialuddannelse Eksternt
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Mapning til hovedformål

Gruppering

sagsområde Aktivitets navn

5. Administration 528 Motorvæsen, pas, kør

5. Administration 529 Køre - og teoriprøve

5. Administration 530 Bevillingssager

5. Administration 531 Færdselstek.foransta

5. Administration 532 Våbensager

5. Administration 533 Øvr. till. og attest

5. Administration 534 Hittegods, udsat boh

5. Administration 535 Fremmedsager

5. Administration 536 Politiekspedition

5. Administration 637 Personaleadministrat

5. Administration 640 Økonomiforvaltning

5. Administration 641 Administrativ analys

5. Administration 642 Bygninger, køretøjer

5. Administration 643 Inventar og udstyr

5. Administration 207 Kriminalteknik, foto

5. Administration 854 Møder, interne faste udvalg

5. Administration 856 Bedømmelse, samtaler og ledervurderinge

5. Administration 858 Intern tilsyn og kontrol

6. Ledelse 748 Sagsford./visitation og kvalitetskontrol

6. Ledelse 749 Administration af tjenesten

6. Ledelse 750 Disponering

6. Ledelse 751 Møder med eksterne interessenter

6. Ledelse 752 Ledelse i øvrigt

7. Hjælpefunktioner 644 Edb-udvikling og sys

7. Hjælpefunktioner 645 Intern post, arkiv o

7. Hjælpefunktioner 646 Telefonomstilling

7. Hjælpefunktioner 647 Informationsformidli

8. Tværgående hovedformål 206 Rådgivning, høringer

8. Tværgående hovedformål 310 Internationalt arbej

8. Tværgående hovedformål 311 Internationale missi

8. Tværgående hovedformål 853 Mødetid, parole og brifing

8. Tværgående hovedformål 855 Ny lovgivning, instrukser og informationssøgning

8. Tværgående hovedformål 857 Udviklingsprojekter

8. Tværgående hovedformål 859 Pressekontakt

8. Tværgående hovedformål 860 Fagforeningsarbejde

8. Tværgående hovedformål 999 Resttid

8. Tværgående hovedformål # Ikke allokeret

Forholdsmæssigt: til 2,3 vægtet udfra timeforbrug - skal ikke vises i budget eller opfølgning200 Kortvarig sagsbehand
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Appendiks 2 - Organisationskatalog for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fra
POLPAI

Org.nr Organisationsenhed Budgetansvarlig enhed Org.nr Organisationsenhed Budgetansvarlig enhed

50001860 Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi Politidirektør 50051186 Beredskab Midt Beredskab

50001861 Politidirektøren Politidirektør 50002340 Slagelse Beredskab

50001862 Den lokale anklagemyndighed Chefanklager 50051163 Storebælt Beredskab

50051159 Slagelse Chefanklager 50051166 Alarm 112 Beredskab

50051246 Jurister Chefanklager 50051167 Beredskab Nord Beredskab

50051247 Juridisk sekretariat Chefanklager 50051172 Hundeafdeling Beredskab

50051164 Nakskov Chefanklager 50051174 Politiekspedition Beredskab

50051193 Vordingborg Chefanklager 50051243 Bevilling/våben/tilladelser Beredskab

50051278 Nykøbing F. Chefanklager 50051317 PG-elever Beredskab

50051312 Næstved Chefanklager 50002341 Vordingborg Beredskab

50055786 Personfarlig kriminalitet - ANKL Chefanklager 50051206 Vordingborg vagthavende Beredskab

50055787 Særlovskriminalitet - ANKL Chefanklager 50051215 Vordingborg specialpatrulje Beredskab

50055788 Økonomisk kriminalitet - ANKL Chefanklager 50051220 Vordingborg hundepatrulje Beredskab

50055790 Særlige sager - ANKL Chefanklager 50051209 Beredskab Vordingborg Beredskab

50061996 Administrativt personale Chefanklager 50002337 Nakskov Beredskab

50063560 Reserveret Chefanklager 50051221 Vagthavende Beredskab

50055785 Organiseret kriminalitet - ANKL Chefanklager 50051223 Beredskab Nakskov Beredskab

50001863 Politi CPI 50001935 Lokalpoliti Lokalpoliti

50001903 Reserveret CPI 50051151 Lokalpoliti Næstved Lokalpoliti

50001934 Beredskab Beredskab 50051161 Landpoliti Næstved Lokalpoliti

50002338 Nykøbing F. Beredskab 50051165 Efterforskning Lokalpoliti

50051292 Grænseafdelingen Beredskab 50051168 Politiekspedition Lokalpoliti

50051295 Vagthavende Beredskab 50051170 Nærpoliti City Lokalpoliti

50051297 Beredskab Syd Beredskab 50051271 Logistikkontor Lokalpoliti

50051303 Sekretariat Beredskab 50051275 Sekretariat Lokalpoliti

50051308 Personale og Edb afdeling Beredskab 50051279 Køreprøver Lokalpoliti

50051189 Grænsekontrolafdelingen Maribo Beredskab 50061935 A/V - Sektion NÆ Lokalpoliti

50051195 Operativ koordinator Beredskab 50061936 Vold og Øvrig Straffelov NÆ Lokalpoliti

50051199 Operativ personale Grænsen Beredskab 50061937 Øvrige Straffelov NÆ Lokalpoliti

50061926 Hundeafdeling Nyk. F. Beredskab 50061938 Særlov NÆ Lokalpoliti

50061927 Hundesektion Nord Beredskab 50061939 Forebyggelse NÆ Lokalpoliti

50062527 Hundesektion Syd Beredskab 50061940 Nærpoliti Haslev Lokalpoliti

50062551 Narkohundeafdeling Beredskab 50051152 Lokalpoliti Slagelse Lokalpoliti

50002335 Færdselsafdeling Beredskab 50051207 Nærpoliti Slagelse Lokalpoliti

50051162 Nykøbing Færdsel Beredskab 50051212 Nærpoliti Korsør Lokalpoliti

50051169 Slagelse Færdsel Beredskab 50051216 Nærpoliti Skælskør Lokalpoliti

50051208 Slagelse afd. Beredskab 50053544 Nærpoliti Sorø Lokalpoliti

50054058 Færdselspoliti - Slagelse Beredskab 50061929 A/V - Sektion SL Lokalpoliti

50061961 ATK - Adm. personale Beredskab 50061930 Voldskriminalitet SL Lokalpoliti

50062580 Køreprøvesagkyndige Beredskab 50061931 Øvrige Straffelov SL Lokalpoliti

50002336 Vagtcentral Beredskab 50061932 Særlov SL Lokalpoliti

50061928 1-1-2 Slagelse Beredskab 50061933 SSP SL Lokalpoliti

50061991 Vagtcentral Næstved Beredskab 50061934 Landpoliti Slagelse Lokalpoliti

50061917 Servicecenter Beredskab 50051153 Lokalpoliti Vordingborg Lokalpoliti

50062552 Vagtchef Beredskab 50051251 Nærpolitileder Vordingborg Lokalpoliti

50062553 Sagsleder Beredskab 50051240 Stege Lokalpoliti

50062554 Disponering Beredskab 50051233 Præstø Lokalpoliti

50062555 Administrativ Vagtcentral Beredskab 50051242 Vordingborg Lokalpoliti Lokalpoliti

50063324 Udeleder-Syd Beredskab 50051254 Automatisk Trafikkontrol Lokalpoliti

50002339 Næstved Beredskab 50051288 Vordingborg fællesekspedition Lokalpoliti

50051183 Vagthavende Beredskab 50051311 Vordingborg sekretariat Lokalpoliti

50051219 Hundepatrulje Beredskab 50051313 Vordingborg køreprøver Lokalpoliti

50051222 Specialpatrulje Beredskab 50061941 Nærpoliti Stege Lokalpoliti

50051318 PG-Elever Beredskab
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Org.nr Organisationsenhed Budgetansvarlig enhed Org.nr Organisationsenhed Budgetansvarlig enhed

50061942 Nærpoliti Præstø Lokalpoliti 50062576 PG-IV Administration

50061943 A/V- Sektion VO Lokalpoliti 50062583 Tjenestefrihed Administration

50061944 Vold og Øvrig straffelov VO Lokalpoliti 50002331 Økonomiafdeling Administration

50061946 Særlov VO Lokalpoliti 50061916 Budget og regnskab Administration

50061947 SSP VO Lokalpoliti 50061918 Intern kontrol og resultatopfølgning Administration

50051154 Lokalpoliti Nykøbing Falster Lokalpoliti 50061919 Intern service og logistik Administration

50051173 Nykøbing F. nærpoliti Lokalpoliti 50061920 Indkøb Administration

50051185 Nærpoliti Sakskøbing Lokalpoliti 50061913 Ledelsesstøtte & jur. sagsbehandling Administration

50051187 Nærpoliti Stubbekøbing Lokalpoliti 50061914 Kommunikation og information Administration

50051191 Nærpoliti Marielyst Lokalpoliti 50061915 Juridisk sagsbehandling Administration

50051198 Nr. Alslev landpoliti Lokalpoliti 50051158 Slagelse Administration

50051202 Nærpoliti Nysted Lokalpoliti 50051231 Stabsfunktioner Administration

50061948 A/V- Sektion NY Lokalpoliti 50051234 Personale- & Planlægningsafdeling Administration

50061949 Vold og Øvrig straffelov NY Lokalpoliti 50051285 PID foreningsformand Administration

50061951 Særlov NY Lokalpoliti 50051236 IT Administration

50061952 SSP NY Lokalpoliti 50051238 REC Administration

50051156 Lokalpoliti Nakskov Lokalpoliti 50051248 Kredssekretariat Administration

50051224 Nakskov Nærpoliti Lokalpoliti 50051249 P-vagt Administration

50051225 Nærpoliti Maribo Lokalpoliti 50051281 Politiregion V Administration

50061953 Landpoliti Lokalpoliti 50051255 Administration Administration

50061954 A/V- Sektion NA Lokalpoliti 50051258 Administrativ ekspedition Administration

50061955 Vold og Øvrig straffelov NA Lokalpoliti 50051261 Serviceafdeling Administration

50061957 Særlov/SSP NA Lokalpoliti 50051264 Økonomi Administration

50061912 Kørekort- og Bevillingssektionen Lokalpoliti 50051160 Nakskov Administration

50068404 Våbenkontor Lokalpoliti 50051177 Fællesekspedition Administration

50051315 Sognefogeder Lokalpoliti 50051178 Forkontor Administration

50061959 Specialpatrulje Slagelse Lokalpoliti 50051180 Indfordringskontor Administration

50061960 Specialpatrulje Nykøbing F. Lokalpoliti 50051181 Serviceafdeling Administration

50001936 Efterforskning Efterforskning 50051235 Kredssekretariat Administration

50051155 Slagelse Efterforskning 50051237 Personale- & edb afdeling Administration

50051226 Kriminalpolitiet Efterforskning 50051239 Nykøbing F. Administration

50051157 Næstved Efterforskning 50051241 Kontorpersonale Administration

50051171 Nakskov Efterforskning 50051244 Servicemedarbejder Administration

50051204 Kriminalpoliti Efterforskning 50051266 Vordingborg Administration

50051245 PT-gruppe Efterforskning 50051270 Automatisk Trafikkontrol Administration

50051188 Vordingborg Efterforskere Efterforskning 50051276 Indfordring/Bogholderi/Motor Administration

50051268 Nykøbing F. Efterforskning 50051277 Journal/Forkontor Administration

50051273 Efterforskning Efterforskning 50051282 Servicemedarbejder Administration

50051274 Narkoafdelingen Lolland-Falster Efterforskning 50051283 Næstved Administration

50061921 Teknisk Efterforskning Efterforskning 50051286 Kontorleder Administration

50061922 Personfarlig Kriminalitet Efterforskning 50051289 Juridisk Sekretariat Administration

50061925 Administrativt personale Efterforskning 50051294 Politisekretariat Administration

50061923 Økonomisk Kriminalitet Efterforskning 50051298 Indfordring Administration

50061924 Organiseret Kriminalitet Efterforskning 50051301 Hovedkassen Administration

50001937 International tjeneste CPI 50051306 Fællesekspedition Administration

50002333 Analyse & Plan CPI 50051310 Servicemedhjælper Administration

50002334 Tjenestefri uden løn CPI 50061911 Kundevendte funktioner Administration

50001864 Administration Administration 50063561 Reserveret Administration

50002330 Personaleafdeling Administration 50061909 Personaleadministration Administration

50054617 Til- og afgangsenhed Administration 50063632 PG-II Administration

50061910 Personaleudvikling Administration 50066106 IT Administration

50061999 PG-I Administration 50066107 Bygningsadm. Administration

50062000 PG-III Administration 50002332 Ledelsessekretariat Administration
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Appendiks 3 - Stillingskatalog for Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Stillingskategori Stillingskode

Administrativt ansatte Afdelingsleder

Administrativt ansatte Afdelingsleder, kont

Administrativt ansatte Afsnitsleder

Administrativt ansatte Assistent - okl.

Administrativt ansatte Chefkonsulent

Administrativt ansatte EFG-elev

Administrativt ansatte Elev (kontor)

Administrativt ansatte IT-systemmedarb. HK

Administrativt ansatte Kommunikationskonsul

Administrativt ansatte Konsulent, kontor (C

Administrativt ansatte Kontorassistent

Administrativt ansatte Kontorfuldmægtig - o

Administrativt ansatte Kontorfuldmægtig - t

Administrativt ansatte Overassistent - okl.

Administrativt ansatte Overassistent - tjm.

Administrativt ansatte Sektionsleder

Administrativt ansatte Sektionsleder, konto

Andre medarbejdere Parkeringskontrollør

Andre medarbejdere Studerende

Jurister Politiadvokat

Jurister Politiassessor - okl

Jurister Politiassessor - tjm

Jurister Politifuldmægtig - o

Politiansatte Afsnitsleder, politi

Politiansatte Konsulent

Politiansatte Konsulent, politi (C

Politiansatte Kriminalassistent

Politiansatte Kriminalassistent-1

Politiansatte Politiassistent

Politiansatte Politiassistent-1

Politiansatte Politiassistent-R

Politiansatte Politiinspektør

Politiansatte Politikommissær

Politiansatte Sektionsleder, polit

Politiansatte Specialkonsulent,pol

Politiansatte Vicepolitiinspektør

Politiansatte Vicepolitikommissær

Politidirektør Politidirektør

Politielever Politibetjent

Servicemedarbejdere Ejendomsservicemedar

Servicemedarbejdere Ejendomsservicetekni

Servicemedarbejdere Håndværker

Øverste ledelse Chefanklager

Øverste ledelse Chefpolitiinspektør

Øverste ledelse Vicepolitidirektør
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Appendiks 4

POLPAI
PersonaleomrÃ¥dePersonaleomrÃ¥deStillingskode OrganisationsenhedOrganisationsenhed Gruppering sagsomrÃ¥dGruppering sagsomrÃ¥dSagsomrÃ¥deSagsområdeNovember December Årligt

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterAfdelingsleder 50061996 Administrativt personale 13 Drab mv. 9,5 9,42 70,42

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterAfdelingsleder 50061996 Administrativt personale 14 Vold 9,5 12,17 92,92

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterAfdelingsleder 50061996 Administrativt personale 15 Sædelighed 10 4 39

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterAfdelingsleder 50061996 Administrativt personale 16 Røveri 13 5 56

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterAfdelingsleder 50061996 Administrativt personale 17 Indbrud 15,5 7,75 57,75

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterAfdelingsleder 50061996 Administrativt personale 18 Tyveri 12,5 5,83 41,83

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterAfdelingsleder 50061996 Administrativt personale 19 Økonomisk kriminalitet 9,5 6,5 63

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterAfdelingsleder 50061996 Administrativt personale 20 Narkotika og smugling 6 3 42,5

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterAfdelingsleder 50061996 Administrativt personale 21 Øvrig straffelov, herunder brugstyveri 6,5 1,5 50

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterAfdelingsleder 50061996 Administrativt personale 22 Øvrige særlov 10,5 2,83 37

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterAfdelingsleder 50061996 Administrativt personale 23 Færdselslov 9 3,75 58,25

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterAssistent - okl. 50061935 A/V - Sektion NÆ 21 Øvrig straffelov, herunder brugstyveri 0,65

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterAssistent - okl. 50061961 ATK - Adm. personale 23 Færdselslov 2,25 2 110,75

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterChefanklager 50001862 Den lokale anklagemyndighed 14 Vold 2 8

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterChefanklager 50001862 Den lokale anklagemyndighed 15 Sædelighed 1

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterChefanklager 50001862 Den lokale anklagemyndighed 16 Røveri 25,75

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterChefanklager 50001862 Den lokale anklagemyndighed 17 Indbrud 0,5

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterChefanklager 50001862 Den lokale anklagemyndighed 18 Tyveri 12

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterChefanklager 50001862 Den lokale anklagemyndighed 19 Økonomisk kriminalitet 6

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterChefanklager 50001862 Den lokale anklagemyndighed 20 Narkotika og smugling 0,75 4,25

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterChefanklager 50001862 Den lokale anklagemyndighed 21 Øvrig straffelov, herunder brugstyveri 7,5 18,25

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterChefanklager 50001862 Den lokale anklagemyndighed 22 Øvrige særlov 2

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterChefanklager 50001862 Den lokale anklagemyndighed 23 Færdselslov 1,5 3,5

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterElev (kontor) 50061929 A/V - Sektion SL 23 Færdselslov 7,5

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterElev (kontor) 50061935 A/V - Sektion NÆ 23 Færdselslov 4,5

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterElev (kontor) 50061948 A/V - Sektion NY 14 Vold 3,75

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterElev (kontor) 50061948 A/V - Sektion NY 16 Røveri 3

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterElev (kontor) 50061948 A/V - Sektion NY 17 Indbrud 4,5

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterElev (kontor) 50061948 A/V - Sektion NY 18 Tyveri 5,5

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterElev (kontor) 50061948 A/V - Sektion NY 21 Øvrig straffelov, herunder brugstyveri 25

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterElev (kontor) 50061948 A/V - Sektion NY 23 Færdselslov 18

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterElev (kontor) 50061996 Administrativt personale 13 Drab mv. 0,25

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterElev (kontor) 50061996 Administrativt personale 14 Vold 17

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterElev (kontor) 50061996 Administrativt personale 15 Sædelighed 5

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterElev (kontor) 50061996 Administrativt personale 17 Indbrud 0,25

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterElev (kontor) 50061996 Administrativt personale 18 Tyveri 2

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterElev (kontor) 50061996 Administrativt personale 19 Økonomisk kriminalitet 3,67

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterElev (kontor) 50061996 Administrativt personale 21 Øvrig straffelov, herunder brugstyveri 7,5 86,75 1125,26

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterKonsulent, kontor (C 50061961 ATK - Adm. personale 23 Færdselslov 14,33 395,9

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterKonsulent, kontor (C 50061996 Administrativt personale 13 Drab mv. 4,5 0,25 12

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterKonsulent, kontor (C 50061996 Administrativt personale 14 Vold 26,25 12 145,25

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterKonsulent, kontor (C 50061996 Administrativt personale 15 Sædelighed 0,75 35,5

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterKonsulent, kontor (C 50061996 Administrativt personale 16 Røveri 7 32,25

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterKonsulent, kontor (C 50061996 Administrativt personale 17 Indbrud 15,5 3,75 99

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterKonsulent, kontor (C 50061996 Administrativt personale 18 Tyveri 1,5 38,25

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterKonsulent, kontor (C 50061996 Administrativt personale 19 Økonomisk kriminalitet 4,25 12,25

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterKonsulent, kontor (C 50061996 Administrativt personale 20 Narkotika og smugling 3 11,25

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterKonsulent, kontor (C 50061996 Administrativt personale 21 Øvrig straffelov, herunder brugstyveri30,25 48,75 441,25

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterKonsulent, kontor (C 50061996 Administrativt personale 22 Øvrige særlov 2,75 24,25

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterKonsulent, kontor (C 50061996 Administrativt personale 23 Færdselslov 0,5 0,75 31,75

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterKontorassistent 50061943 A/V - Sektion VO 21 Øvrig straffelov, herunder brugstyveri 25

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterKontorassistent 50061943 A/V - Sektion VO 22 Øvrige særlov 25,75 22,25 99,5

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterKontorassistent 50061943 A/V - Sektion VO 23 Færdselslov 28,5

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterKontorfuldmægtig - o 50061910 Personaleudvikling 13 Drab mv. 7

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterKontorfuldmægtig - o 50061925 Administrativt personale 13 Drab mv. 13,75 6,59 158,85

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterKontorfuldmægtig - o 50061925 Administrativt personale 14 Vold 1,5 30,5

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterKontorfuldmægtig - o 50061925 Administrativt personale 15 Sædelighed 8,67 101,16

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterKontorfuldmægtig - o 50061925 Administrativt personale 16 Røveri 6,5 8 62,41

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterKontorfuldmægtig - o 50061925 Administrativt personale 17 Indbrud 2,5

0107 Sydsjælland og Lolland-FalsterKontorfuldmægtig - o 50061925 Administrativt personale 18 Tyveri 2 12,83
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POLSAS
Antal sigtelser Antal tiltaler

Alle sagsområder 47.021 46.365

Øvrige områder 1 -

Drab mv. 98 77

Vold 936 730

Sædelighed 152 104

Røveri 186 151

Indbrud 766 678

Tyveri 1.903 1.912

Økonomisk kriminalitet 688 530

Narkotika og smugling 867 780

Øvrig straffelov, herunder brugstyveri 1.400 1.211

Øvrige særlove 2.255 2.129

Færdselslov 37.769 38.063

Hændelser og undersøgelser 38.565

Eftersøgninger 3.797
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Navision

Konto Niveau Samlet5 Konto Niveau Samlet6 Omkostninger

1011 - Bevilling - FL 101110 - Bevilling - FL -41.862.000

1856 - Overarbejde (modkonto) 185614 - Afregning med fridøgnsfond 52.013

2530 - Renteindtægter SKB FF7 253010 - Renteindtægt FF7 -127.477

2540 - Renteindt.øvr.pengeinstitutter 254010 - Renteind. øvr. pengeinst. -45.995

2620 - Renteudgifter SKB FF4 262010 - Renteudgifter FF4 221.879

2630 - Renteudgifter SKB FF7 263010 - Renteudgifter FF7 17.366

2680 - Morarenteudgifter 268010 - Morarenter 17.201

2230 - Rep. og vedligeholdelse 223030 - Kontormaskiner 214.914

2280 - Køb øvrige varer til forbrug 228056 - Maskiner, instrumenter mv 33.400

2280 - Køb øvrige varer til forbrug 228057 - Kontormaskiner 190.646

2030 - Afskrivninger alle aktiver 203050 - Afskr. Motorkøretøjer 1.494.754

2230 - Rep. og vedligeholdelse 223020 - Tjenestekøretøjer 3.555.298

2255 - Køb af energi til forbrug 225510 - Benzin og dieselolie 2.194.331

2280 - Køb øvrige varer til forbrug 228050 - Reservedele m.v. 475.784

2280 - Køb øvrige varer til forbrug 228051 - Reservedele m.v. skader 65.136

2280 - Køb øvrige varer til forbrug 228052 - Dæk 49.285

2030 - Afskrivninger alle aktiver 203020 - Afskr. Licenser mv. 6.780

2030 - Afskrivninger alle aktiver 203070 - Afskr. IT-udstyr 1.090.314

2230 - Rep. og vedligeholdelse 223090 - Anden reparation 63.195

2260 - Køb af IT-varer til forbrug 226010 - IT-udstyr 124.028

2260 - Køb af IT-varer til forbrug 226011 - Licenser mv. 89.928

2260 - Køb af IT-varer til forbrug 226012 - Reservedele EDB 8.966

2265 - Køb af IT-tjenesteydelser 226510 - EDB-konsulenter 6.377

2265 - Køb af IT-tjenesteydelser 226515 - Databahandling 8.197

2265 - Køb af IT-tjenesteydelser 226520 - Datatransmission 36.895

2280 - Køb øvrige varer til forbrug 228061 - Radio og TV-udstyr 253.136

2280 - Køb øvrige varer til forbrug 228062 - Uniformer mv. 2.570.829

2270 - Køb af tj.ydelser i øvrigt 227043 - Trykning og indbinding 196

2270 - Køb af tj.ydelser i øvrigt 227044 - Porto 956.659

3091 - Oblig. gebyrer fra personer 309171 - Takograf - førerkort -464.625

3091 - Oblig. gebyrer fra personer 309172 - Takograf - værkstedskort -13.650

3091 - Oblig. gebyrer fra personer 309173 - Takograf - virksomhedskort -43.050

3091 - Oblig. gebyrer fra personer 309199 - Modkonto ISL 526.575

2030 - Afskrivninger alle aktiver 203030 - Afskr. bygninger 17.598

2230 - Rep. og vedligeholdelse 223010 - Bygningsvedligeholdelse m.v. 1.333.167

2230 - Rep. og vedligeholdelse 223011 - Bygningsændringer 434.645

2232 - Arb.bidr.ejend.skat.og afgif. 223240 - Ejendomsskatter 1.305.501

2250 - Køb af tj. (komm. u. energi) 225010 - Kommunal renovation 68.434

2250 - Køb af tj. (komm. u. energi) 225020 - Kommunale vandafgifter 383.091

2255 - Køb af energi til forbrug 225511 - Olie & naturgas 29.859

2255 - Køb af energi til forbrug 225512 - El 2.312.552

2255 - Køb af energi til forbrug 225513 - Fjernvarmeudgifter 1.050.101

2270 - Køb af tj.ydelser i øvrigt 227014 - Privat rengøring 3.527.274

2270 - Køb af tj.ydelser i øvrigt 227028 - Privat renovation 161.666

2280 - Køb øvrige varer til forbrug 228032 - Bygningsartikler mv. 447.691

1610 - Husleje 161010 - Leje af bygninger og lokaler 16.066.225

1620 - Leje af arealer - rettigheder 162010 - Leje af arealer 164.063

4310 - Intern statslig overf.udgift 431010 - Intern statslig overf.udgift 322.276

1851 - Løn og overarbejde 185103 - Søn- og helligdagsbetaling 22.075

1856 - Overarbejde (modkonto) 185613 - Overarb. (modk) - Måltal 3.081.873

1811 - Egentlig løn 181110 - Egentlig løn 258.564.214

1851 - Løn og overarbejde 185101 - Natpenge 7.817.934

1851 - Løn og overarbejde 185104 - Weekendtillæg 4.482.519

1831 - Overarbejde 183110 - Overarbejde 2.747.302

1841 - Merarbejde 184110 - Merarbejde 255.700

1851 - Løn og overarbejde 185110 - Løn og overarbejde Grønland 1.684.267

1856 - Overarbejde (modkonto) 185611 - Overarb. (modk) - Omsorgsdage 548.868

1871 - Frivilling fratræd.ordning 187110 - Frivillig fratræd. ord. u. års 327.944

1872 - Kapital. pensionsalderforhøj. 187210 - Kapital. pensionsalderforhøj. -322.276

1881 - Pensionsbidrag 188110 - Pensionsbidrag 37.963.087
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Navision (fortsat)

De firecifrede konti skal grupperes efter tabel 2 Aggregering af artskonti i Bilag 1 - Finan-
siel basisrapportering.

Konto Niveau Samlet5 Konto Niveau Samlet6 Omkostninger

1887 - Ref. Beskæftordningen 188710 - Beskæftordninger-modkto 613358 -39.116

1889 - Barselsfonden tilskud bslf. 188910 - Barselsfonden- modkto. 617010 -521.700

1891 - Øvr.komp.fravær pers. 189110 - Øvrig kompensation-kto 613363 -39.200

1891 - Øvr.komp.fravær pers. 189111 - Dagpenge ved barsel-kto 613364 -1.025.198

1891 - Øvr.komp.fravær pers. 189112 - Uddannelsesgodtgørelse- 613365 -847.012

1891 - Øvr.komp.fravær pers. 189120 - Sygedagpenge-modkto 613359 -2.277.406

1892 - Øvr. tilskud/ref.beskæft 189210 - Øvrig tilskud/refusion -613366 -26.539

1892 - Øvr. tilskud/ref.beskæft 189211 - Refusion fleksjob - kto 617030 -5.607.294

1630 - Leje og leasing i øvrigt 163010 - Leje og leasing i øvrigt 500

1872 - Kapital. pensionsalderforhøj. 187210 - Kapital. pensionsalderforhøj. -322.276

2110 - Øvrige indtægter 211010 - Erstatninger -7.033

2110 - Øvrige indtægter 211090 - Diverse driftsindtægter -65.229

2190 - Gevinst ved afh. af anlæg 219050 - Gevinst erhv./afh. transportma -100.625

2210 - Rejser og befordring 221084 - Rejser i øvrigt Asylans. 8.015

2210 - Rejser og befordring 221099 - Modkonto ISL -37.718

2220 - Repræsentation 222020 - Repræsentation 29.265

2220 - Repræsentation 222030 - Afskedsreceptioner m.v. 2.000

2236 - Omk.dækk. og kontante godtgør. 223606 - Supplerende godtgørelse 31.710

2236 - Omk.dækk. og kontante godtgør. 223610 - Dobbelt husførelse 50.788

2236 - Omk.dækk. og kontante godtgør. 223690 - Øvrige omk. dækkende ydelser 65.243

2270 - Køb af tj.ydelser i øvrigt 227012 - Annocering 39.403

2270 - Køb af tj.ydelser i øvrigt 227015 - Vask 70.725

2270 - Køb af tj.ydelser i øvrigt 227034 - Transport og forsendelse 396.158

2270 - Køb af tj.ydelser i øvrigt 227038 - Transport skader 6.809

2270 - Køb af tj.ydelser i øvrigt 227040 - Dusører 23.000

2270 - Køb af tj.ydelser i øvrigt 227041 - Forebyggende vaccinationer 20.715

2270 - Køb af tj.ydelser i øvrigt 227048 - Øvrige tjenesteydelser 836.218

2270 - Køb af tj.ydelser i øvrigt 227083 - Translatører - takst 1 5.028

2270 - Køb af tj.ydelser i øvrigt 227086 - Transport og forsendelse 525

2270 - Køb af tj.ydelser i øvrigt 227095 - Udgifter til rejsedokumenter 450

2270 - Køb af tj.ydelser i øvrigt 227099 - Modkonto ISL -218.069

2280 - Køb øvrige varer til forbrug 228010 - Kontorrekvisitter 637.654

2280 - Køb øvrige varer til forbrug 228020 - Private vandafgifter 250

2280 - Køb øvrige varer til forbrug 228021 - Aviser og litteratur 189.012

2280 - Køb øvrige varer til forbrug 228030 - Medicin og sygeplejeartikler 64.379

2280 - Køb øvrige varer til forbrug 228031 - Rengørings og toiletartikler 54.713

2280 - Køb øvrige varer til forbrug 228051 - Reservedele m.v. skader 65.136

2280 - Køb øvrige varer til forbrug 228052 - Dæk 49.285

2280 - Køb øvrige varer til forbrug 228053 - Føde- og drikkevarer/arrestant 2.442

2280 - Køb øvrige varer til forbrug 228054 - Føde- og drikkevarer/i øvrigt 94.069

2280 - Køb øvrige varer til forbrug 228058 - Møbler og inventar mv. 479.315

2280 - Køb øvrige varer til forbrug 228081 - Føde- og drikkevarer 1.424

2280 - Køb øvrige varer til forbrug 228090 - Øvrige varer 225.805

2280 - Køb øvrige varer til forbrug 228099 - Modkonto ISL -1.424

2290 - Tab ved afhændelse af anlæg 229050 - Tab ved erhv/afh. Transp.mat. 28.501

2291 - Over-und.sk.kasse,kurs.momsdif 229110 - Kassedifferencer -1

2291 - Over-und.sk.kasse,kurs.momsdif 229120 - Kursdifferencer 1.326

2291 - Over-und.sk.kasse,kurs.momsdif 229130 - Møntafrunding -422

4424 - Understøt.supp.ydl.overf.pers. 442417 - Supplerende ydelser 276.411

4654 - Engangstilskud i øvrigt 465410 - Tingsskade m.v. 106.696

2270 - Køb af tj.ydelser i øvrigt 227010 - Advokater, revisorer m.v. 16.592

2270 - Køb af tj.ydelser i øvrigt 227011 - Lægehjælp 14.522

2270 - Køb af tj.ydelser i øvrigt 227031 - Tolke m.v. 742.969

2270 - Køb af tj.ydelser i øvrigt 227084 - Tolke - takst 2 177.169

2270 - Køb af tj.ydelser i øvrigt 227090 - Advokatudgifter 42.954

1871 - Frivilling fratræd.ordning 187110 - Frivillig fratræd. ord. u. års 327.944

2236 - Omk.dækk. og kontante godtgør. 223620 - Boligtjenestetelefon -107.103

2270 - Køb af tj.ydelser i øvrigt 227013 - Kursus og undervisning 703.299

4423 - Fratræd.ord.suppl.ydl.mm 442310 - Fratrædelsesordn. for tj.mænd 643.621
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Appendiks 5 - Gennemsnitlig timeløn pr. stillingskode

Stillingskode Timeløn

Afdelingsleder 298

Afdelingsleder, kont 328

Afsnitsleder 331

Assistent - okl. 310

Chefkonsulent 238

EFG-elev 575

Elev (kontor) 424

IT-systemmedarb. HK 540

Kommunikationskonsul 119

Konsulent, kontor (C 206

Kontorassistent 243

Kontorfuldmægtig - o 138

Kontorfuldmægtig - t 0

Overassistent - okl. 272

Overassistent - tjm. 282

Sektionsleder 310

Sektionsleder, konto 310

Parkeringskontrollør 317

Studerende 183

Politiadvokat 240

Politiassessor - okl 316

Politiassessor - tjm 266

Politifuldmægtig - o 326

Afsnitsleder, politi 224

Konsulent 244

Konsulent, politi (C 202

Kriminalassistent 533

Kriminalassistent-1 433

Politiassistent 432

Politiassistent-1 290

Politiassistent-R 332

Politiinspektør 115

Politikommissær 222

Sektionsleder, polit 771

Specialkonsulent,pol 307

Vicepolitiinspektør 486

Vicepolitikommissær 377

Politidirektør 328

Politibetjent 337

Ejendomsservicemedar 304

Ejendomsservicetekni 395

Håndværker 150

Chefanklager 579

Chefpolitiinspektør 362

Vicepolitidirektør 337
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Appendiks 6 - Beregning af gennemsnitlige timepriser

Beregning af gennemsnitlig timepris inklusive overarbejde:

Den gennemsnitlige timepris inklusive overarbejde anvendes til budgetopfølgning. Bud-
getopfølgningen skal indeholde den fulde lønudgift for at give det fulde billede af udvik-
lingen i lønforbruget - herunder at overarbejde medfører en højere timepris.

Data til timelønsberegningen trækkes fra SLS, svarende til SAP BI.

Lønoplysninger trækkes på område og stillingskodeniveau i rapport fra systemet Nyløn for
den periode, som er relevant for beregningen. I forhold til udarbejdelse af beregningsmoto-
ren anvendes data for hele 2009. Når der skal udarbejdes budgetopfølgninger i løbet af
året, anvendes data for år til dato for det aktuelle år.

Data til tidsberegningen trækkes fra SAP BI ”tid”, som suppleres med oplysninger om
sygdom og barsel fra SAP BI ”syg”. Data trækkes på område og stillingskodeniveau:

Tid Rapporter, trukket fra systemerne Bemærkninger

2009 Tid2009 og syg2009 Tid2007 og syg2007 konkateneres og aggre-
geres på område og stillingskode

Beregning af gennemsnitlig timeløn foretages ud fra følgende metode:

 For hvert område og stillingskode aggregeres løn og tid (arbejdstid og sygdom og
barsel).

 Herefter udregnes timelønnen som løn/timer og benævnes område-løn.

 Hvis det aggregerede antal timer er lig 10.000 eller mere, benyttes den udregnede
timeløn.

 Hvis det aggregerede antal timer pr. år, område og stillingskode ikke er mindst
10.000, flyttes timer og løn for den pågældende stillingskode og det pågældende
område til en ”pool”. Poolen opsamler således stillingskode og områder, hvor antal
timer det pågældende år ikke overstiger 10.000.

 For stillingskoderne i poolen aggregeres tid og løn på stillingskoder, og der udreg-
nes en timeløn, som løn/tid. Timelønnen benævnes global-timeløn.

 Sluttelig sættes den resulterende timeløn til område-timeløn, hvor det aggregerede
antal timer er mindst lig med 10.000, ellers sættes timelønnen til global-timeløn.
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Beregning af gennemsnitlig timepris eksklusive overarbejde:

Den gennemsnitlige timepris eksklusive overarbejde anvendes til budgettering. Budgette-
ring af lønudgifter skal baseres på den ”rene” lønudgift, da der i udgangspunktet ikke skal
budgetteres med overarbejde.

Data til timelønsberegningen eksklusive overarbejde trækkes fra SLS. Data fra SLS skal
indeholde al løn pr. stillingskode pr. bogføringskreds eksklusive overarbejde.

For at beregne den gennemsnitlige timepris uden overarbejde anvendes normtiden for året.
Normtiden for et år er 1.924 timer. Antal årsværk for hvert område og hver stillingskode
modtages fra personaleafdelingen.

Beregning af gennemsnitlig timeløn foretages ud fra følgende metode:

 For hvert område og hver stillingskode udregnes den gennemsnitlige timepris ved
at dividere den samlede lønomkostning med den samlede sum af normtid pr. stil-
lingskode pr. område.

 Det er ikke nødvendigt at udarbejde en pulje for nogen af stillingskodeniveauerne,
som det er tilfældet med beregningen af den gennemsnitlige timeløn inklusive
overarbejde. Det skyldes, at der ikke er mulighed for skævvridning i antallet af ti-
mer, da normtiden anvendes.
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Appendiks 7 - Datamapning til politiets eksisterende systemer

System Dimensioner

POLTID Beregningsmotor: Data for det senest lukkede regnskabsår på dimensi-
onerne personaleområde, stillingskode, organisations- enhed og grup-
peret sagsområde.

Budgetudarbejdelse: Intet.

Budgetopfølgning: Data for den aktuelle periode trækkes på samme
dimensioner som ved beregningsmotoren.

POLSAS Beregningsmotor: Data for det senest lukkede regnskabsår trækkes for
antal sigtelser for sagsområderne 13-23, antal tiltaler som samme
sagsområder, antal hændelser og undersøgelser for sagsområde 24 og
antal eftersøgninger for sagsområde 25.

Budgetudarbejdelse: Intet.

Budgetopfølgning: Data for den aktuelle periode trækkes på samme
niveau som for beregningsmotoren.

NAVSION STAT Beregningsmotor: Data for seneste regnskabsår trækkes på 4-
cifreniveau. Kontiene grupperes efter tabel 2 Aggregering af artskonti i
Bilag 1 - Finansiel basisrapportering.

Budgetudarbejdelse: Intet datatræk, men det endelige budget skal læg-
ges ind i Navision Stat.

Budgetopfølgning: Data for aktuel periode trækkes på samme niveau
som til beregningsmotoren.

SLS Se Appendiks 6.
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Forslag til resultat for hver aktivitet eller hovedformål i politiet

Det anbefales, at der sker en ombrydning af de eksisterende 11 hovedformål til en mere
styringsegnet gruppering af sagsområder i hovedformål. Det anbefales endvidere, at der
opstilles otte nye hovedformål, bestående af Opretholdelse af fred og orden, Straffesagsbe-
handling i henholdsvis politisøjlen og anklagemyndigheden, Uddannelse, Ledelse, Hjælpe-
funktioner samt Tværgående hovedformål. Ved at gruppere aktiviteterne i færre og mere
homogene grupper kan der opstilles resultater for hovedformålsgruppen som helhed, som
gør aktiviteterne mere styringsegnede i forhold til mål- og resultatstyring.

Dette begrænser imidlertid ikke muligheden for at mål- og resultatstyring på enkeltaktivite-
ter som Drab, Tyveri mv. Opstilling af resultater for hvert hovedformål er illustreret og be-
skrevet detaljeret i nærværende bilag.

Hovedformål 1(Opretholdelse af fred og orden)

Tabel 2: Resultater for hovedformål 1 (Opretholdelse af fred og orden)

Som det fremgår af tabel 2, kan det nye hovedformål 1 samlet set resultatstyres på de sam-
lede omkostninger til Opretholdelse af fred og orden - altså hvor stor en andel af den sam-
lede økonomi bruges hertil. De aktiviteter, som er grupperet under Opretholdelse af fred og
orden, svarer til en stor del af det arbejde, der er udført i beredskabet og lokalpolitiet. Dette
mål er systemunderstøttet i dag, idet omkostningen, som anvendes på hovedformålet, be-
regnes gennem budgetmodellen via antal timer, anvendt på Opretholdelse af fred og orden,
sammenholdt med den vægtede gennemsnitlige timepris for aktiviteterne derunder. Der
kan ligeledes opstilles resultater for aktiviteterne 24 og 25 via henholdsvis antal hændelser
og undersøgelser samt antal eftersøgninger, hvilke opsamles i POLSAS.

Foreslået mapning til 8

nye hovedformål

%

tidsanvendel

se af total tid Sagnr. Sagsområde navn Resultat

System-

under-

støttelse

1. Opretholdelse af fred

og orden

19% 24-99 Opretholdelse af fred og orden Total Omkostninger samlet set for at drive

Opretholdelse af fred og orden som

resultat for hovedformålet som helhed Ja

24 Hændelser og undersøgelser Antal hændelser og undersøgelser Ja

25 Eftersøgninger Antal eftersøgninger Ja

99 Patrulje flere formål

26-28 Transport og bevogtning

29-31 Tilsyn/eskorte/beskyttelse

32-36 Pas- og udlændingekontrol

37-39 Administrative sager

40-42 Vold - initiativ

43-44 Røveri - initiativ

45-47 Indbrud - initiativ

48-49 Tyveri - initiativ

50-56 Færdselslov - initiativ

57-60 Indsats i og omkring værtshuse

61-67 Særlige persongrupper

68-75 Særlige geografiske områder

76-83 Særlige begivenheder

84-91 Andre forebyggende aktiviteter

92-94 Øvrig særlov - initiativ

95-98 Centrale målkrav

201 Alarm 112/Radio/Detention

202 Tilkald - ikke inds.

203 Kriminalitetsanalyse

204 Efterretningsvirksomhed

307 Beredskabsarbejde

309 Parkeringskontrol
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Opretholdelse af fred og orden som hovedformål udgør i 2008 19 % af politiets samlede
ressourceforbrug i form af antal timer, registreret i POLPAI. Det betyder foreløbigt, at 19
% af politiets ressourcer kan resultatstyres på et overordnet resultat, hvilket muliggør be-
regning og analyser af enhedsomkostninger herfor over tid og mellem kredse.

Hovedformål 2(Straffesagsbehandling politi) og hovedformål 3 (Straffesagsbehandling an-
klagemyndighed)

Tabel 3: Resultater for hovedformål 2(Straffesagsbehandling politi) og hovedformål 3 (Straffesagsbe-

handling anklagemyndighed)

Hovedformål 2 og 3 indeholder henholdsvis politisøjlens og anklagemyndighedens samle-
de tidsforbrug på aktiviteterne, vist i figuren, der alle vedrører straffesagsbehandling. Som
det fremgår af tabel tabel 3, kan hovedformål 2, som samlet hovedformål, resultatstyres på
det samlede antal sigtelser. Hver enkelt aktivitet kan derudover resultatstyres via tilhørende
antal sigtelser. Registrering af antal sigtelser eksisterer i dag og er systemunderstøttet i
POLSAS. I forhold til politisøjlens arbejde er det antal sigtelser, som er relevant at resul-
tatstyre på, idet sigtelser er defineret som politisøjlens produktion. Politiet påtænker, at
indføre en vægtning af opgørelsen (af sigtelser) for at undgå eventuelle uhensigtsmæssige
incitamenter omkring resultatskabelsen. Der skal således ikke være incitamenter til at prio-
ritere lettere sagsområder frem for mere komplekse og ressourcekrævende områder (dette
harmonerer med anklagemyndighedens opgørelse af tiltaler).

Forslået mapning til 8

nye hovedformål

%

tidsanvendel-

se af total tid Sagsnr. Sagsområde navn Resultat

Systemu

nder-

støttelse

2. Straffesagsbehandling

politi 25% 13-23 Efterforskning total Antal sigtelser i alt Ja

13 Drab mv. Antal sigtelser Ja

14 Vold Antal sigtelser Ja

15 Sædelighed Antal sigtelser Ja

16 Røveri Antal sigtelser Ja

17 Indbrud Antal sigtelser Ja

18 Tyveri Antal sigtelser Ja

19 Økonomisk kriminalitet Antal sigtelser Ja

20 Narkotika og smugling Antal sigtelser Ja

21

Øvrig straffelov, herunder

brugstyveri Antal sigtelser Ja

22 Øvrige særlov Antal sigtelser Ja

23 Færdselslov Antal sigtelser Ja

3. Straffesagsbehandling

anklagemyndighed 6% 13-23 Anklagemyndighed total Antal tiltaler total Ja

13 Drab mv. Antal tiltaler Ja

14 Vold Antal tiltaler Ja

15 Sædelighed Antal tiltaler Ja

16 Røveri Antal tiltaler Ja

17 Indbrud Antal tiltaler Ja

18 Tyveri Antal tiltaler Ja

19 Økonomisk kriminalitet Antal tiltaler Ja

20 Narkotika og smugling Antal tiltaler Ja

21

Øvrig straffelov, herunder

brugstyveri Antal tiltaler Ja

22 Øvrige særlov Antal tiltaler Ja

23 Færdselslov Antal tiltaler Ja

205 Indfordring Antal Bøder Ja
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Tilsvarende er gældende for hovedformål 3, med eneste forskel at der resultatstyres på an-
tal tiltaler, som svarer til anklagemyndighedens definerede produktion. Antal bøder, som
Indfordring (aktivitet 205) resultatstyres på, er systemunderstøttet via bødesystemet.

Anklagemyndigheden arbejder allerede i dag med resultatstyring i form af produktionsop-
gørelse på såkaldt ”vægtede sager” i kredsene. Det betyder, at alle typer af sager vurderes i
forhold til en standardsag. Desuden vurderer anklagemyndigheden løbende produktionen
af standardsager i forhold til den samlede bevilling (forbrug) i kredsene. Der opgøres såle-
des en omkostningseffektivitet.

Anbefalingen påvirker ikke anklagemyndighedens mulighed for at resultatstyre produktio-
nen i form af standardsager. Opgørelsen af tiltaler på hver aktivitet kan tilknyttes den rele-
vante vægt, således at opgørelsen i stedet afspejler vægtede sager. Endvidere er det stadig
muligt at resultatstyre på den samlede produktion på hovedformålet. Samtidig får ankla-
gemyndigheden mulighed for at opgøre det direkte ressourceforbrug i sagsbehandlingen
som supplement til opgørelse af sager i forhold til det samlede forbrug.

Tidsforbruget i 2008 på sagsområderne inden for de to nye hovedformål udgjorde yderlige-
re henholdsvis 25 % og 6 % af det samlede tidsforbrug i politiet.

Hovedformål 4(Uddannelse)

Tabel 3: Resultater for hovedformål 4 (Uddannelse)

Som det fremgår af tabel 3, opsættes der ikke resultater for hovedformål 4. Det har tidlige-
re været drøftet at anvende antal personer, der gennemfører en uddannelse, som resultat pr.
aktivitet. Denne anbefaling er dog nu udeladt af flere årsager. For det første skal gruppe-
ringen af aktiviteter ændres i den nærmeste fremtid, idet Rigspolitiet mener, at detalje-
ringsniveauet i grupperingen er for højt. For det andet er antallet af personer, som gennem-

Forslået mapning til 8

nye hovedformål

%

tidsanvendel-

se af total tid Sagsnr. Sagsområde navn Resultat

Systemu

nder-

støttelse

4. Uddannelse 12% 412-427 Uddannelse Total

412 Grunduddannelse Politiskolen

413 Grunduddannelse Regionalt

414 Grunduddannelse Lokalt

415 Grunduddannelse Ekstern

416

Vedligeholdelse/videreuddann

else Politiskolen

417

Vedligeholdelse/videreuddann

else Regionalt

418

Vedligeholdelse/videreuddann

else Lokalt

419

Vedligeholdelse/videreuddann

else Eksternt

420 Lederuddannelse Politiskolen

421 Lederuddannelse Regionalt

422 Lederuddannelse Lokalt

423 Lederuddannelse Eksternt

424 Specialuddannelse Politiskolen

425 Specialuddannelse Regionalt

426 Specialuddannelse Lokalt

427 Specialuddannelse Eksternt
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fører hver aktivitet, ikke systemunderstøttet i dag. Det vil dermed kræve ekstra manuelle
registreringer at udarbejde et resultatmål herfor.

Uddannelse er en vigtig del af politiets arbejde, hvormed det er vigtigt at følge udviklingen
for hovedformålet i form af ressourceforbruget. Det anbefales ligeledes, at Rigspolitiet op-
stiller resultatmål for uddannelse, når de nye aktiviteter er defineret og implementeret i sy-
stemerne. Uddannelse udgjorde i 2008 12 % af det samlede ressourceforbrug i politiet.

Hovedformål 5 (Administration), hovedformål 6 (Ledelse) og hovedformål 7 (Hjælpefunk-
tioner)

Tabel 4: Resultater for hovedformål 5 (Administration), hovedformål 6 (Ledelse) og hovedformål 7

(Hjælpefunktioner)

Hovedformål 5, 6 og 7 indeholder alle aktiviteter, som vedrører administration af den ene
eller anden slags. De administrative aktiviteter er opsplittet i tre grupper, svarende til ad-
ministration, ledelse og hjælpefunktioner. De tre hovedformål resultatmåles hver især på
procentdel af omkostningerne til henholdsvis Administration, Ledelse og Hjælpefunktioner
i forhold til den samlede bevilling. De enkelte aktiviteter resultatmåles ikke selvstændigt.
Skal der foretages benchmark for administrative omkostninger mellem politi og andre or-

Forslået mapning til 8

nye hovedformål

%

tidsanvendel-

se af total tid Sagsnr. Sagsområde navn Resultat

Systemu

nder-

støttelse

5. Administration 15% Administration Total

% del af omkostninger anvendt til

administration i forhold til bevillingen Ja

528 Motorvæsen, pas, kør Ingen individuelle resultater

529 Køre - og teoriprøve Ingen individuelle resultater

530 Bevillingssager Ingen individuelle resultater

531 Færdselstek.foransta Ingen individuelle resultater

532 Våbensager Ingen individuelle resultater

533 Øvr. till. og attest Ingen individuelle resultater

534 Hittegods, udsat boh Ingen individuelle resultater

535 Fremmedsager Ingen individuelle resultater

536 Politiekspedition Ingen individuelle resultater

637 Personaleadministrat Ingen individuelle resultater

640 Økonomiforvaltning Ingen individuelle resultater

641 Administrativ analys Ingen individuelle resultater

642 Bygninger, køretøjer Ingen individuelle resultater

643 Inventar og udstyr Ingen individuelle resultater

207 Kriminalteknik, foto Ingen individuelle resultater

854 Møder, interne faste udvalg Ingen individuelle resultater

856 Bedømmelse, samtaler og ledervurderingeIngen individuelle resultater

858 Intern tilsyn og kontrol Ingen individuelle resultater

6. Ledelse 11% Ledelse total

% del af omkostninger anvendt til

ledelse i forhold til bevillingen Ja

748 Sagsford./visitation og kvalitetskontrolIngen individuelle resultater

749 Administration af tjenesten Ingen individuelle resultater

750 Disponering Ingen individuelle resultater

751 Møder med eksterne interessenterIngen individuelle resultater

752 Ledelse i øvrigt Ingen individuelle resultater

7. Hjælpefunktioner 4% Hjælpefunktioner total

% del af omkostninger anvendt til

hjælpefunktioner i forhold til

bevillingen Ja

644 Edb-udvikling og sys Ingen individuelle resultater

645 Intern post, arkiv o Ingen individuelle resultater

646 Telefonomstilling Ingen individuelle resultater

647 Informationsformidli Ingen individuelle resultater
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ganisationer, er det væsentligt, at politiet sammenlægger de tre hovedformål for at finde
politiets samlede forbrug på Administration.

Aktiviteten ”Kriminalteknik, foto” er placeret i hovedformål 5, idet tiden, som registreres
her, omhandler vedligeholdelse af systemet og dermed ikke udarbejdelse af kriminaltek-
niske fotos.

Resultat i form af omkostninger er systemunderstøttet via tidsregistreringen i POLPAI,
eventuelt kombineret med default registrering af administrative medarbejderes fulde tid på
aktiviteter samt gennemsnitlige timepriser.

Hovedformål 5, 6 og 7 udgjorde i 2008 henholdsvis 15 %, 11 % og 4 % af politiets samle-
de ressourceforbrug i form af antal timer. Enhedsomkostninger for de tre hovedformål skal
dermed målfastsættes for politiet som helhed samt for hver kreds, således at der kan udfø-
res benchmark mellem kredsene.

Hovedformål 8(Tværgående hovedformål)

Tabel 5: Resultater for hovedformål 8 (Tværgående hovedformål)

Hovedformål 8 er en blanding af aktiviteter, som går på tværs af de øvrige hovedformål.
Disse placeres i særskilt et hovedformål, for at undgå at påvirke den styrbarhed som er op-
nået ved at skabe homogene formål. Ved at holde dem i deres eget hovedformål er det mu-
ligt at følge udviklingen i form af ressourceforbrug pr. aktivitet. Ressourceanvendelsen i
2008 svarede til 6 % af samlet ressourceforbrug i form af timer.

Aktiviteten ”Kortvarig sagsbehandling” skal i budgetlægningen og opfølgningen via time-
forbrug allokeres ud på hovedformål 2 og 3. Tidsregistrering på denne aktivitet fungerer
som en residual, der anvendes, hvis der arbejdes i kort tid på mange forskellige sager.

Følges anbefalingen vedrørende ombrydningen af eksisterende hovedformål til otte nye
hovedformål, muliggøres resultatstyring, hvad angår ca. 80 % af politiets ressourceforbrug.
Det bliver desuden muligt at gennemføre nye analysetyper. For eksempel bliver det muligt
at sammenholde udviklingen i enhedsomkostningen for antal sigtelser i efterforskning med
udviklingen i antal tiltaler hos anklagemyndigheden, og dermed bliver det muligt at analy-
sere, hvordan effektiviteten i efterforskningen har indflydelse på anklagemyndighedens
arbejde og resultat.

Forslået mapning til 8

nye hovedformål

%

tidsanvendel-

se af total tid Sagsnr. Sagsområde navn Resultat

Systemu

nder-

støttelse

8. Tværgående

hovedformål 6% Tværgående hovedformål total

206 Rådgivning, høringer

310 Internationalt arbej

311 Internationale missi

853 Mødetid, parole og brifing

855 Ny lovgivning, instrukser og informationssøgning

857 Udviklingsprojekter

859 Pressekontakt

860 Fagforeningsarbejde

999 Resttid

# Ikke allokeret

Forholdsmæssigt: til 2,3 vægtet udfra timeforbrug - skal ikke vises i budget eller opfølgning2% 200 Kortvarig sagsbehand Tidsanvendelse
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Finansiel controlling

Finansiel controlling er rettet mod den finansielle rapportering (regnskabet) og dens grund-
lag. Formålet er således at sikre, at de økonomiske registreringer til enhver tid er korrekte,
rettidige og hensigtsmæssige i forhold til den videre anvendelse. Der er fokus på data, data-
fangstprocesser, kontoplan, konteringsstrukturer, bogholderiets processer og interne kon-
troller og afstemninger. Der er endvidere fokus på, hvorvidt regnskabet er retvisende, her-
under kvaliteten af den interne kontrol af bl.a. hensættelser, beregningsgrundlag for over-
arbejde og fejlkonti.

Tabel 6 beskriver minimumsaktiviteter, der skal udføres af og som led i finansiel control-
ling. Aktiviteterne træder IKKE i stedet for eksisterende regnskabsinstrukser mv., men er
supplerende i forhold hertil.

Tabel 6: Finansiel controlling

Finansiel controlling

Hovedaktivi-
tet

Forklaring Grundlag (input) Resultat (output) Ansvar

Vedligeholdel-
se af konte-
ringsinstruks

 Konteringsin-
struksen er
nøglen til kor-
rekt og ensar-
tet bogføring i
politiets sy-
stemer. Kon-
tering-
sinstruksen
bør derfor lø-
bende vedli-
geholdes, så-
ledes at den
opfylder kra-
vene til regi-
strering af po-
litiets indtæg-
ter og udgif-
ter. Det er
endvidere vig-
tigt at sikre, at
indholdet af
konteringsin-
struksen
kommunike-
res til de med-
arbejdere, der
arbejder med
bogføring,
samt at der
etableres en
effektiv træ-
ning af nye

 Eksisterende
konterings-
instruks, ind-
samlet viden
om den fakti-
ske kontering i
politiet (cen-
tralt og i kred-
se), indsamlet
viden om be-
hovet for øko-
nomisk sty-
ringsinforma-
tion.

 Revideret kon-
tering-
sinstruks,
kommunikati-
on af revideret
konteringsin-
struks til rele-
vante dele af
organisatio-
nen, eventuelt
uddannelse af
berørte med-
arbejdere i
konteringsin-
struks.

 Rigspolitiet
(Koncernsty-
ring)

 Rigsadvoka-
ten (Økonomi
og Control-
ling).
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Finansiel controlling

Hovedaktivi-
tet

Forklaring Grundlag (input) Resultat (output) Ansvar

medarbejdere
heri.

Kontrol af
bogføring

 Det kontrolle-
res, at bogfø-
ringen er kon-
sistent, og at
alle dimensio-
ner anvendes
og anvendes
rigtigt ved
bogføring.
Dette for at
sikre, at
grundlaget for
regnskaberne
er korrekt, alt-
så fuldstæn-
digt, nøjagtigt
og rettidigt.

 Der foretages
stikprøvevise
kontroller af
data, og der
sker sammen-
holdelse med
instrukser og
vejledninger
samt bilag.

 Der etableres
relevante og
mulige sy-
stem- og rolle-
begrænsninger
i bogføringen,
som sikrer
konsistente
data.

 Valide, retti-
dige og konsi-
stente bogfø-
ringsdata
håndteret i
overensstem-
melse med
omkostnings-
baserede regn-
skabsprincip-
per.

 Rigspolitiet
(Finansiel
Controlling
hos Koncern-
styring) (ef-
terkontrol)

 Økonomian-
svarlige hos
kredse og af-
delinger (lø-
bende kon-
trol).

 Rigsadvoka-
ten (Økonomi
og Control-
ling).

Vedligeholdel-
se af konto-
plan

 Kontoplanen
skal løbende
vedligeholdes,
så den sikrer,
at den måde,
hvorpå politiet
registrerer si-
ne indtægter
og udgifter, er
hensigtsmæs-
sig i forhold
til de opstille-
de rapporte-
ringskrav. Fi-
nansiel
controlling i
denne sam-
menhæng be-
står i løbende
at indsamle og
koordinere
krav til kon-
toplanen,
planlægge og
gennemføre
ændringer til
kontoplanen
samt give in-
put til konte-

 Eksisterende
kontoplan,
indsamlet vi-
den om beho-
vet for sty-
ringsinforma-
tion (= hvilken
artsopdeling
og hvilke di-
mensioner der
er nødvendige
i grundregi-
streringerne
for at kunne
tilvejebringe
den styringsin-
formation, po-
litiet har brug
for).

 Revideret kon-
toplan, kom-
munikation af
revideret kon-
toplan til rele-
vante dele af
organisatio-
nen, eventuelt
uddannelse af
berørte med-
arbejdere i re-
videret konto-
plan.

 Rigspolitiet
(Finansiel
Controlling
hos Koncern-
styring).

 Økonomi-
sansvarlige
hos kredse og
afdelinger
(frie dimensi-
oner).

 Rigsadvoka-
ten (Økonomi
og Control-
ling).
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Finansiel controlling

Hovedaktivi-
tet

Forklaring Grundlag (input) Resultat (output) Ansvar

ringsinstruk-
sen og vareta-
ge kommuni-
kationen her-
om til rele-
vante dele af
politiets orga-
nisation. Op-
gaven omfat-
ter også an-
svaret for at
koordinere og
kontrollere, at
oprettelsen af
nye artskonti,
stedkoder,
dimensioner
samt øvrige
objekter i for-
bindelse med
økonomiske
registreringer
stemmer
overens med
politiets mål
og politikker
for økonomi-
styring.

Udarbejdelse
og vedligehol-
delse af ar-
bejdsgange
vedrørende
bogholderi og
regnskabsaf-
læggelse
(regnskabsin-
struks)

 Formålet med
finansiel
controlling af
arbejdsgange
vedrørende
bogholderi og
regnskabsaf-
læggelse er
dels at sikre
høj kvalitet i
processerne,
og dels at sik-
re, at proces-
serne fungerer
hurtigt og ef-
fektivt, såle-
des at ledel-
sesinforma-
tion kan pro-
duceres hur-
tigst muligt.
Kort tid mel-

 Eksisterende
arbejdsgangs-
beskrivelser,
indsamlet vi-
den om fakti-
ske arbejds-
forhold, analy-
ser af mulig-
heder for ef-
fektivisering
eller kvalitets-
forbedring af
arbejdsgange.

 Reviderede
arbejdsgangs-
beskrivelser,
kommunikati-
on og uddan-
nelse heri til
relevante per-
soner i politi-
et.

 Rigspolitiet
(Finansiel
Controlling
hos Koncern-
styring).

 Yderligere
detaljering af
arbejdsgange
i form af in-
strukser og
anden lokal
tilpasning va-
retages af lo-
kale økono-
michefer.
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Finansiel controlling

Hovedaktivi-
tet

Forklaring Grundlag (input) Resultat (output) Ansvar

lem afslutning
af en periode
og færdiggø-
relse af ledel-
sesinforma-
tion er afgø-
rende for poli-
tiets mulighed
for at reagere
hurtigt og sty-
re den øko-
nomiske ud-
vikling.

Kvalitetssik-
ring af interne
kontroller ved
systemmæssi-
ge ændringer
og handlinger

 Finansiel
controlling af
systemmæssi-
ge ændringer
for økonomi-
styringen in-
debærer at
sikre, at f.eks.
ændringer el-
ler idriftsæt-
telse af sy-
stemer, igang-
sætning af
særlige kørs-
ler eller luk-
ninger og åb-
ninger af sy-
stemer ikke
får utilsigtede
virkninger for
datagrundla-
get og for
rapporterin-
gen eller i øv-
rigt hindrer
muligheden
for at anvende
økonomisy-
stemerne på
vigtige tids-
punkter.

 Meddelelser
om system-
mæssige hand-
linger og vur-
dering af kon-
sekvenserne
for økonomi-
styringen af
disse.
(Etablering af
formelt dia-
logforum med
systemejere er
nødvenidgt.)

 Sikring af, at
systemmæssi-
ge ændringer
og handlinger
er koordineret
i forhold til
datagrundlag
og rapporte-
ring samt vig-
tige tidspunk-
ter for økono-
miarbejdet.

 Rigspolitiet
(Finansiel
Controlling
hos Koncern-
styring).

Ad hoc-
analyser og
afstemninger
af økonomida-
ta

 Politiets øko-
nomidata bør
løbende moni-
toreres og
kvalitetssikres

 Ad hoc-
udtræk, af-
stemninger,
valideringer
mv. af øko-

 Økonomidata
løbende over-
våget og kvali-
tetssikret.

 Rigspolitiet
(Finansiel
Controlling
hos Koncern-
styring).



5

Finansiel controlling

Hovedaktivi-
tet

Forklaring Grundlag (input) Resultat (output) Ansvar

for uhen-
sigtsmæssig-
heder og fejl.
F.eks. bør alle
fejlkonti lø-
bende overvå-
ges, data i
SAP BI bør
løbende af-
stemmes til
data i føde-
systemerne
mv.

nomidata.  Rigsadvoka-
ten (Økonomi
og Control-
ling).
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Finansiel controlling

Hovedaktivi-
tet

Forklaring Grundlag (input) Resultat (output) Ansvar

Intern kontrol
af skønsmæs-
sige poster

 Der foretages
månedlig kon-
trol af alle po-
ster, som in-
deholder et
skøn. Det vil
sige, at der
bør foretages
en sandsyn-
liggørelse af
f.eks. alle
hensættelser,
herunder fe-
riepenge og
overtid. Sær-
ligt bør der fo-
retages en
kontrol af alle
kalkulatoriske
poster. Det vil
sige kontrol af
bagvedlig-
gende Excel-
ark, herunder
beregningen
og den an-
vendte teknik.

 Ad hoc-
udtræk, af-
stemninger,
valideringer
etc. af økono-
midata.

 Økonomidata
løbende over-
våget og kvali-
tetssikret.

 Rigspolitiet
(Finansiel
Controlling
hos Koncern-
styring) (ef-
terkontrol)

 Økonomian-
svarlige hos
kredse og af-
delinger (lø-
bende kon-
trol).

Interne kon-
troller i pro-
cesser og sy-
stemer

 Finansiel
controlling
skal forestå
udvikling og
implemente-
ring af til-
strækkelige
interne kon-
troller i pro-
cesser og sy-
stemer efter
politiets for-
hold og lov-
givningen.
Desuden skal
der udvikles
en plan for – i
samarbejde
med Intern
Revision – at
teste disses ef-
fektivitet lø-
bende.

 Rigsrevisions
krav. God skik
for intern kon-
trol

 (f.eks. COSO).
 Erfaringer om

fejlkilder.

 Kontrolkon-
cept

 Dokumentere-
de kontroller

 Testplan
 Bekræftelse af

kontrollers ef-
fektivitet.

 Rigspolitiet
(Finansiel
Controlling
hos Koncern-
styring).
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Finansiel controlling

Hovedaktivi-
tet

Forklaring Grundlag (input) Resultat (output) Ansvar

Årsplan  Finansiel
controlling
skal udarbejde
og vedlige-
holde en års-
plan for
controlling-
aktiviteterne,
der godkendes
af Rigspoliti-
ets økonomi-
ledelse.

 Aktiviteter
ovenfor.

 Godkendt års-
plan.

 Rigspolitiet
(Finansiel
Controlling
hos Koncern-
styring).

Tid
Finansiel controlling udføres løbende gennem året (se årshjul i bilag 8). Arbejdet tilrette-
lægges af Finansiel Controlling således, at den lokale indsats og den centrale indsats koor-
dineres bedst muligt, og parternes arbejde i videst mulige omfang kan baseres på den an-
den parts arbejde og planer. Konteringsinstruks, kontoplan og arbejdsgange vedrørende
bogholderi og regnskabsaflæggelse bør endvidere være underlagt en årlig større gennem-
gang, med henblik på sikre at de til stadighed understøtter en effektiv og retvisende øko-
nomistyring.

Systemer
Finansiel controlling vedrører alle systemer i politiet, som indeholder eller behandler øko-
nomiinformation eller anden styringsinformation, f.eks. timeregistrering.
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Forretningscontrolling

Forretningscontrolling er rettet mod resultater og effekter af politiets arbejde og sammenhænge med målsætninger, strategi og økonomisk forbrug.
Opgaverne har fokus på aktivitets- og ressourcestyring samt mål- og resultatstyring, og der er således fokus på sammenhængene mellem ressourcer,
aktiviteter, resultater og økonomi. Budgetmodellen og de afledte styringsinformationer vil derfor være genstand for en stor del af opgaverne for for-
retningscontrolling.

Tabel 7 beskriver de minimumsaktiviteter, der skal udføres af og som led i forretningscontrolling. Aktiviteterne træder IKKE i stedet for eksisteren-
de analyse og controllingaktiviteter mv., men er supplerende i forhold hertil.

Tabel 7: Hovedaktiviteter inden for forretningscontrolling

Hovedaktiviteter inden for forretningscontrolling

Hovedaktivitet Forklaring Ansvar

Periodisk opfølgning
på budget og forud-
sætninger med hen-
blik på justering af
budgetmodel og for-
klaring af årsager til
afvigelser

 Faktiske data om udførte aktiviteter, afholdte omkostninger og registrerede timer på aktiviteter sam-
menholdes med budgetmodellens forudsætninger, og budgetmodellen opdateres med henblik på be-
regning af konsekvenser.

 Periodens aktiviteter sammenholdes med periodens omkostninger og sammenstilles med budgettet.
De bagvedliggende aktiviteter, enhedspriser og forudsætninger om sammenhænge mellem ressour-
cer, aktiviteter og resultater, der danner grundlaget for budgettet, sammenstilles med faktiske data.

 Rapporterne udsendes til budgetansvarlige enheder, projektafdelingen samt Rigsadvokatens og Rigs-
politiets økonomiledelse.

 De budgetansvarlige enheder forholder sig til afvigelserne og sammenhængen med udførte aktivite-
ter. De budgetansvarlige enheder udarbejder supplerende afvigelsesforklaring.

 Projektafdelingen forholder sig til afvigelser på driftsprojekter, hvor de politifaglige aktiviteter ind-
går som forklaringsvariabel.

 Giver afvigelserne anledning til revidering af budgettet eller forudsætningerne, skal de budgetansvar-
lige enheder og projektafdelingen forholde sig til budgetmodellens stamdata og inputdata, men ikke
til output (se bilag 6 for detaljering af processen).

 De indhentede afvigelsesforklaringer til bagudrettede resultater og fremadrettede forudsætninger
konsolideres og indarbejdes i budgetmodellen, og ny budgetrapport udarbejdes.

 Rigspolitiet (Kon-
cernstyring)
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Hovedaktiviteter inden for forretningscontrolling

Hovedaktivitet Forklaring Ansvar

Analyse af økonomi
og underliggende
drift

 Der gennemføres analyse af sammenhængen mellem stedfunden drift og økonomisk forbrug med
fokus på rimelighed og rigtighed. Analysen dækker således både overordnet effektivitet og validitet
af data.

 Der udarbejdes scenarieberegninger på baggrund af dokumenteret sammenhæng mellem ressourcer,
aktiviteter og resultater.

 Rigspolitiet (Kon-
cernstyring)

 Rigsadvokaten
(Økonomi og
Controlling).

Analyse af resultater
og effekter

 Der udarbejdes analyser af sammenhængene mellem økonomisk ressourceforbrug, udførte aktiviteter
og opnåede resultater med henblik på vurdering af indsatsen i forhold til resultat.

 På baggrund af beregnede enhedspriser på aktiviteter og/eller produktion analyseres konkret effekti-
vitet - relativt i forhold til tidligere og i forhold til andre.

 Analyserne anvendes supplerende til revurdering af prioriteringer og ressourceallokering pr. enhed
og på tværs.

 Rigspolitiet (Kon-
cernstyring)

 Rigsadvokaten
(Økonomi og
Controlling).

Input til ledelsesrap-
portering

 Der udarbejdes ledelsesinformation om sammenhænge mellem ressourceforbrug, aktiviteter, resulta-
ter og økonomi og udviklingen heri.

 Der udarbejdes input til strategiudvikling, målfastsættelse, budgetallokering, finanslovsdrøftelser og
andre ledelsesmæssige overvejelser efter behov.

 Der udarbejdes sammenlignende nøgletal om aktivitetsniveau, ressourceforbrug, resultater og øko-
nomi. Nøgletallene fremhæver særlige forhold, der kræver ledelsens opmærksomhed og handling.

 Rigspolitiet (Kon-
cernstyring)

 Rigsadvokaten
(Økonomi og
Controlling).

Gensidig læring  På baggrund af absolutte størrelser for og udvikling i nøgletal og enhedspriser tages der initiativ til
formidling og gensidig udnyttelse af demonstreret best practice.

 Erfaringer og læring bredt i organisation opsamles og meddeles systematisk med henblik på realise-
ring af effektiviseringspotentialer.

 Rigspolitiet (Kon-
cernstyring)

 Rigsadvokaten
(Økonomi og
Controlling).

Analyse af udvik-
lingstendenser

 Der analyseres på udviklingstendenser over tid og på tværs inden for enhedspriser, aktivitetsmiks,
stillingskategorimiks, sagstyper og sagstypemiks.

 Rigspolitiet (Kon-
cernstyring)

 Rigsadvokaten
(Økonomi og
Controlling).

Beslutningsstøttende
analyser

 Enheden for forretningscontrolling skal fungere som støtte og sparringspartner til kredsene, budget-
ansvarlige enheder og ledelsen i Rigspolitiet.

 Der udarbejdes ad hoc-analyser for efterspurgt genstandsfelt, og resultaterne kommunikeres til rele-

 Rigspolitiet (Kon-
cernstyring).

 Rigsadvokaten
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Hovedaktiviteter inden for forretningscontrolling

Hovedaktivitet Forklaring Ansvar

vante budgetansvarlige enheder eller øverste ledelse. (Økonomi og
Controlling).

Udarbejdelse af op-
læg til resultat- og
direktørkontrakter

 Der udarbejdes rapporter om sammenhænge mellem ressourceforbrug, aktiviteter og resultater til
brug for fastlæggelse af resultat- og direktørkontrakt.

 Der udarbejdes oplæg, som oversætter strategi og målsætning til konkrete forslag til måleparametre i
resultat- og direktørkontrakt.

 Rigspolitiet (Kon-
cernstyring).

 Rigsadvokaten
(Økonomi og
Controlling).

Opfølgning på aftalte
mål og resultater

 Der udføres løbende opfølgning på opnåelse af aftalte mål og resultater, herunder resultatkontrakter-
ne.

 Rigspolitiet (Kon-
cernstyring).

 Rigsadvokaten
(Økonomi og
Controlling).

Evaluering af data-
grundlag

 Der udføres analyser af, hvorvidt datastruktur, registreringspraksis og dataopsamling er passende i
forhold til indsats/ressourceforbrug og krav til datakvalitet.

 Rigspolitiet (Kon-
cernstyring).

Årsplan  Der skal udarbejdes og vedligeholdes en årsplan for forretningscontrolling, som sikrer, at alle aktivi-
teter gennemføres med en passende turnus. Planen skal godkendes af Rigspolitiets økonomiledelse.

 Rigspolitiet (Kon-
cernstyring).

 Rigsadvokaten
(Økonomi og
Controlling).

Tid
Forretningscontrolling udføres periodisk. Arbejdet tilrettelægges således, at indsatsen koordineres bedst muligt med andre initiativer, der berører
budgetmodellen, f.eks. budgetrevideringer, rammeredegørelser, analyser af udviklingen i parametre i PRES mv.

Systemer
Forretningscontrolling vedrører alle primære systemer i politiet, som indeholder eller behandler timer, sager, aktiviteter samt et nyt aktivitetsbaseret
budgetsystem.
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Budgetproces/-procedure (instruks)

Bilaget beskriver den periodiske proces og procedure (instruks) for udarbejdelse af et årligt
internt aktivitetsbaseret budget. Dette er altså en beskrivelse af en proces, som politiet kan
vælge at gennemføre, når a) forbedringerne i den basale økonomistyring er fuldt imple-
menteret og b) den aktivitetsbaserede budget- og opfølgningsmodel er testet grundig. Bud-
get- og planlægningsprocessen i dette bilag beskriver således hvordan en fremtidigt arbejde
med at få skabt et årligt finansielt budget for afdelinger i kredsene, hos Rigspolitiet og den
centrale anklagemyndighed skal baseres på forudgående fastsættelse af mål, resultater, ind-
satser og ressourcer.

Formålet med at designe budgetprocessen er at fastlægge aktiviteter og rammer for det
fremtidige budgetarbejde i politiet, herunder sikre at der er den fornødne sammenhæng
mellem den anbefalede økonomistyringsmodel og budgetprocessen. Når de endelige snit-
flader mellem afdelingerne og stabene i Rigspolitiet samt politikredsene er fastlagt og når
økonomistyringsmodellen er testet i praksis, kan det være nødvendigt at justere budgetpro-
cessen.

Processen starter med fastlæggelse og allokering af den samlede forventede bevilling for
politiet for budgetåret og resulterer i etableringen af et aktivitetsberegnet finansielt budget
på væsentlige artskonti for hver budgetansvarlig enhed, baseret på forventede aktiviteter
for enheden, forventet ressourceforbrug pr. aktivitet for enheden samt enhedspriser for
hver aktivitet i enheden. Processen finder desuden tilsvarende anvendelse ved budgetrevi-
deringer i årets løb.

Budgetprocessen er udformet således, at den sikrer et effektivt samspil mellem Rigspolitiet
og kredsene mv., og støtter kredsenes selvstændige budget- og økonomiansvar i form af
fastlæggelse af finansielle budgetter på budgetansvarlige enheder, baseret på dels centralt
opstillede mål og resultatforventninger, dels decentral simulering på forudsætninger og
strukturer mv.
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Budget- og planlægningsproces samt opfølgning
Budgetudarbejdelsesprocessen
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1. Bevilling - Løn1. Bevilling - Løn

1. Bevilling - Løn

1. Bevilling - Løn1. Bevilling - Løn

Nej

Nej

Samlet drift

3. Budget artskonti
– NAV/Excel
(drift pr. år)

1. Bevilling - Løn

8. Version 1 -
budgetmodel

(løn)

1. Bevilling - Løn

5. Konsolidering af
alle variable og

enheder

1. Bevilling - Løn

11. Endeligt budget
for artskonti (drift

pr. måned)

13. Konsolidering
Konsolideret
Budget OK

1. Bevilling - Løn

9. Periodisering af
samlet

budgetudkast

4. Version 0 –
budgetmodel

(løn pr. år)

1. Bevilling - Løn
10. Budget-
forhandling

1. Bevilling - Løn

7. Simulering på
stamdata og

variable

12. Version 2 -
budgetmodel

(løn pr. måned)

Konsolideret
Budget OK

2. Bevilling - Drift

Opfølgning:
- Finansiel basispakke
- Budgettet beregnet pr. omkostningsart eller

besluttet aggregeringsniveau og pr.
organisatorisk dimension.

- Den løbende opfølgning sker som led i
regnskabsprocessen. Se særskilt proces
beskrivelse heraf.

Bevilling:
- Historisk allokeringsmodel baseret på styrketal
- Forventet samlet bevilling for budgetperioden
----------------------------------------------------------------------
Version 0 budget:
- Mål for ideelt medarbejdermiks
- Resultatmål og effektmål - politiske, ledelsesmæssige
- Resultat- og direktørkontrakter
- Historisk viden om ”normal” produktion, aktivitetsniveau
- Forventede væsentlige ændringer, indsatsområder,

arrangementer
- Benchmarks

Simuleringer:
- Ændringer i medarbejdermiks
- Produktion pr. hovedformål eller sagsområde (= aktiviteter)
- Nødvendige aktiviteter og disses træk på ressourcer (timer)
- Aktiviteternes træk på øvrige driftsomkostninger.
- Pris pr. time pr. stillingskode inkl./ekskl. overtid
- Aktiviteters fordeling på enheder i kredse, hos Rigspolitiet og

Anklagemyndigheden
-------------------------------------------------------------------------------------
Periodisering:
- Periodisering på måneder efter besluttet miks af lineære

nøgler og aktivitetsbaserede nøgler

Budgettering før budgetåret Periodevis opfølgning i budgetåret

Periodevis revurdering af budgettet i budgetåret

15. Løbende
opfølgning

16. Løbende
aktivitetsbaseret

opfølgning

17. Beslutning om
revurdering af

budgettet

1. Bevilling - Løn

6. Version 0 af
budget modtages

Ja

14. Løn og
driftsbudget

indarbejdes i NAV

Ja

15. Løbende
opfølgning
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Uddybning af hovedaktiviteter i budget- og opfølgningsprocessen
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Budget- og planlægningsproces/-procedure

Hovedaktivitet Forklaring Grundlag (input) Resultat (output) Ansvar
1. Bevilling - løn Bevillingen for løn fastlægges

indledningsvist for hver kreds,
anklagemyndighed og Rigspoli-
tiet som en ramme for den videre
budgetberegning og allokering.

 Central politisk udmelding

 Historisk anvendt model for
styrketal.

 Overordnet budget-
ramme for løn pr.
kreds og Rigspolitiet.

 Rigspolitiet

 Koncernstyring

 Rigsadvokaten

 Rigsadvokatens admi-
nistrationsafdeling.

2. Bevilling - drift Bevillingen for drift fastlægges
indledningsvist for hver kreds,
anklagemyndighed og Rigspoli-
tiet som en ramme for den videre
budgetberegning og allokering.

 Central politisk udmelding.  Overordnet budget-
ramme for øvrig drift
pr. kreds, Rigspolitiet
og Den Centrale An-
klagemyndighed

 Rigspolitiet

 Koncernstyring

 Rigsadvokaten

 Rigsadvokatens admi-
nistrationsafdeling.

3. Budget for øvrig drift
på artskonti

Opdeling af bevilling for øvrig
drift på væsentlige artskonti.
Kredse og afdelinger kan beslut-
te lokal yderligere opdeling.

 Historisk forbrug og besluttede
tiltag kan anvendes til forde-
ling af øvrige driftsomkostnin-
ger på artskonti.

 Budget indeholdende
øvrig drift fordelt på
væsentlige artskonti.

 Rigspolitiet

 Koncernstyring

 Kredse/afdelinger efter
ønske
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Budget- og planlægningsproces/-procedure

Hovedaktivitet Forklaring Grundlag (input) Resultat (output) Ansvar
4. Version 0 - budget-

model
Bevillingen for hver kreds, an-
klagemyndigheden og Rigspoli-
tiets afdelinger udmøntes i en
første version (version 0) af det
aktivitetsbaserede budget.
Rigspolitiet opstiller initial be-

mandingsmiks på medarbejder-
kategorier og fastsætter normtid
pr. medarbejderkategori.
Rigspolitiet opstiller overordne-
de mål og krav til resultater for
budgetåret for alle kredse og
afdelinger.

 Politiske centrale strategiske og
taktiske krav

 Historisk forbrug anvendt til
budgettering af ressourcer på
aktiviteter og budgetansvarlige
enheder (f.eks. seneste halvår)

 Historiske informationer om
hidtidig produktivitet og effek-
tivitet i form af tidsforbrug pr.
aktivitet for at nå en given pro-
duktion (*)

 Centrale ledelsesmæssigt fast-
satte normtal (f.eks. baseret på
benchmark og trendanalyser)

 Initialbudget indehol-
dende beregnet konse-
kvens af fastsatte mål,
f.eks. residualbereg-
ning af over-/under-
estimerede timer, som
kredsene skal priorite-
re

 Mål på kreds- og afde-
lingsniveau for udnyt-
telse af ressourcer (ti-
mer) og øvrig kapaci-
tet

 Første bud på finan-
sielt budget

 Rigspolitiet

 Koncernstyring

 Rigsadvokaten
Rigsadvokatens admi-
nistrationsafdeling.

5. Konsolidering af alle
variable og enheder

Konsolidering af løn, drift, med-
arbejdermiks og forventede re-
sultater for Rigspolitiet, ankla-
gemyndigheden og kredsene i et
samlet budget for politiet.
Det samlede budget vurderes i
forhold til den overordnede fi-
nansielle ramme, styrketal og
overordnede resultatkrav og
målsætninger.

 Budgetter (version 0) for Rigs-
politiet, anklagemyndigheden
og kredse.

 Konsolideret budget
for hele politiet

 Konsolideret overblik
over medarbejder-
miks, styrketal og for-
ventede resultater for
politiet.

 Rigspolitiet

 Koncernstyring.



5

Budget- og planlægningsproces/-procedure

Hovedaktivitet Forklaring Grundlag (input) Resultat (output) Ansvar
6. Version 0 af budget

modtages i kredse og
afdelinger

Kredse og afdelinger modtager
version 0 af budgettet, hvori cen-
tralt fastsatte mål og resultatkrav
er udmøntet baseret på historiske
sammenhænge.
Herefter overtager kredse og
afdelinger opgaven med at simu-
lere på sammenhænge, effektivi-
tet mv.

 Aktivitetsbaseret budget med
konsekvensberegning af cen-
tralt fastsatte mål og resultater

 Første beregning af konsekven-
ser i form af finansielt årsbud-
get.

 Indblik og grundlag
for simulering.

 Rigspolitiet

 Koncernstyring (afsen-
der)

 Rigsadvokaten

 Rigsadvokatens admi-
nistrationsafdeling (af-
sender).

 Kredse og afdelinger
(modtager).

7. Revisioner på stam-
data og variable

Rigspolitiets afdelinger, ankla-
gemyndigheden og kredsene
opdaterer og simulerer på stam-
data i forhold til eventuelle æn-
dringer i aktiviteter, hovedfor-
mål, organisatoriske enheder og
stillingskoder forhold til foregå-
ende år.
Desuden simuleres på fordeling
af ressourcer, produktion, priori-
tering af aktiviteter mv.

 Version 0 af budgettet.
 Budgettet indeholder residual-

beregning af over- eller under-
dimensioneret timeforbrug.
Resultaterne er låste, så kred-
sene mv. har mulighed for at
prioritere timer og medarbej-
dermiks for at realiserede de
opstillede mål og resultater.

 Foregående års stamdatakata-
loger.

 Seneste budgets variable input
og resultater.

 Opdateret stamdataka-
talog afspejlende
Rigspolitiets afdelin-
ger, anklagemyndig-
heden og kredsenes
nuværende og nød-
vendige fremtidige si-
tuation.

 Økonomiansvarlige i
Rigspolitiets afdelinger,
i kredsene og hos an-
klagemyndigheden.
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Budget- og planlægningsproces/-procedure

Hovedaktivitet Forklaring Grundlag (input) Resultat (output) Ansvar
8. Version 1 - budget-

model (løn pr. år)
Rigspolitiets afdelinger, ankla-
gemyndigheden og kredsene
beregner et budget (version 1),
hvor nødvendige prioriteringer
og udvikling i effekter og resul-
tater er afspejlet.

 Aktivitetsbaseret budget inde-
holdende residual med over-
eller underdimensionerede ti-
mer til realisering af krav til
mål og resultater

 Tilpassede stamdata og variab-
le, herunder mål og resultater.

 Budget prioriteret i
forhold til sammen-
hæng mellem ressour-
ceanvendelse og cen-
trale og lokale krav til
mål og resultater.

 Kredse og afdelinger
prioriterer ressource-
anvendelsen på tværs
af aktiviteter og bud-
getansvarlige enheder
i forhold til realisering
af opstillede krav til
mål og resultater.

9. Periodisering af sam-
let budgetudkast

Principper for periodisering af
budgettet fastlægges konkret i
forhold til lineær eller aktivitets-
baseret fordeling.

 Centralt fastlagte principper for
periodisering af grupper af
omkostningsarter

 Tabel med mulighed for pro-
centvis angivelse af omkost-
ningsgruppers månedsvise pe-
riodisering.

 Månedsopdelt finan-
sielt budget.

 Rigspolitiets afdelinger,
kredsene og anklage-
myndigheden.

10. Budgetforhandling Rigspolitiet, afdelinger og kred-
se mv. aftaler endeligt budget
med underliggende forudsætnin-
ger og resultater mv. samt be-
manding, normtid, prioritering
samt øvrig drift og periodisering
af budgettet.

 Rigspolitiets afdelingers, an-
klagemyndighedens og kredse-
nes udarbejdelse af lokale bud-
getter baseret på initialt ud-
meldt budget (version 1), her-
under fastsættelse medarbej-
dermiks, normtid og priorite-
ring af ressourcer i forhold til
udmeldte mål og forventede re-
sultater.

 Udkast til endeligt
budget for Rigspoliti-
et, anklagemyndighe-
den og kredse.

 Rigspolitiet

 Rigsadvokaten.



7

Budget- og planlægningsproces/-procedure

Hovedaktivitet Forklaring Grundlag (input) Resultat (output) Ansvar
11. Endeligt budget for

artskonti (drift pr.
måned)

Endelige lokale budgetter pr.
måned for Rigspolitiets afdelin-
ger, anklagemyndigheden og
kredsene fastlægges på baggrund
af bevilling for løn.

 Bevilling for øvrige driftsom-
kostninger fastlægges på bag-
grund af f.eks. bevilling for
lønomkostninger.

 Endeligt årsbudget
fordelt på måneder.

 Rigspolitiet.

12. Version 2 - budget-
model (løn pr. må-
ned)

Endelige lokale budgetter for
Rigspolitiets afdelinger, ankla-
gemyndighed og kredsene pr.
måned fastlægges sammen med
resultat fra budgetforhandling i
form af endelig finansiel ramme,
bemandingsmiks, prioriteret
timeforbrug, resultater mv.

 Budgetforhandlinger.  Endeligt årsbudget
ombrudt på måneder.

 Rigspolitiets afdelinger,
kredse og anklagemyn-
digheden.

13. Konsolidering Lokale budgetter fra Rigspoliti-
ets afdelinger, anklagemyndig-
heden og kredsene konsolideres i
samlet budget for politiet.

 Samlede version 2-budgetter.  Konsolideret og må-
nedsopdelt budget for
politiet.

 Rigspolitiet.

14. Løn og driftsbudget
indarbejdes i NAV

Det artsopdelte omkostnings-
budget pr. budgetansvarlig en-
hed indtastes eller indlæses i
Navision Stat som budgetversion
1. Herfra anvendes det direkte i
den månedlige finansielle basis-
rapportering og budgetopfølg-
ning.
Budgettet fastholdes gennem
hele budgetperioden, uanset
budgetrevideringer undervejs.
Budgettet udgør således et an-
kerbudget, som årets resultat kan
vurderes i forhold til med hen-
blik på læring og langsigtet sty-

 Omkostningsbudget pr. bud-
getansvarlig enhed opdelt på
væsentlige omkostningsarter
(*).

 Rapporter fra Navisi-
on Stat med sammen-
holdelse af faktisk
forbrug og budget på
væsentlige omkost-
ningsarter pr. budget-
ansvarlig enhed og
samlet.

 Kredse og afdelinger
(Rigspolitiets afdelinger
varetages af Koncern-
styring).
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Budget- og planlægningsproces/-procedure

Hovedaktivitet Forklaring Grundlag (input) Resultat (output) Ansvar
ring.

15. Løbende opfølgning Den løbende finansielle opfølg-
ning på budgettet på kreds- og
afdelingsniveau samt samlet sker
gennem den månedlige finan-
sielle basisrapportering via Na-
vision Stat/kubesystemet.
Der henvises til proces for rap-
portering og opfølgning i Bilag
7.

 Løbende registrering i politiets
systemer.

 Finansielle opfølg-
ningsrapporter.

 Rigspolitiet
(samlet opfølgning)

 Kredse og afdelinger
(lokal opfølgning).

16. Løbende aktivitets-
baseret opfølgning

Periodisk analyseres afvigelser-
ne ud fra en aktivitetsbaseret
tilgang, hvor grundlaget for det
aktivitetsbaserede budget sam-
menstilles med faktiske data (se
Bilag 5 for yderligere detalje-
ring).
Ved betydelige afvigelser i den
faktiske udvikling i forhold til
den budgetterede eller ved viden
om begivenheder fremadrettet i
budgetåret, som kan have væ-
sentlige budgetmæssige konse-
kvenser, udarbejdes et beslut-
ningsoplæg til, hvorvidt der bør
igangsættes en revurdering af
budgettet (prognose).

Månedlig finansiel budgetafvigel-
se, budgetafvigelsesforklaringer,
vurderinger af den fremtidige øko-
nomiske udvikling.

 Aktivitetsbaserede
afvigelsesforklaringer
og beslutningsoplæg
vedrørende behov for
revurdering af budget-
tet.

 Rigspolitiet (beregning
hos Koncernstyring)

 Kredse og afdelinger
(beslutninger om væ-
sentlige ændringer i ak-
tiviteter mv.).
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Budget- og planlægningsproces/-procedure

Hovedaktivitet Forklaring Grundlag (input) Resultat (output) Ansvar

17. Beslutning om re-
vurdering af budget-
tet (udarbejdelse af
prognose)

Ved beslutning om at igangsætte
en revurdering af budgettet skal
det overvejes, i hvilken udstræk-
ning denne revurdering skal fo-
regå. Revurderingen kan enten
omfatte revurdering af hele bud-
gettet (aktiviteter og mål) inden
for den bevillingsmæssige ram-
me for samtlige enheder i politi-
et, eller revurderingen kan be-
grænse sig til enkelte enheder
eller til enkelte elementer i bud-
gettet (f.eks. alene en revurde-
ring af splittet mellem aktivite-
ter). Ved beslutning om revurde-
ring af budgettet gennemløbes
processen fra punkt 2 og fremad.
Det revurderede budget (progno-
sen) etableres i en ny budgetver-
sion i NS. Initialbudgettet (an-
kerbudgettet) samt eventuelle
tidligere prognoser fastholdes
således.

 Beslutningsoplæg vedrørende
behov for revurdering af bud-
gettet

 Ankerbudget eller sidste revur-
derede budget (prognose).

 Nyt revurderet budget
(prognose).

 Rigspolitiet

 Koncernstyring

 Rigsadvokaten

 Rigsadvokatens admi-
nistrationsafdeling.

*) De markerede informationer er tilgængelige i politiets nuværende systemer eller beregnes af budget- og planlægningsværktøjet.
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Budgetrevideringer

Det anbefales at udføre en til to budgetrevideringer årligt. Budgetrevideringerne omfatter en fornyet stillingtagen til de forudsætninger og antagel-
ser, der ligger til grund for basisbudgettet (ankerbudgettet).

Som grundlag herfor producerer og formidler Rigspolitiet en udskrift fra budgetværktøjet af de aktuelle forudsætninger og antagelser samt den sene-
ste finansielle månedsrapportering, indeholdende en sammenligning af faktisk forbrug med budget år til dato.

Såfremt budgetrevideringen resulterer i væsentlige justeringer i forudsætningerne og antagelserne, gennemløbes processen i sin helhed. De nye om-
kostningsbudgetter registreres i Navision Stat på omkostningsarter og budgetansvarlige enheder i særskilt kolonne (budgetversion 2).
Den efterfølgende opfølgning kan ske mod såvel det reviderede budget som mod basisbudgettet (ankerbudgettet).

Det anbefales desuden, at der periodisk foretages analyse af afvigelserne ud fra en aktivitetsbaseret tilgang med henblik på konstatering af bagved-
liggende årsager til afvigelserne. Denne analyse eller afvigelsernes størrelse i øvrigt kan udløse et behov for revurdering af budgettet og dets priori-
teringer. Det anbefales, at analysen gennemføres to til fire gange årligt med henblik på hurtigst muligt at prioritere anderledes, når væsentlige afvi-
gelser indtræffer, eller når forudsætningerne for budgettet ændres markant. Det er Rigspolitiets ansvar løbende at foretage denne analyse (se også
Bilag 5 – Forretningscontrolling).
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Væsentlige faktorer, som kan justeres i forbindelse med budgetudarbejdelsen

Ved budgetudarbejdelsen er det muligt at tilpasse forskellige faktorer af betydning for beregningen. De væsentligste faktorer, som kan ændres i for-
bindelse med budgetlægningen, er:

 Normtid pr. stillingskategori skal fastsættes i hver kreds.
 Antal medarbejdere inden for hver stillingskategori kan ændres, således at medarbejdermikset opdateres for budgetåret i forhold til medar-

bejdermikset for senest lukkede regnskabsår.
 Ressourceforbruget pr. aktivitet kan ændres, således at ressourceforbrug pr. aktivitet stemmer overens med aktuelle strategiske valg og for-

ventninger til kriminalitetsniveauet.
 Ressourceforbruget pr. budgetansvarlig enhed pr. aktivitet kan ændres, såfremt arbejdsopgaverne i form af aktiviteter er placeret anderledes,

end historiske data tilsiger.
 Gennemsnitlig timepris eksklusive overtid pr. aktivitet bør ændres, såfremt en kreds eller afdeling mener, at aktiviteten skal gennemføres

med et ændret miks af ressourcer i forhold til sidste år. Eksempelvis vil den gennemsnitlige timepris blive justeret ned, såfremt en kreds for-
venter, at yngre betjente eller en billigere stillingsgruppe skal udføre aktiviteten.

 Historisk vægt, som svarer til det forholdsmæssige ressourceforbrug, hver budgetansvarlig enhed anvender, ud af det samlede ressourcefor-
brug på aktiviteten kan ændres. Ændring bør foretages, såfremt en kreds vurderer, at de budgetansvarlige enheder, som anvendte ressourcer
på aktiviteten året før, vil være ændret i kommende budgetår. Det kan være et ændret opgavesplit eller en ny samarbejdsform mellem bud-
getansvarlige enheder, som kan forårsage en sådan justering.

 Stamdatakataloger kan ændres, såfremt sammenhængene i et eller flere af nedenstående kataloger er ændret for budgetåret i forhold til tidli-
gere år (stamdatakatalogerne er yderligere beskrevet i Bilag 2 - Budgetmodellen).

o Kobling mellem aktiviteter og hovedformål
o Kobling mellem organisatorisk enhed og budgetansvarlig enhed
o Kobling mellem stillingskode og stillingskategori.
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Tabel 1 viser et fiktivt eksempel på, hvordan normtiden og medarbejdermikset pr. stillingskategori kan ændres i forbindelse med budgetudarbejdel-
sen.

Det er de lysegrå felter, som kan ændres.

Tabel 1: Fiktivt eksempel på, hvordan normtid og medarbejdermiks pr. stillingskategori kan ændres i forbindelse med budgetudarbejdelsen

Samlet i kredsen for afsluttet år Vurdering af timer og årsværk i budgetåret

Timer ÅRV Normtid Timer ÅRV Normtid

Samlet for kredsen 1.070.051 752 1.424 1.136.454 740 1.536

Politidirektør 1.794 1,0 1.794 1.536 1,0 1.536

Øverste ledelse 5.334 3,0 1.778 5.496 3,6 1.536

Politiansatte 660.725 503,4 1.313 808.787 526,4 1.536

Politielever 182.058 84,0 2.167 93.798 61,0 1.536

Jurister 39.688 30,5 1.301 40.895 26,6 1.536

Administrativt ansatte 157.945 113,3 1.394 162.748 105,9 1.536

Servicemedarbejdere 18.252 14,0 1.304 18.807 12,2 1.536

Andre medarbejdere 4.257 2,5 1.703 4.386 2,9 1.536
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Tabel 2 viser et fiktivt eksempel på, hvordan ressourceforbrug pr. aktivitet pr. stillingskategori samt resultat pr. aktivitet kan ændres i forbindelse
med budgetudarbejdelsen.

Det er de lysegrå felter svarende til politiansatte, politielever, jurister og resultater i 2011, som kan ændres i forhold til at prioritere ressourceforbrug
og resultater

Tabel 2: Fiktivt eksempel på, hvordan ressourceforbrug pr. aktivitet pr. stillingskategori samt resultat pr. aktivitet kan ændres i forbindelse med budgetudarbejdelsen
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1. Opretholdelse af fred og orden 21 5 232.113 29% 26.148 28% 39 0% 10.938 0 0 269.265 24% 251.056 23% 84.953.631 87.672.302

Hændelser og undersøgelser 0 0 30.651 13% 8.868 34% 15 40% 80 0 0 39.614 15% 42.344 17% 34.000 38.565 359 364 1,2 1,1

Eftersøgninger 0 0 1.138 0% 65 0% 12 31% 7 0 0 1.222 0% 1.074 0% 4.000 3.797 99 102 0,3 0,3

Patrulje flere formål 0 0 6.209 3% 381 1% 0 0% 0 0 0 6.589 2% 5.811 2%

Transport og bevogtning 0 0 21.223 9% 2.487 10% 0 0% 1.219 0 0 24.929 9% 23.348 9%

Tilsyn/eskorte/beskyttelse 0 0 1.453 1% 1.723 7% 0 0% 8 0 0 3.183 1% 4.538 2%

Pas- og udlændingekontrol 0 0 7.273 3% 1.021 4% 0 0% 0 0 0 8.294 3% 7.923 3%

Administrative sager 0 0 17.095 7% 122 0% 0 0% 456 0 0 17.673 7% 14.645 6%

Vold - initiativ 0 0 1.141 0% 18 0% 0 0% 0 0 0 1.159 0% 967 0%

Røveri - initiativ 0 0 24 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 24 0% 20 0%

Indbrud - initiativ 0 0 2.839 1% 84 0% 0 0% 0 0 0 2.923 1% 2.482 1%

Tyveri - initiativ 0 0 86 0% 46 0% 0 0% 0 0 0 132 0% 159 0%

Færdselslov - initiativ 6 0 11.411 5% 418 2% 0 0% 7.876 0 0 19.712 7% 17.786 7%

Indsats i og omkring værtshuse 0 0 4.847 2% 343 1% 8 20% 0 0 0 5.197 2% 4.632 2%

Særlige persongrupper 7 0 6.074 3% 146 1% 0 0% 1 0 0 6.229 2% 5.256 2%

Særlige geografiske områder 0 0 61.281 26% 9.454 36% 0 0% 341 0 0 71.076 26% 68.742 27%

Særlige begivenheder 0 5 4.817 2% 241 1% 0 0% 52 0 0 5.115 2% 4.458 2%

Andre forebyggende aktiviteter 3 0 6.450 3% 125 0% 0 0% 1 0 0 6.580 2% 5.517 2%

Øvrig særlov - initiativ 0 0 236 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 236 0% 193 0%

Centrale målkrav 0 0 0 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0%

Alarm 112/Radio/Dete 0 0 26.318 11% 387 1% 4 10% 0 0 0 26.708 10% 22.254 9%

Tilkaldt - ikke inds 0 0 14 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 14 0% 11 0%

Kriminalitetsanalyse 4 0 6.102 3% 0 0% 0 0% 898 0 0 7.004 3% 5.861 2%

Efterretningsvirksom 0 0 115 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 115 0% 95 0%

Beredskabsarbejde 0 0 15.316 7% 219 1% 0 0% 0 0 0 15.535 6% 12.937 5%

Parkeringskontrol 0 0 2 0% 0 0% 0 0% 0 0 0 2 0% 2 0%
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Tabel 3 viser et fiktivt eksempel på, hvordan ressourceforbruget pr. budgetansvarlig enhed pr. aktivitet kan ændres, såfremt arbejdsopgaverne i form
af aktiviteter er placeret anderledes, end historiske data tilsiger.

Det er de lysegrå felter svarende til procentfordeling af timer pr. budgetansvarlig enhed for stillingskategorierne politiansatte, politielever og juri-
ster, som kan ændres i forhold til at prioritere ressourceforbrug anderledes mellem de budgetansvarlige enheder.

Tabel 3: Fiktivt eksempel på, hvordan procentvis ressourceforbrug pr. budgetansvarlig enhed pr. aktivitet pr. stillingskategori kan ændres
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1. Opretholdelse af fred og orden 21 5 232.113 29% 26.148 28% 39 0% 10.938 0 0 269.265 24% 251.056 23%

Hændelser og undersøgelser 0 0 0% 59% 0% 0% 10% 31% 0% 100% 30.651 13% 61% 37% 0% 0% 0% 2% 0% 100% 8.868 34% 40% 0% 60% 0% 0% 0% 0% 100% 15 40% 80 0 0 39.614 15% 42.344 17%

Eftersøgninger 0 0 0% 68% 0% 0% 0% 32% 0% 100% 1.138 0% 67% 27% 0% 0% 0% 6% 0% 100% 65 0% 64% 0% 36% 0% 0% 0% 0% 100% 12 31% 7 0 0 1.222 0% 1.074 0%

Patrulje flere formål 0 0 0% 70% 0% 0% 0% 30% 0% 100% 6.209 3% 61% 35% 0% 0% 0% 4% 0% 100% 381 1% 0% 0 0% 0 0 0 6.589 2% 5.811 2%

Transport og bevogtning 0 0 0% 34% 0% 0% 12% 53% 0% 100% 21.223 9% 69% 24% 0% 0% 0% 7% 0% 100% 2.487 10% 0% 0 0% 1.219 0 0 24.929 9% 23.348 9%

Tilsyn/eskorte/beskyttelse 0 0 0% 69% 0% 0% 1% 30% 0% 100% 1.453 1% 86% 13% 0% 0% 0% 1% 0% 100% 1.723 7% 0% 0 0% 8 0 0 3.183 1% 4.538 2%

Pas- og udlændingekontrol 0 0 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 7.273 3% 62% 38% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 1.021 4% 0% 0 0% 0 0 0 8.294 3% 7.923 3%

Administrative sager 0 0 0% 2% 0% 0% 0% 98% 0% 100% 17.095 7% 64% 27% 0% 0% 0% 9% 0% 100% 122 0% 0% 0 0% 456 0 0 17.673 7% 14.645 6%

Vold - initiativ 0 0 0% 97% 0% 0% 0% 3% 0% 100% 1.141 0% 89% 0% 0% 0% 0% 11% 0% 100% 18 0% 0% 0 0% 0 0 0 1.159 0% 967 0%

Røveri - initiativ 0 0 0% 68% 0% 0% 0% 33% 0% 100% 24 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0 0 24 0% 20 0%

Indbrud - initiativ 0 0 0% 93% 0% 0% 0% 7% 0% 100% 2.839 1% 43% 45% 0% 0% 0% 12% 0% 100% 84 0% 0% 0 0% 0 0 0 2.923 1% 2.482 1%

Tyveri - initiativ 0 0 0% 76% 0% 0% 0% 24% 0% 100% 86 0% 79% 21% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 46 0% 0% 0 0% 0 0 0 132 0% 159 0%

Færdselslov - initiativ 6 0 0% 96% 0% 0% 0% 4% 0% 100% 11.411 5% 80% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 418 2% 0% 0 0% 7.876 0 0 19.712 7% 17.786 7%

Indsats i og omkring værtshuse 0 0 0% 45% 0% 0% 0% 55% 0% 100% 4.847 2% 56% 44% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 343 1% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 8 20% 0 0 0 5.197 2% 4.632 2%

Særlige persongrupper 7 0 0% 15% 0% 1% 1% 83% 0% 100% 6.074 3% 59% 30% 0% 0% 0% 11% 0% 100% 146 1% 0% 0 0% 1 0 0 6.229 2% 5.256 2%

Særlige geografiske områder 0 0 2% 41% 1% 4% 8% 44% 0% 100% 61.281 26% 86% 12% 0% 0% 0% 2% 0% 100% 9.454 36% 0% 0 0% 341 0 0 71.076 26% 68.742 27%

Særlige begivenheder 0 5 0% 47% 0% 3% 0% 50% 0% 100% 4.817 2% 65% 26% 0% 0% 0% 9% 0% 100% 241 1% 0% 0 0% 52 0 0 5.115 2% 4.458 2%

Andre forebyggende aktiviteter 3 0 0% 2% 0% 0% 0% 98% 0% 100% 6.450 3% 86% 6% 0% 0% 0% 8% 0% 100% 125 0% 0% 0 0% 1 0 0 6.580 2% 5.517 2%

Øvrig særlov - initiativ 0 0 0% 19% 0% 0% 0% 81% 0% 100% 236 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0 0 236 0% 193 0%

Centrale målkrav 0 0 0% 0 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0 0 0 0% 0 0%

Alarm 112/Radio/Dete 0 0 1% 98% 0% 0% 0% 1% 0% 100% 26.318 11% 5% 81% 0% 0% 0% 14% 0% 100% 387 1% 100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100% 4 10% 0 0 0 26.708 10% 22.254 9%

Tilkaldt - ikke inds 0 0 0% 87% 0% 0% 0% 13% 0% 100% 14 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0 0 14 0% 11 0%

Kriminalitetsanalyse 4 0 0% 0% 0% 100% 0% 0% 0% 100% 6.102 3% 0% 0 0% 0% 0 0% 898 0 0 7.004 3% 5.861 2%

Efterretningsvirksom 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 115 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0 0 115 0% 95 0%

Beredskabsarbejde 0 0 0% 35% 0% 54% 0% 12% 0% 100% 15.316 7% 43% 56% 0% 0% 0% 1% 0% 100% 219 1% 0% 0 0% 0 0 0 15.535 6% 12.937 5%

Parkeringskontrol 0 0 0% 0% 0% 0% 0% 100% 0% 100% 2 0% 0% 0 0% 0% 0 0% 0 0 0 2 0% 2 0%

Politiansatte Politielever Jurister
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Rapporteringsproces/procedure (instruks)

Rapporterings- og opfølgningsprocessen/-proceduren omfatter udarbejdelsen af periode-
regnskaber (månedsregnskaber) og finansiel budgetopfølgning gennem budgetåret. Proces-
sen initieres ved udarbejdelse af en kalender for regnskabslukning og kvalitetssikring for
alle enheder, der registrerer økonomi og/eller har et særskilt budgetansvar. Denne kalender
følges ved alle periodeafslutninger, hvor regnskab udarbejdes og finansiel budgetopfølg-
ning finder sted. Processen omfatter opstilling af regnskaber for enheder, identifikation af
afvigelser mellem budget og faktisk udvikling, indhentning af forklaringer på og kommen-
tarer vedrørende disse, kvalitetssikring og afstemning af materialet, konsolidering af regn-
skaberne, budgetterne, budgetafvigelserne og kommentarerne samt produktion af samlet
økonomiinformation til politiets ledelse, lokalt og centralt på grundlag heraf.

Rapporterings- og budgetopfølgningsprocessen er udformet, så den sikrer et effektivt sam-
spil mellem Rigspoliti og kredsene mv. Rapporterings- og budgetopfølgningsprocessen
understøtter og præciserer kredsenes selvstændige budget- og økonomiansvar i form af ud-
arbejdelse af rapporter til brug lokalt og centralt, skabeloner til indberetning af afvigelses-
forklaringer, retningslinjer og vejledninger til sikring af ensartet kvalitet og proces mv.

Samtidig understøtter og præciserer rapporterings- og budgetopfølgningsprocessen Rigspo-
litiets ultimative ansvar for den samlede økonomi gennem central udarbejdelse af rappor-
ter, rekvirering af årsagsforklaringer, vurdering og analyse heraf samt udarbejdelse af kon-
solideret regnskab med kommentarer.
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Figur 1: Rapporterings- og budgetopfølgningsproces
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3. Regnskabs-
lukning

5. Koordinering
af hensættelser,
periodiseringer

mv.

6.
Kvalitetssikring

og konsolidering

7. Udarbejdelse
af regnskab

8.. Udarbejdelse
af lokal

rapportering

14. Udarbejdelse
og udsendelse. af

rapportering

12. Udarbejdelse
af lokale

afvigelses
forklaringer

10. Identificering
af afvigelser

(lokalt)

13. Input til
afvigelses
forklaring

4.
Kvalitetssikring
og klarmelding

2.. Opfølgning
og koordinering i

forhold til plan
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Rapporterings- og budgetopfølgningsproces

Hovedaktivitet Forklaring Grundlag (input) Resultat (output) Ansvar
1. Udarbejdelse af kalender

for regnskabslukning til
brug hos Rigspolitiets
afdelinger, anklagemyn-
digheden samt politi-
kredse

Rigspolitiet (Koncernstyring)
udarbejder en kalender for
samtlige regnskabsaflæggelser
i det kommende år. Kalende-
ren indeholder datoer for af-
slutninger, afstemninger og
afleveringer. I regnskabsin-
struksen kan enheder hente
yderligere oplysninger om
indholdet i de forskellige leve-
rancer.

 Detaljeret planlægning af
regnskabslukningsproces-
sen hos Rigspolitiet (Øko-
nomi). Planlægningen skal
tage hensyn til lokale for-
hold, forhold hos interes-
senter (f.eks. rammerede-
gørelser) mv.

 Regnskabskalender.  Rigspolitiet (Koncernsty-
ring).

2. Opfølgning og koordine-
ring i forhold til plan

Rigspolitiet (Koncernstyring)
påser, at den planlagte kalen-
der følges, og Finansiel
Controlling påser, at der er
nødvendige vejledninger og
instrukser til stede. Koncern-
styring står til rådighed for
enhederne med hensyn til at
koordinere lukning og vejlede
om systemer, processer mv.

 Regnskabskalender, vej-
ledninger og instrukser.

 Rettidig regnskabsluk-
ning og datakvalitet.

 Rigspolitiet (Koncernsty-
ring)
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Rapporterings- og budgetopfølgningsproces

Hovedaktivitet Forklaring Grundlag (input) Resultat (output) Ansvar
3. Regnskabslukning Alle enheder (Rigspolitiets

afdelinger, anklagemyndighe-
den samt politikredse) afslut-
ter periodens regnskab og sør-
ger for, at alle poster er kor-
rekt bogført, at alle lokale af-
stemninger er foretaget, samt
at periodiseringer og hensæt-
telser er foretaget.
For så vidt angår Rigspolitiets
afdelinger og anklagemyndig-
heden bemærkes, at bogførin-
gen i dag foregår centralt i
Rigspolitiet, og at arbejdet i
forbindelse med lukning af
perioden for disse ligeledes
foregår centralt.

 Bogføring
 Instrukser om periodise-

ringer, hensættelser, af-
stemninger mv.

 Periodeafgrænset bog-
holderi, herunder om-
kostningsbaseret boghol-
deri opgjort og lukket.

 Økonomichefen i kredse og
afdelinger (opgørelse og
afslutning af lokale bog-
holderikredse)..

 Rigspolitiets centrale bog-
holderi (for så vidt angår
afdelinger i Rigspolitiet og
anklagemyndigheden).

4. Kvalitetssikring og
klarmelding

Kredse og øvrige decentrale
enheder kvalitetssikrer egne
regnskabsdata, og regnskabet
klarmeldes til Rigspolitiet
(Koncernstyring).

 Regnskabsdata i Navision
 Foretagne efter- og ompo-

steringer samt periodeaf-
grænsninger, jf. instrukser.

 Kvalitetssikrede og peri-
odeafgrænsede regn-
skabsdata

 Klarmelding af regnska-
bet over for Rigspolitiet
(Økonomi).

 Økonomichefen i kredse og
øvrige decentrale enheder
(eget regnskabsområde)

 Rigspolitiet (Koncernsty-
ring) er ansvarlige for til-
stedeværelsen og tilstræk-
keligheden af vejledninger,
retningslinjer og værktøjer
til brug for lokal kvalitets-
sikring.
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Rapporterings- og budgetopfølgningsproces

Hovedaktivitet Forklaring Grundlag (input) Resultat (output) Ansvar
5. Koordinering af hensæt-

telser, periodiseringer,
interne mellemregninger
mv.

I forbindelse med kredse og
afdelingers regnskabsafslut-
ning understøtter Rigspolitiet
enhederne med koordinering
af afstemning af poster, der
går på tværs af enheder.
Rigspolitiet driver dette pro-
aktivt. Sideløbende foretager
Koncernstyring generelle hen-
sættelser og justeringer på
koncernniveau.

 Regnskabsdata pr. enhed i
Navision.

 Indrapporteringer af hen-
sættelser, mellemregninger
mv.

● Validering af sammen-
hæng i regnskabsdata på
tværs af bogholderikred-
se i Navision.

 Rigspolitiet (Koncernsty-
ring)
(ansvarlig for den indre
sammenhæng mellem
samtlige delregnskaber).

6. Kvalitetssikring og kon-
solidering af regnskabet

Når månedsregnskabet er
klarmeldt fra kredse og øvrige
decentrale enheder, gennem-
går Koncernstyring regnska-
berne med henblik på identifi-
kation af samlet set væsentlige
afvigelser samt endelig og
samlet kvalitetssikring.

 Validerede og klarmeldte
regnskaber.

 Kvalitetssikret konsoli-
deret regnskab for hele
politiet.

 Rigspolitiet (Koncernsty-
ring).
(overordnet ansvarlig for
samlet regnskabsindhold,
sammenhæng og rigtig-
hed).
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Rapporterings- og budgetopfølgningsproces

Hovedaktivitet Forklaring Grundlag (input) Resultat (output) Ansvar
7. Udarbejdelse af regn-

skab (denne aktivitet er
sammenfaldende med
budgetopfølgningspro-
cessen, se bilag 6)

Rigspolitiet (Koncernstyring)
producerer det finansielle
regnskab, der tillige er til rå-
dighed for enhederne. Desu-
den udarbejdes konsolideret
regnskab.

 Kvalitetssikrede og konso-
liderede regnskabsdata.

 Endeligt regnskab pr.
økonomiansvarlig enhed
samt konsolideret regn-
skab for organisatoriske
områder samt for politiet
samlet.

 Rigspolitiet (Koncernsty-
ring)
(enhederne kan bruge rap-
porterne og udskrive sup-
plerende materiale med an-
den detaljeringsgrad).

8. Udarbejdelse af lokal
rapportering

Sideløbende udarbejder kred-
se og øvrige decentrale enhe-
der lokal finansiel rapporte-
ring ved anvendelse af samme
rapporteringsværktøj til finan-
siel basisrapportering men
med en efter behov fastlagt
detaljeringsgrad.

 Kvalitetssikrede regn-
skabsdata.

 Lokal rapportering.  Økonomichefer i kredse og
øvrige decentrale enheder.

9. Identificering af væsent-
ligste afvigelser (denne
aktivitet er sammenfal-
dende med budgetop-
følgningsprocessen, se bi-
lag 6)

På baggrund af det konsolide-
rede finansielle regnskab med
budgetopfølgning identificerer
Koncernstyring de væsentlig-
ste afvigelser, der skal forkla-
res.

 Konsolideret finansielt
regnskab.

 Liste over væsentligste
afvigelser på koncernni-
veau.

 Rigspolitiet (Koncernsty-
ring).
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Rapporterings- og budgetopfølgningsproces

Hovedaktivitet Forklaring Grundlag (input) Resultat (output) Ansvar
10. Identificering af afvigel-

ser (lokalt)
Parallelt med og uafhængigt
af Rigspolitiets (Koncernsty-
ring) identificering af væsent-
ligste afvigelser varetages til-
svarende opgave lokalt af de
decentrale økonomifunktio-
ner. Her identificeres de afvi-
gelser, der ud fra et lokalt væ-
sentlighedsniveau er væsentli-
ge.

 Endeligt regnskab for
kreds eller afdeling.

 Liste over væsentligste
lokale afvigelser.

 Økonomichefen i kredse
og øvrige decentrale enhe-
der.

11. Indhentning af afvigel-
sesforklaringer

Rigspolitiet (Konernstyring)
kontakter budgetansvarlige
enheder samt projektafdelin-
gen med anmodning om for-
klaring af afvigelser, jf. regn-
skabet.

 Identificerede afvigelser,
der kræver yderligere for-
klaring

 Skabelon for årsagsforkla-
ring.

 Anmodning om afvigel-
sesforklaring.

 Rigspolitiet (Koncernsty-
ring).
(selvstændigt og ubetinget
ansvar for indhentelse og
analyse af afvigelsesfor-
klaringer, der er væsentlige
på koncernniveau).

12. Udarbejdelse af lokale
afvigelsesforklaringer

Parallelt med og uafhængigt
af Rigspolitiets arbejde udar-
bejder kredsenes økonomiche-
fer og øvrige decentrale øko-
nomiansvarlige afvigelsesfor-
klaringer på lokalt identifice-
rede afvigelser.
Økonomifunktionen i kredse
og øvrige decentrale enheder
koordinerer og støtter de bud-
getansvarlige enheders udar-
bejdelse afvigelsesforklarin-
ger, baseret på faktisk viden
om aktiviteten i den relevante
periode.

 Løbende opsamling af vi-
den om aktiviteterne i pe-
rioden.

 Afvigelsesforklaringer.  Økonomichefen i kredsene
samt økonomiansvarlige i
øvrige decentrale enheder.
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Rapporterings- og budgetopfølgningsproces

Hovedaktivitet Forklaring Grundlag (input) Resultat (output) Ansvar
Projektafdelingen hos Rigspo-
litiet udarbejder afvigelsesfor-
klaringer på udviklingsprojek-
ter, baseret på faktisk viden
om fysisk fremdrift og frem-
drift i projektplan.

13. Input til afvigelsesfor-
klaring

Til brug for Rigspolitiets ef-
terspørgsel efter afvigelses-
forklaring udarbejder økono-
mifunktionen i de decentrale
enheder input. Der tages ud-
gangspunkt i de lokalt define-
rede afvigelser, og hvis yder-
ligere forklaringer påkræves,
udarbejdes disse.

 De budgetansvarliges
afvigelsesforklaring

 Den aktivitetsbaserede
budgetmodels data.

 Input til afvigelsesfor-
klaring.

 Økonomichefen i kredse-
ne og økonomiansvarlige i
øvrige decentrale enheder.

14. Udarbejdelse og udsen-
delse af lokal rapporte-
ring

Parallelt med og uafhængigt
af Rigspolitiets arbejde udar-
bejdes den endelige lokale
rapportering, som udsendes til
lokale budgetansvarlige enhe-
der, projektafdelingen og an-
dre interessenter (lokal ledelse
samt Rigspolitiet (Koncern-
styring).

 Det kvalitetssikrede regn-
skab og afvigelsesforkla-
ringerne.

 Den endelige lokale
rapportering.

 Økonomichefen i kredse
og økonomiansvarlige i
øvrige decentrale enheder.

15. Udarbejdelse af afvigel-
sesforklaring

I samarbejde mellem de de-
centrale økonomifunktioner
og Rigspolitiet udarbejdes
afvigelsesforklaringer for
identificerede væsentlige af-
vigelser.

 Input til afvigelsesforkla-
ringer fra de decentrale
økonomifunktioner.

 Afvigelsesforklaringer.  Rigspolitiet (Koncernsty-
ring)
(samlet ansvar for rigtig-
hed af regnskab med
budgetopfølgning og år-
sagsforklaring på kon-
cernniveau).
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Rapporterings- og budgetopfølgningsproces

Hovedaktivitet Forklaring Grundlag (input) Resultat (output) Ansvar
16. Konsolidering af budget-

opfølgning
Rigspolitiet (Koncernstyring)
konsoliderer afvigelsesforkla-
ringerne, og den endelige rap-
port - finasielt regnskab med
budgetopfølgning - udarbej-
des.

 De i fællesskab udarbej-
dede afvigelsesforklarin-
ger.

 Endelig rapport for
budgetopfølgning, in-
deholdende afvigelses-
forklaringer.

 Rigspolitiet (Kon-
cernstyirng)

 (samlet ansvar for rigtig-
hed af regnskab med
budgetopfølgning og år-
sagsforklaring på kon-
cernniveau).

17. Udsendelse af månedlig
rapportering

Den endelige rapportering
udsendes til den øverste ledel-
se i Rigspolitiet samt andre
interessenter.

 Rigspolitiet (Koncernsty-
ring).
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Regnskabsperioder
Der udarbejdes regnskab med finansiel budgetopfølgning efter hver afsluttet kalendermå-
ned. Efter afslutningen af kalenderåret udarbejdes et årsregnskab. Årsregnskabet indehol-
der flere opgaver end månedsregnskabet og tager derfor længere tid at afslutte. Nærværen-
de beskrivelse af rapportering og opfølgningsprocessen er rettet mod udarbejdelsen af den
månedlige rapportering. Der henvises i øvrigt til årshjul i Bilag 8.

Tid
Hidtil har de decentrale økonomifunktioner haft 14 dage til at afslutte månedsregnskabet,
inden Økonomi kan påbegynde at lukke og konsolidere regnskabet for koncernen. Dette er
lang tid i forhold til good practice, men en styrkelse af den finansielle controlling (se Bilag
4), særligt arbejdet vedrørende udarbejdelse og vedligeholdelse af processen for regn-
skabsudarbejdelse, forventes at kunne identificere muligheder for reducering af gennem-
løbstiden. En hurtigere gennemført regnskabsproces kan forbedre mulighederne for at styre
politiets økonomi, idet information om udviklingen vil komme hurtigere til beslutningsta-
gernes kendskab.
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Forslag til årshjul

Formålet med årshjulet er at skabe et samlet overblik over opgaver, der kontinuerligt bør
udføres med henblik på efterlevelse af anbefalingerne vedrørende den fremtidige økonomi-
styring i politiet.

I nedenstående opstilling af opgaver er der inden for hver kategori fortaget en gruppering
af alle hovedaktiviteter, der udføres i forbindelse med økonomistyring i politiet. Se bilage-
ne 4, 5, 6, og 7 for en uddybende beskrivelse af alle aktiviteter.
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Budgetproces (bilag 6)
Bevilling fastlægges X X
Fastlæggelse af mål,
resultat, effekter og
indsatser

X X

Beregning af budget
pr. aktivitet og afde-
ling

X X

Registrering af bud-
get i Navision

X X

Rapportering (bilag 7)
Månedsregnskab X X X X X X X X X X X X X X X X X
Identificering af afvi-
gelser

X X X X X X X X X X X X X X X X X

Afvigelses-
forklaringer

X X X X X X X X X X X X X X X X X

Ledelses-
rapportering

X X X X X X X X X X X X X X X X X

Aktivitetsbaseret opfølgning (bilag 6)
Aktivitetsbaseret af-
vigelsesforklaring

Periodevis

Stillingtagen til be-
hov for revurdering
af budget

Periodevis

Budgetrevidering Periodevis
Forretnings controlling (bilag 5)

Opdatering af bud-
getmodel

Periodevis

Analyser omkring
ressourcer, aktivitet,
resultater og øko-
nomi

Periodevis
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Finansiel controlling (bilag 4)
Kvalitetssikring af
data

X X X X X X X X X

Vedligeholdelse af
kontoplan og in-
strukser

X X X

Interne kontroller X X X X X X X X
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Forslag til ledelsesrapportering

Formålet med ledelsesrapporteringen er at skabe den nødvendige finansielle basisrapporte-
ring, der gør det muligt at reagere straks på udvikling i finansielle forhold, som afviger fra
det forventede. Dernæst er formålet at etablere ledelsesinformation inden for aktivitets- og
ressourcestyring samt mål- og resultatstyring, der gør det muligt at agere målrettet, gen-
nemsigtigt og i tide på udviklingen gennem året.

Formålet med ledelsesrapporterne er således, i overensstemmelse med anerkendte drifts-
økonomiske principper, at sætte politiet i stand til at udøve økonomisk planlægning og op-
følgning med store gennemsigtighed i sammenhængen mellem økonomi og drift og i ud-
viklingen i omkostningseffektivitet.

De enkelte elementer af ledelsesrapporteringen er valgt med fokus på at synliggøre sam-
menhængene mellem ressourceforbrug, aktiviteter, resultater og økonomi. Dette kan danne
grundlaget for revurdering af prioriteringer og ressourceallokeringer.

Yderligere er benchmarking-muligheder et vigtigt element i ledelsesrapportering med det
formål at udnytte organisationens høstede erfaringer til realisering af effektiviseringspoten-
tialer. Tabel 1 beskriver indholdet i ledelsesrapporteringen, samt hvem de enkelte elemen-
ter er målrettet. Ledelsesrapporteringen er således afstemt i forhold til ledelsesniveauerne,
idet elementerne tilgår de enkelte ledelsesniveauer ud fra relevans og styringsbehov. Ud
over den i tabel 1 beskrevne ledelsesrapportering bør der foretages en række situationsbe-
stemte analyser og opfølgning, som ikke indgår i den kontinuerlige ledelsesrapportering.
Se Bilag 5 - Forretningscontrolling, der beskriver en række sådanne yderligere analyser,
som bør foretages.

For hvert element i ledelsesrapporteringen er defineret en til flere modtagere. De beskrevne
rapporter vil til ministerier og Rigspolitiets ledelse indeholde konsoliderede data for hele
politiet, mens rapporterne til de to andre niveauer vil indeholde data rettet mod den aktuel-
le modtager.

Der udestår afklaring med Rigspolitiet om den endelige udformning af ledelsesrapporte-
ringspakken og distributionen heraf.
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Tabel 1: Indhold i ledelsesrapporteringen

Element Beskrivelse Ministerier/
Rigspolitiets

ledelse

Økonomi-
ledelsen i

Rigspolitiet

Rigspoliti, kredse,
anklagemyndig-

hed samt budget-
ansvarlige enhe-

der

1 Den finansielle basisrappor-
teringspakke (Rapport 1 – 6
og nøgletal).

X X

2 Rapport 3 fra den finansielle
basisrapporteringspakke.

X

3 Alle nøgletal fra den finan-
sielle basisrapporteringspak-
ke.

X

4 Rapport, der viser projektop-
følgning på de ti største ud-
viklingsprojekter.

X

5 Rapport, der pr. hovedformål
viser den procentvise andel
af bevilling pr. kreds og sam-
let for politiet. Rapporten
indeholder både budget og
realiserede data.

X X X

6 Rapport, der viser sigtel-
ser/tiltaler opgjort på antal
samt enhedspris pr. resultat.
Rapporten indeholder både
budget og realiserede data.

X X X

7 Rapport pr. aktivitet, som
viser ressourceforbrug i ti-
mer, lønomkostning, drifts-
omkostning, gennemsnitlig
timepris for budget og reali-
serede data samt afvigelse.

X X

8 Rapport, der viser ti udvalgte
aktiviteter, opgjort i både
timer og kroner. Rapporten
indeholder både budget og
realiserede data.

X X

9 Benchmark på enhedsom-
kostninger og %, anvendt til
administration, ledelse og
hjælpefunktioner.

X X

I nedenstående beskrives de enkelte elementer af ledelsesrapporteringspakken.

Element 1 - Den finansielle basisrapporteringspakke
Der henvises til Bilag 1, hvor den finansielle basisrapporteringspakke er beskrevet i detal-
jer.
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Element 2 – Rapport 3 fra den finansielle basisrapporteringspakke
Der henvises til Bilag 1, hvor Rapport 3 i den finansielle basisrapporteringspakke er be-
skrevet i detaljer.

Element 3 – Nøgletal fra den finansielle basisrapporteringspakke
Der henvises til Bilag 1, hvor nøgletallene i den finansielle basisrapporteringspakke er be-
skrevet i detaljer.

Element 4 – Opfølgning på de ti største udviklingsprojekter
Der henvises til bilag 1, hvor Rapport 5 vedrørende projektopfølgning på udviklingsprojek-
ter er beskrevet i detaljer. Det anbefales i forhold til de øverste ledelsesniveauer at udvælge
de ti største eller i et styringsperspektiv mest relevante udviklingsprojekter.

Element 5 – Rapport pr. hovedformål
Rapport pr. hovedformål indeholder den procentvise andel af den totale bevilling i om-
kostninger, antal timer, lønomkostninger, gennemsnitlig timepris samt øvrige driftsom-
kostninger. Rapporten indeholder budget og realiserede data år til dato samt afvigelse i
form af kroner, timer, % og/eller relativ afvigelse i %. Rapporten kan opgøres på afde-
lingsniveau, kredsniveau eller samlet for hele politiet.

Figur 2: Rapport pr. hovedformål

Rapporten skal produceres til de tre modtagere i figurFigur 2, men på forskellige aggrege-
ringsniveauer, og med få forskelle i indhold. Ministerier og Rigspolitiets ledelse bør mod-
tage en rapport samlet set for hele politiet, mens økonomiledelsen i Rigspolitiet modtager
en rapport pr. kreds og afdeling i Rigspolitiet samt samlet for hele politiet. Kredsen og hver
budgetansvarlig enhed modtager/kan rekvirere rapporten for kredsen som helhed og for
budgetansvarlig enhed. Dataene til rapport pr. hovedformål genereres af budgetmodellens
opfølgningsfunktionalitet.

Element 6 – Rapport med resultater
Rapport med resultater indeholder de aktiviteter, for hvilke der er opsat et specifikt resul-
tat. Resultater, som er tilknyttet et samlet hovedformål, såsom hovedformål ”5. Admini-
stration”, der resultatmåles i form af procentdel af samlede bevilling, eller hovedformål ”1.
Opretholdelse af fred og orden”, som måles i form af samlet budget i forhold til samlet
omkostning for hovedformålet, er ikke illustreret i denne ledelsesrapport, idet denne in-
formation er at finde i element 4 Rapport pr. hovedformål.

Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

Budget Real. %-point Budget Real.

Timer/%/

relativ% Budget Real.

Kr.øre./%

/relativ %

Kr. pga.

ændret

time-

pris

Kr. pga.

ændret

time-

forbrug Budget Real.

Kr.øre./

% Budget Real.

Kr.øre./%

/relativ

%

Samlet pr. organisatorisk enhed

1. Opretholdelse af fred og orden

2. Straffesagsbehandling Politiet

3. Straffesagsbehandling Anklagemyndighed

4. Uddannelse

5. Administration

6. Ledelse

7. Hjælpefunktioner

8. Tværgående hovedformål

Driftsomk.% af samlet

bevilling

Afvigelses-

forklaring

Gns. timepris

ekskl. drift

Timer Lønomk.



4

Figur 3: Rapport med resultater

Rapporten skal genereres til de tre modtagere i tabel 1, men på forskellige aggregeringsni-
veauer. Ministerier og Rigspolitiets ledelse bør modtage en rapport samlet set for hele poli-
tiet, mens økonomiledelsen i Rigspolitiet bør modtage en rapport pr. kreds og samlet for
hele politiet. Kredsen og hver budgetansvarlig enhed modtager/kan rekvirere rapporten for
kredsen som helhed. En vurdering af hver budgetansvarlig enheds indflydelse på opnåelse
af resultater vises i selvstændigt element. Dataene til brug herfor genereres af budgetmo-
dellens opfølgningsfunktionalitet.

Element 7 – Rapport med total aktivitetsliste
Rapport med total aktivitetsliste, indeholder alle aktiviteter, hvoraf et udsnit er vist i figur
4. For hver aktivitet er en opfølgning på realiserede antal timer, lønomkostning, gennem-
snitlig timepris for løn samt driftsomkostninger i forhold til budgettet samt en afvigelse
inden for hvert område.

Afvigelse Afvigelse Afvigelse

Hoved-

formål Aktivitet Budget Real. #/% Budget Real. Kr.øre./% Budget Real. Kr.øre./%

2,3 Drab mv.

2,3 Vold

2,3 Sædelighed

2,3 Røveri

2,3 Indbrud

2,3 Tyveri

2,3 Økonomisk kriminalitet

2,3 Narkotika og smugling

2,3 Øvrig straffelov, herunder brugstyveri

2,3 Øvrige særlov

2,3 Færdselslov

3 Indfordring

1 Hændelser og undersøgelser

1 Eftersøgninger

Resultat Enhedsomk.

for løn pr.

Fuld enheds-

omk. pr.
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Figur 4: Rapport med total aktivitetsliste

Denne rapport bør udarbejdes til Rigspolitiets økonomiledelse, hver kreds og de underlig-
gende budgetansvarlige enheder, indeholdende deres respektive data. Rapport 3 omhand-
lende de budgetansvarlige enheder indeholder ikke driftsomkostninger. Dataene til brug
herfor genereres af budgetmodellens opfølgningsfunktionalitet.

Element 8 – Rapport med udvalgte aktiviteter
Rapport med udvalgte aktiviteter indeholder data, svarende til rapport med total aktivitets-
liste. Denne rapport genereres med inputdata aggregeret for politiet som helhed til ministe-
rier, Rigspolitiets ledelse samt økonomiledelsen i Rigspolitiet. Der udvælges et antal akti-
viteter, som der fra politiet eller væsentlige interessenters side ønskes særligt fokus på i en
periode.

Element 9 – Benchmark af enhedsomkostninger
Benchmark for enhedsomkostninger og resultater for hovedformål i form af omkostninger
som procent, der er anvendt til henholdsvis administration, ledelse og hjælpefunktioner ud
af samlet bevilling, er indholdet i element 9. Rapporterne herfor er illustreret i figur 4 og 5.

Afvigelse Afvigelse Afvigelse Afvigelse

Hoved-

formål Aktivitet Budget Real.

Timer/%

/relativ

% Budget Real.

Kr.øre./%

/relativ %

Kr. pga.

ændret

time-pris

Kr. pga.

ændret

time-

forbrug Budget Real.

Kr.øre./

% Budget Real.

Kr.øre./

%/relativ

%

1 Hændelser og undersøgelser

1 Eftersøgninger

1 Patrulje flere formål

1 Transport og bevogtning

1 Efterretningsvirksom

1 Beredskabsarbejde

1 Parkeringskontrol

2 Drab mv.

2 Vold

2 Sædelighed

2 Røveri

2 Indbrud

2 Tyveri

3 Indfordring

4 Grunduddannelse Politiskolen

4 Grunduddannelse Regionalt

4 Grunduddannelse Lokalt

4 Specialuddannelse Regionalt

4 Specialuddannelse Lokalt

4 Specialuddannelse Eksternt

… ….

8 Fagforeningsarbejde

Gns. timepris

ekskl. drift

Timer Lønomk. Afvigelses-

forklaring

Driftsomk.
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Figur 5: Benchmark for enhedsomkostninger

Figur 6: Benchmark for omkostningsprocenter for administration, ledelse, hjælpefunktioner mv.

Ovenstående to rapporter udarbejdes til modtagerne i tabel 1. I rapporterne skal billigste og
dyreste kreds markeres for hvert resultat, ligesom der skal udarbejdes en analyse af sam-
menhænge mellem enhedspriserne for sigtelser og tiltaler.

Hoved-

formål Resultat Kreds 1 Kreds 2 Kreds 3 Kreds 4 Kreds 5 Kreds 6 Kreds 7 … Kreds 12

2 Drab mv. - Antal sigtelser

2 Vold - Antal sigtelser

2 Sædelighed - Antal sigtelser

2 Røveri - Antal sigtelser

2 Indbrud - Antal sigtelser

2 Tyveri - Antal sigtelser

2 Økonomisk kriminalitet - Antal sigtelser

2 Narkotika og smugling - Antal sigtelser

2

Øvrig straffelov, herunder brugstyveri -

Antal sigtelser

2 Øvrige særlov - Antal sigtelser

2 Færdselslov - Antal sigtelser

3 Drab mv. - Antal tiltaler

3 Vold - Antal tiltaler

3 Sædelighed - Antal tiltaler

3 Røveri - Antal tiltaler

3 Indbrud - Antal tiltaler

3 Tyveri - Antal tiltaler

3 Økonomisk kriminalitet - Antal tiltaler

3 Narkotika og smugling - Antal tiltaler

3

Øvrig straffelov, herunder brugstyveri -

Antal tiltaler

3 Øvrige særlov - Antal tiltaler

3 Færdselslov - Antal tiltaler

1

Hændelser og undersøgelser - Antal

hændelser og undersøgelser

1 Eftersøgninger - Antal eftersøgninger

Fuld enhedsomkostninger pr. resultat

Hoved-

formål Resultat Kreds 1 Kreds 2 Kreds 3 Kreds 4 Kreds 5 Kreds 6 Kreds 7 … Kreds 12

1 Omkostning for hovedformål 1 samlet set

5

Omkostning som % af samlet bevilling for

administration

6

Omkostning som % af samlet bevilling for

ledelse

7

Omkostning som % af samlet bevilling for

hjælpefunktioner

Omkostningsprocenter for hovedformål
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1 Systemunderstøttelse

Analysen samt anbefalinger vedrørende systemunderstøttelse baserer sig alene på løsnin-
ger, som p.t. anvendes hos politiet. Anbefalingerne er derfor ikke nødvendigvis udtryk for
en teknisk og markedsmæssig optimal løsning, men er givet den eksisterende platform og
it-strategi det bedste alternativ. Dette er en pragmatisk tilgang, begrundet dels i rammerne
for opgaven, som ikke omfatter it-strategiske overvejelser, og dels i den korte tidshorisont
hvormed systemunderstøttelsen ønskes etableret. En ”normal” systemudvælgelsesproces
ville bl.a. omfatte involvering af slutbrugere af eksisterende løsninger og behov samt flere
potentielle it-løsninger med systemanalyser. Desuden vil beslutninger om den fulde it-
opsætning indeholde beregninger af de totale omkostninger ved etablering og løbende drift
på ved den eksisterende løsning og nye alternative it-løsninger.

Systemunderstøttelsen af økonomistyringsmodellen har til formål primært at understøtte
udarbejdelsen af et aktivitetsbaseret budget samt budgetopfølgning, som omfatter den lø-
bende finansielle basisrapporteringspakke, den periodiske aktivitets- og resultatopfølgning
samt øvrig løbende eller periodisk ledelsesrapportering. Økonomistyringsmodellens ele-
menter ”aktivitetsbaseret budgettering” og ”finansiel basisrapporteringspakke” er nye i
forhold til politiet.

I designet af hver enkelt komponent i økonomistyringsmodellen (finansiel styring, aktivi-
tets- og ressourcestyring samt mål- og resultatstyring) er der foretaget en fuldstændig map-
ning af, hvilke data der skal anvendes fra hvilke systemer. Der henvises til de respektive
afsnit og bilag herom.

Hovedelementerne i systemunderstøttelsen er følgende:

 Dataudtræk fra de eksisterende indrapporteringssystemer Navision Stat, POLPAI,
POLSAS, SLS og aktivitetsbudgetdatabase

 Mapning af dimensioner (eksempelvis af sagsområder til hovedformål)
 Modellering af dataudtræk og mapninger (kataloger i beregningsmodellen)
 Beregning af realiserede finansielle nøgletal, hovedtal og realiserede timer
 Beregning af omkostninger og vægte for tidsforbrug ud fra aktivitets- og ressource-

styringsmodellen
 Beregning af grundlag for udarbejdelse af budget
 Inddatering af budgettal
 Rapportering og opfølgning.

Der findes p.t. ikke et enkeltstående eksisterende system hos politiet, som er udviklet til at
understøtte alle ovenstående hovedelementer.

Systemunderstøttelsen kan opdeles i to dele:

 Datavarehus, der omfatter etableringen af et datavarehus indeholdende de nødven-
dige data, jf. ovenstående.



 Analyse og rapportgenerering,
tøj til understøttelse af styringsværktøjer.

1.1 Systemunderstøttelse af datavarehus

Tabel 1 giver en oversigt over eksisterende systemer hos politiet og dets potentiale for
etablering af datavarehus til understøttelse af anførte styringsværktøjer:

Tabel 1: Systemunderstøttelse – datavarehus

ØSLDV og ”Kuben” kan ikke anvendes til systemunderstøttelse af den foreslåede økon
mistyringsmodel. Det er vurderingen, at disse systemer ikke umiddelbart kan videreudvi
les til at indeholde timer fra POLPAI eller til i

SAP vurderes således som værende det primære alternativ blandt de aktuelt anvendte s
stemer hos politiet. Herudover vurderes QlikView at være et alternativ, idet systemet har
været anvendt i analysen af det historiske forbrug, o
ge, der ligger til grund for den aktivitetsbaserede budgetmodel. Det vurderes, at QlikView
også vil kunne understøtte det øvrige analyse

1.1.1 Beskrivelse af datavarehus

At vælge SAP BW vil kræve en udvidelse med data fra Navision STAT, samt funktional
tet til at beregne og rapportere budgetgrundlaget. Der er mulighed for omkostningsfrit (i
relation til licenser) at anvende SAP produktet Integrated Planning, hvori det
håndtere inddatering af budgettal, baseret på beregnet budgetgrundlag.

Fordelene er:

Analyse og rapportgenerering, der omfatter etablering af rapportgenereringsvær
tøj til understøttelse af styringsværktøjer.

Systemunderstøttelse af datavarehus

Tabel 1 giver en oversigt over eksisterende systemer hos politiet og dets potentiale for
etablering af datavarehus til understøttelse af anførte styringsværktøjer:

datavarehus

ØSLDV og ”Kuben” kan ikke anvendes til systemunderstøttelse af den foreslåede økon
mistyringsmodel. Det er vurderingen, at disse systemer ikke umiddelbart kan videreudvi
les til at indeholde timer fra POLPAI eller til inddatering af budgetdata.

SAP vurderes således som værende det primære alternativ blandt de aktuelt anvendte s
stemer hos politiet. Herudover vurderes QlikView at være et alternativ, idet systemet har
været anvendt i analysen af det historiske forbrug, og derfor rummer de datasammenhæ
ge, der ligger til grund for den aktivitetsbaserede budgetmodel. Det vurderes, at QlikView
også vil kunne understøtte det øvrige analyse- og rapporteringsbehov hos politiet.

datavarehus-løsning baseret på SAP BW

At vælge SAP BW vil kræve en udvidelse med data fra Navision STAT, samt funktional
tet til at beregne og rapportere budgetgrundlaget. Der er mulighed for omkostningsfrit (i
relation til licenser) at anvende SAP produktet Integrated Planning, hvori det
håndtere inddatering af budgettal, baseret på beregnet budgetgrundlag.
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omfatter etablering af rapportgenereringsværk-
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nddatering af budgetdata.
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At vælge SAP BW vil kræve en udvidelse med data fra Navision STAT, samt funktionali-
tet til at beregne og rapportere budgetgrundlaget. Der er mulighed for omkostningsfrit (i
relation til licenser) at anvende SAP produktet Integrated Planning, hvori det er muligt at



1) SAP BW allerede er kørende
2) Alle data udtræk vil blive samlet

Suppleres SAP BW med SAP BW Accelerator vil dette markant øge performance.

1.1.2 Beskrivelse af datavarehus

Et alternativ til SAP BW er BI

1) QlikView allerede er blevet anvendt ved analysen af det
betydelige dele af datamodellen er på defineret.

2) Erfaringerne fra analysen har vist, at det er muligt hurtigt at etablere et stort anal
semiljø baseret på data fra en række kildesystemer. QlikView kan desuden uden
yderligere tilkøb af ekstra moduler håndtere inddatering af budgettal, som enten
gemmes i QlikView

3) QlikView vil generelt kunne understøtte alle data med relevans for analyse og ra
portering.

1.2 Systemunderstøttelse af analyse og rapporterin

Til understøttelse af analyse og rapportering er identificeret to alternative muligheder,
nemlig SAP og QlikView.

Tabel 2: Systemunderstøttelse - rapportgenerering

SAP BW allerede er kørende.
lle data udtræk vil blive samlet et sted og sikre konsistens og sammenhæng

Suppleres SAP BW med SAP BW Accelerator vil dette markant øge performance.

Beskrivelse af datavarehus-løsning baseret på QlikView

Et alternativ til SAP BW er BI-værktøjet QlikView. Fordelene er:

QlikView allerede er blevet anvendt ved analysen af det historiske forbrug, hvorved
betydelige dele af datamodellen er på defineret.

Erfaringerne fra analysen har vist, at det er muligt hurtigt at etablere et stort anal
semiljø baseret på data fra en række kildesystemer. QlikView kan desuden uden

lkøb af ekstra moduler håndtere inddatering af budgettal, som enten
gemmes i QlikView-datavarehuset eller eksternt.

QlikView vil generelt kunne understøtte alle data med relevans for analyse og ra

Systemunderstøttelse af analyse og rapportering

Til understøttelse af analyse og rapportering er identificeret to alternative muligheder,

rapportgenerering
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Erfaringerne fra analysen har vist, at det er muligt hurtigt at etablere et stort analy-
semiljø baseret på data fra en række kildesystemer. QlikView kan desuden uden

lkøb af ekstra moduler håndtere inddatering af budgettal, som enten

QlikView vil generelt kunne understøtte alle data med relevans for analyse og rap-

Til understøttelse af analyse og rapportering er identificeret to alternative muligheder,
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1.2.1 Beskrivelse af rapporteringsløsning, baseret på SAP

I en løsning, baseret på SAP BI (baseret på SAP BW), vil rapporter gøres tilgængelige via
eksempelvis en webbrowser eller via automatisk generede rapporter, udsendt direkte til
brugerne.

Rapporteringen vil kunne genereres i SAP-moduler som Business Explorer (BeX) og med
SAP Visual Composer til opsætning af dashboards. Ved tilkøb af SAP Business Objects vil
kunne opnås en bedre intuitiv grænseflade.

Inddatering af budgettal vil ideelt set skulle udføres i SAP BI-produktet Integrated Plan-
ning, der dog endnu ikke er idriftsat, men som kan ibrugtages uden licensomkostninger.

1.2.2 Beskrivelse af rapporteringsløsning baseret på QlikView

En løsning, baseret på QlikView, vil gøre rapporter tilgængelige via eksempelvis en web-
browser eller via automatisk generede rapporter, udsendt direkte til brugerne.

I forhold til SAP BI skal der i QlikView ikke etableres et mellemlag i form af ”kuber”. Det
er en af grundende til, at der oftest opleves en større fleksibilitet overfor ændringer.

Inddatering af budgettal kan ske direkte i QlikView, hvorved budgetgrundlaget kan vises
på forskellige måder, og budgettallene samtidig kan ændres eller inddateres. QlikView kan
gemme budgettal i sin egen database, men det anbefales at anvende en ekstern database.

1.3 Samlet vurdering

Samlet anbefales en løsning bestående af en kombination af QlikView som rapporterings-
værktøj og SAP som datavarehus.

Dette er primært begrundet i, at denne løsning er afstemt med politiets eksisterende sy-
stemplatform og it-kompetencer. Politiets SAP-afdeling givet et skøn over tidsforbruget til
udvikling af en økonomistyringsløsning i SAP.

Det vurderes, at den samlede tid til udvikling og implementering af den anbefalede løsning
vil være i størrelsesordenen to til tre måneder. Den finansielle basisrapportering forventes
imidlertid at kunne færdiggøres som en delleverance heraf efter de første en til to måneder
af forløbet.

Samlet set vurderes det, at der ikke er betydelige forskelle i prisen for de tre løsninger. De
årlige licensomkostninger for den rene SAP-løsning er indeholdt i den licens politiet alle-
rede betaler til SAP. Til gengæld vurderes den efterfølgende vedligeholdelse af denne løs-
ning at være højere end for en QlikView-løsning og for den kombinerede løsning. De efter-
følgende vedligeholdelsesomkostninger er ikke indeholdt i tabel 3.



Tabel 3: Samlede løsninger for systemunderstøttelse

1.3.1 Beskrivelse af løsningen med SAP som datavarehus og QlikView som rappor
værktøj (anbefalet løsning)

Løsningen lever op til politiets it
og samtidig har en fleksibel overbygning i form af QlikView, som allerede er anvendt
analysen af det historiske forbrug, hvorved datamodellen

Løsningen sikrer på den ene
understøtter løsningen også den
indeholde data fra Navision Stat. Således kommer al k
SAP BW, og QlikView anvendes
håndtere inddateringen af budgettal, som enten gemmes i QlikView
eksternt. Dermed vil usikkerhed om tidshorisonter ved at implementere SAP Integrated
Planer ikke påvirke forløbet.

Løsningen vil samtidig sikre, at datagrundlaget

På sigt vil løsningen kunne udvides således, at al analyse og rapportering vil kunne foregå i
SAP. I takt med at webbrowsere opgraderes
nøgletal om den daglige drift og indsa
ledes at QlikView på sigt kun

Arkitekturen for denne løsning vil kunne se således ud:

Tabel 3: Samlede løsninger for systemunderstøttelse

Beskrivelse af løsningen med SAP som datavarehus og QlikView som rappor
værktøj (anbefalet løsning)

Løsningen lever op til politiets it-strategi, da den baserer sig på SAP BW som datavarehus
idig har en fleksibel overbygning i form af QlikView, som allerede er anvendt

analysen af det historiske forbrug, hvorved datamodellen i vid udstrækning

Løsningen sikrer på den ene side en understøttelse af de nye værktøjer. På den anden
også den eksisterende platform ved at udvide SAP BW til også at

de data fra Navision Stat. Således kommer al konsolidering af data
QlikView anvendes til rapportering og analyser. QlikView kan de

tere inddateringen af budgettal, som enten gemmes i QlikView-datavarehuset eller
ermed vil usikkerhed om tidshorisonter ved at implementere SAP Integrated

Planer ikke påvirke forløbet.

sikre, at datagrundlaget etableres ensartet og konsistent.

På sigt vil løsningen kunne udvides således, at al analyse og rapportering vil kunne foregå i
I takt med at webbrowsere opgraderes, og der etableres standardiserede rapporter og

nøgletal om den daglige drift og indsats, vil disse kunne overgå til en ren SAP
QlikView på sigt kun anvendes til detaljerede analyser.

Arkitekturen for denne løsning vil kunne se således ud:
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Figur 1: Systemarkitektur

Andre fordele ved den anbefalede løsning:

 Datagrundlaget holdes konsistent og samlet i SAP/BW.
 Politiets it-område vil kunne fokusere på implementeringen af data fra Navision

Stat.
 En løsning til understøttelse af økonomimodellen vil kunne realiseres hurtigt.
 Politiet vil få en løsning, der også vil kunne understøtte analyser om adfærd, udvik-

ling på indsatsområder, der efterfølgende vil kunne indgå som grundlag for plan-
lægning og budgettering.

 På baggrund af de erfaringer, man opnår i forhold til økonomimodellen, vil politiet
kunne vurdere, om standard- og driftsrapporter kunne flyttes til SAP-miljøet med
henblik på standardisering, eller om QlikView skal være den samlede platform for
datavarehus, analyse og rapportering. Begge scenarier er mulige og realistiske.
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1 Indledning

Formålet med implementeringsplanen er at sikre, at de anbefalede aktiviteter for politiet
implementeres ud fra den mest hensigtsmæssige og operationelle tilgang. Der tages hensyn
til politiets ressourcer og evne til at absorbere forandringer, som i dette tilfælde vedrører
evnen til at ændre økonomiske arbejdsgange.

Implementeringsplanen er struktureret i følgende afsnit:

 Principper for implementering af økonomistyringsmodel i politiet, der sikrer hensyn
til politiets ressourcer, tid, involvering og forandringsparathed (evne til at ændre
eksisterende arbejdsgange).

 Implementering af anbefalinger, der beskriver sammenhæng og prioritering af ind-
satser i implementeringsplanen. Ligeledes bliver projektets arbejdsstrømme, under-
liggende aktiviteter, kritiske succesfaktorer og kompetencebehov præsenteret.

 Projektorganisering og involvering af politiet, der beskriver bemandingen af pro-
jektorganisationen, rolle og ansvarsområde, samarbejdsrelationer samt involvering
af politi og implementeringspartner.

 Ressourcebetragtninger, der skitserer ressourcebehov for implementering af øko-
nomistyringsmodellen.
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2 Principper for implementering af økonomistyringsmodel i
politiet

Til at understøtte implementeringen af en kommende økonomistyringsmodel hos politiet er
der udarbejdet en række principper, der bør være styrende for udarbejdelse og udrulning af
implementeringsplanen.

 Hensyntagen til politiets strategi og daglige drift, herunder at der i videst muligt
omfang gøres brug af eksisterende data hos politiet. At allerede igangsatte eller på-
tænkte initiativer i Rigspolitiet understøttes, samt at den ressourcemæssige belast-
ning for kredsene i udrulning af implementeringsplanen minimeres.

 Hensyntagen til øvrige projekter hos politiet. I implementeringen af økonomisty-
ringsmodellen skal der tages højde for afhængigheder til andre projekter, og im-
plementeringsaktiviteter koordineres med disse.

 Rullende princip for implementering af forandringer, herunder at arbejdsstrømme
og aktiviteter igangsættes i forhold til politiets ressourcer, tid og forandringsparat-
hed.

 Rigspolitiet skal fremstå som ejer af projektet, således at Rigspolitiet varetager den
drivende rolle i prioritering og realisering af indsatser, og sikrer at implementerin-
gen fremmer samarbejdet mellem den centrale og decentrale økonomiorganisation.

 Respekt for den eksisterende kultur, gennem en forsigtig opstart med de nye tiltag
kombineret med information og uddannelse, således at medarbejderne forstår, ac-
cepterer og anvender den ændrede økonomistyringsmodel, herunder at tage ejer-
skab for processer, roller og ansvar og være ansvarlige for at følge og anvende
standarder og værktøj. Dette princip indebærer, at implementeringsprocessen fore-
tages iterativt, således at der efter implementering af en given anbefaling gennem-
føres en feedbackproces med efterfølgende tilpasninger af de implementerede til-
tag.

Den ændrede økonomistyringsmodel medfører en anderledes måde at arbejde med økono-
mistyring på i politiet. I flere tilfælde medfører den nye økonomistyringsmodel nye ret-
ningslinjer for, hvordan den daglige økonomistyring varetages, ligesom eventuelle lokalt
udarbejdede processer skal tilpasses fremtidige fælles processtandarder. Der er behov for
væsentlig forandringsparathed hos de berørte ledere og medarbejdere for at skabe en konsi-
stent og gennemskuelig økonomi på tværs af kredse og afdelinger.

Åbenhed i kommunikation om projektet og fokus på nødvendigheden af at indføre den nye
økonomistyringsmodel er vigtig. Visionen og formålet med indførslen af en ny økonomi-
styringsmodel i politiet skal være et gennemgående tema i kommunikationen til projektets
interessenter og øvrige omverden. Kommunikation suppleret med udvikling af økonomiske
kompetencer er nøglen til den rette adfærdsændring inden for økonomistyring.
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Samtidig foregår implementeringen af den nye økonomistyringsmodel i politikredse og
afdelinger med forskelligt udgangspunkt for at tage en ny økonomistyringsmodel til sig,
hvorfor en åbenhed og respekt for lokale særtegn bør indarbejdes i forandrings- og kom-
munikationsplanen.
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3 Implementering af anbefalinger

I det følgende præsenteres en plan for implementering af de opstillede anbefalinger til
fremtidig økonomistyring i politiet. Desuden præsenteres de vigtigste milepæle og kritiske
succesfaktorer samt en overordnet vurdering af kompetencebehovet i forbindelse med im-
plementering. Anbefalingerne er grupperet i tre arbejdsstrømme, benævnt henholdsvis Fi-
nansiel basisrapportering, Aktivitetsbaseret budgetmodel og Løftestænger. En fjerde ar-
bejdsstrøm, Forandringsledelse og kommunikation, understøtter de tre første. Arbejds-
strømmene indeholder en række sammenhængende aktiviteter, der skal udføres, for at poli-
tiet opnår og får forankret god økonomistyring.

3.1 Implementeringsplan

Arbejdsstrømmen Finansiel basisrapportering omfatter implementering af anbefalingerne
for den fremtidige finansielle styring. Arbejdsstrømmen Aktivitetsbaseret budgetmodel om-
fatter implementering af anbefalinger for den fremtidige aktivitets- og ressourcestyring
samt mål- og resultatstyring. Arbejdsstrømmen Løftestænger omfatter implementering af
anbefalinger for den fremtidige organisering, processer, arbejdsgange, funktions-, rolle- og
ansvarsbeskrivelser, kontoplaner samt regnskabsprocedurer. Arbejdsstrømmen Foran-
dringsledelse og kommunikation omfatter understøttelse af de øvrige implementeringsakti-
viteter.

Tidsperspektivet er inddelt i tre perspektiver:

 Kort perspektiv - svarende til 0-1 måned. Under det korte tidsperspektiv igangsæt-
tes aktiviteter, der umiddelbart kan implementeres, eftersom disse aktiviteter er lagt
fast og er klar til igangsættelse.

 Mellemlangt perspektiv - svarende til 1-6 måneder. Det mellemlange perspektiv
dækker over aktiviteter, hvor der afventes en beslutning, eller som er afhængige af
andre aktiviteter.

 Langt perspektiv - svarende til 6-12 måneder. Det lange perspektiv dækker ligele-
des over aktiviteter, hvor der afventes en beslutning, eller som er afhængige af an-
dre aktiviteter.

Under beskrivelserne af de enkelte arbejdsstrømme er der angivet tidsperspektiver for im-
plementering af aktiviteterne. Tidsperspektiverne beror på erfaringsmæssige betragtninger
og kendskab til politiets forhold.

Et af principperne for implementeringsplanen er, at arbejdsstrømme og aktiviteter imple-
menteres efter et ”rullende princip”. Det betyder, at aktiviteterne implementeres i henhold
til at understøtte Rigspolitiets økonomifunktion i rollen som faglige superbrugere, der sup-
porterer de øvrige decentrale økonomifunktioner. F.eks. vil udrulningen af den aktivitets-
baserede budgetmodel først blive udrullet til et antal rollemodeller (faglige superbrugere)
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hos Rigspolitiet, som herefter varetager en central rolle i udrulning af anvendelsen af bud-
getmodellen til resten af økonomifunktionerne.

Figur 1: Implementeringsplan

Figur 1 illustrerer de fire definerede arbejdsstrømme. Arbejdsstrømmene indeholder visse
gennemgående aktiviteter, der er gældende for alle arbejdsstrømme, herunder test (A5,
B5), træning (A6, B6, C2), feedback (A8, B8) og tilpasning (A9, B9).

Træning gennemføres i samme periode, hvor test og tilpasning af systemer udarbejdes eller
nye processer og arbejdsopgaver etableres, hvorved testversionen løbende vurderes i træ-
ningsforløbet. Formålet med træning er bl.a. at uddanne og skabe ejerskab hos de personer,
som involveres i den fremtidige økonomistyring, og vil være sammenhængende med for-
andringsledelsesprocessen i den understøttende arbejdsstrøm. For hvert træningsforløb vil
Rigspolitiet være driver af forløbet, ligesom Rigspolitiet har ansvar for at definere deltage-
re og indkalde til træningsforløb. Der eksisterer forskellige strategier for træning, såsom
selflearning, e-learning, ”train-the-trainer” og undervisning. Train-the-trainer og egentlig
undervisning anbefales som træningsform.

Feedbackaktiviteter ligger i alle arbejdsstrømme i forlængelse af test, træning og imple-
mentering af nye processer og arbejdsopgaver. Medarbejderne skal efter en begrænset pe-
riode have mulighed for at kommentere, hvorvidt implementeringen lever op til forvent-
ningerne og opfylder formålet. Periodens længde vil variere i forhold til det implementere-
de, men skal som minimum have den længde, aktiviteten varer. Det betyder eksempelvis
for den månedlige finansielle basispakke, at feedbackperioden varer en til to måneder.
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Feedback kan give anledning til re-implementering og tilpasning af allerede implementere-
de tiltag.

Tilpasning udføres på systemer eller processer og arbejdsopgaver på baggrund af den lø-
bende feedback, som er modtaget i feedbackaktiviteten inden for hver arbejdsstrøm.

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de fire arbejdsstrømme og de underliggende speci-
fikke aktiviteter, der skal gennemføres i forbindelse med implementeringen af finansiel
basisrapportering, aktivitetsbaseret budgetmodel samt løftestænger. Som støtte herfor gen-
nemføres arbejdsstrømmen vedrørende forandringsledelse og kommunikation. Arbejds-
strømmene beskriver de vigtigste aktiviteter i forbindelse med implementeringen af de op-
stillede anbefalinger. Forud for implementeringsstart bør der opstilles en detaljeret projekt-
plan med alle detailaktiviteter.

 Finansiel basisrapportering. Denne arbejdsstrøm dækker over implementeringen af
finansiel basisrapportering, standardrapporter for budgetopfølgning, projektopfølg-
ning og finansielle nøgletal. Opsætning og test af rapporter vil erfaringsmæssigt ta-
ge 3-4 uger, mens træning vil kunne foretages på to til tre uger. Opsamling af feed-
back på rapporter og opsætning vil forløbe over en til to måneder, mens efterføl-
gende tilpasning og træning erfaringsmæssigt vil kunne udføres på to til tre uger.
Samlet vurderes det, at arbejdsstrømmen finansiel basisrapportering, med ud-
gangspunkt i ovenstående erfaringsbaserede tidsestimeringer, vil tage tre til fire
måneder. Dog vil første version af den finansielle basisrapportering være idriftsat
efter en måned. Der henvises til Bilag 1, hvor det detaljerede design grundlag for
udarbejdelse af den finansielle basisrapportering er beskrevet.

o A1: Systemvalg: Der skal indledningsvist udvælges et underliggende system
for de finansielle rapporter. Udvælgelse af et sådant værktøj og den efter-
følgende systemopsætning er den første og kritiske faktor i implemente-
ringsfasen. Bilag 1 og 10 peger på to muligheder, der begge vil kunne im-
plementeres straks.

o A2: Rapportlayout: De finansielle basisrapporter skal defineres i forhold til
primært rapportformat og opsætning. Opsætning afhænger primært af den
valgte systemunderstøttelse. Der henvises til Bilag 1 for uddybende beskri-
velse af formater mv.

o A3: Datamapning: Data, der indgår i den finansielle basisrapportering, skal
knyttes til politiets systemer med henblik på korrekt opsætning af rapporter
(f.eks. opgørelse af kredsbevilling og aggregering af arter). Bilag 1 beskri-
ver det fulde grundlag herfor.

o A4-A5: Opsætning og test: Budgetopfølgningsrapporter, projektrapporter og
finansielle nøgletal skal sættes op i det valgte system i en første version
(version 0). Rapporterne skal testes i forhold til input (systemintegration),
beregninger, output, funktionalitet og andet indhold. Testmaterialet skal af-
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prøves og vurderes i mindre kreds af brugere hos Rigspolitiet (Koncernsty-
ring).

o A6-A7: Træning og vurdering: Brugere skal identificeres og trænes i frem-
stilling og brug af de finansielle rapporter. Der skal udarbejdes træningsma-
teriale, der sammen med instrukser (Bilag 7) anvendes til efterfølgende støt-
te i driften. Sidst gennemføres en vurdering af funktionalitet i forhold til
brugernes tilbagemeldinger i træningsfasen.

o A8-A9: Drift, feedback, tilpasning og træning: De finansielle rapporter skal
sættes i drift, og der skal gennem den første periode være mulighed for lø-
bende feedback (funktionalitet, finansielt indhold, aggregeringsniveau mv.)
fra brugerne hos Rigspolitiet, i kredsene og hos anklagemyndigheden.
Feedback opsamles og anvendes til yderligere tilpasning af rapporterne. Der
gennemføres en kort træning i eventuel ny funktionalitet eller lignende efter
behov. Træningen skal udbydes med faste mellemrum for nye brugere.

 Aktivitetsbaseret budgetmodel. I denne arbejdsstrøm etableres den anbefalede bud-
getmodel. Opsætning og test kan variere med leverandørvalg til systemunderstøttel-
se, men vurderes at kunne udføres på ca. to måneder. Træning vil erfaringsmæssigt
kunne gennemføres på tre til seks uger. Opsamling af feedback på brugen af bud-
getmodellen vil udføres over en periode på fire til seks måneder inklusive tilpas-
ning og træning.

o B1: Systemvalg: Rigspolitiet skal træffe beslutning om, hvilken systemun-
derstøttelse der fremadrettet skal anvendes til økonomistyringen i politiet.
Systemet skal håndtere data fra politiets eksisterende systemer og fungere
som selve beregningsmotoren. Der skal eventuelt vælges en leverandør, der
kan implementere det valgte system og sikre korrekt dataopsamling og ef-
terfølgende beregning og opstilling af budgetter og opfølgningsrapporter.
Bilag 10 peger på to muligheder, hvortil der henvises.

o B2: Rapportlayout: Layout og format for budget- og opfølgningsrapporter
skal vurderes konkret (med udgangspunkt i eksempler opstillet i Excel-
versionen af budgetmodellen), herunder antallet af rapporter til kredse og
budgetansvarlige enheder. Der henvises til Bilag 2 for konkret beskrivelse
af forslag til rapporter.

o B3: Datamapning: Data skal knyttes til politiets systemer med henblik på
korrekt opsætning. Stamdatakataloger skal etableres for samtlige kredse,
men også de grundlæggende sammenhænge mellem timeregistrering, opgø-
relser af løn, beregning af timepriser mv. skal etableres på baggrund af de-
signbeskrivelsen. Bilag 2 beskriver det fulde grundlag herfor.

o B4-B5: Opsætning og test: Opsætning af det systemmæssige grundlag for
beregningsmotoren i en første version (version 0) samt fastlagte budgetmo-
deller for budgetudarbejdelse. Budgetmodellen skal testes i forhold til input
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(systemintegration), beregninger, output, funktionalitet og andet indhold.
Omfanget af opsætningsfasen er afhængigt af systemvalg og kan først ende-
ligt fastlægges, når dette valg er foretaget. Som en integreret del af denne
aktivitet udarbejdes konkretsystemdokumentation og instruktioner i brug af
den aktivitetsbaserede budgetmodel til brug ved træning og understøttelse af
brugere. Testmaterialet skal afprøves og vurderes i en mindre kreds af su-
perbrugere. Ligeledes skal en supportfunktion etableres til at kunne støtte
den øvrige økonomifunktion i brugen af budgetmodellen.

o B6-B7: Træning og vurdering: Brugere skal identificeres og trænes i brugen
af selve budgetmodellen. Det gælder desuden budgetprocessen, der er etab-
leret med udgangspunkt i det aktivitetsbaserede budget, men også opfølg-
ningsprocessen og mulighederne for afvigelsesforklaringer på aktivitetsni-
veau og budgetansvarlige enheder. Endvidere udarbejdes træningsmateriale,
der sammen med instrukser (Bilag 6) anvendes til efterfølgende støtte i drif-
ten. De budgetansvarlige enheder skal kunne ”genkende” den operationelle
drift i budgetmodellen. Sidst gennemføres en vurdering af funktionalitet i
forhold til brugernes tilbagemeldinger i træningsfasen.

o B8-B9: Drift, feedback, tilpasning og træning: Budgetmodellen skal sættes i
drift, og der skal gennem den første periode være mulighed for løbende
feedback fra brugerne (primært Rigspolitiet), herunder budgetprocessen (ju-
steres eventuelt i forhold til det kommende år) og den efterfølgende mulig-
hed for aktivitetsbaseret budgetopfølgning (og løbende økonomistyring).
Feedback opsamles og anvendes til yderligere tilpasning af primært opfølg-
ningsrapporter. Der gennemføres en kort træning i eventuel ny funktionali-
tet eller lignende efter behov. Træningen skal udbydes med faste mellem-
rum for nye brugere.

 Løftestænger. I denne arbejdsstrøm implementeres opgavesplit, roller og ansvar,
herunder aktiviteter i relation til finansiel controlling henholdsvis forret-
ningscontrolling samt underliggende procedurer som i forbindelse med regnskab og
brug af kontoplan. For arbejdsstrøm C vurderes det, at opsætning, bemanding og
træning af medarbejdere til ny controllingenhed vil tage to til tre måneder (heraf 1-
2 måneder til rekruttering). Såfremt rekrutteringen foretages internt, vil perioden
kunne afkortes, men der bør stadig påregnes omkring en måned til oplæring og træ-
ning. Tilpasning af funktions- og jobbeskrivelser, processer, arbejdsgange, konto-
planer og regnskabsprocedurer vil erfaringsmæssigt tage to til tre måneder. Opsam-
ling af feedback på tilpasninger vil forløbe over en periode på seks til syv måneder,
hvorefter den efterfølgende tilpasning og træning erfaringsmæssigt vil tage yderli-
gere to til tre måneder. Samlet set kan aktiviteterne i arbejdsstrømmen tage otte til ti
måneder, før ændringerne er fuldt indarbejdet og afprøvet.

o C1: Etablering af forretningscontrolling: Der skal etableres yderligere for-
retningscontrolling, herunder detaildefineres roller og opgaver. Der henvi-
ses til Bilag 5 for detailbeskrivelse heraf.
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o C1: Etablering af finansiel controlling: Der skal i forbindelse med etable-
ring af finansiel controlling rekrutteres relevante ressourcer og kompeten-
cer. Der skal ligeledes detaildefineres roller og opgaver (internt i Rigspoliti-
et og i forhold til kredsene). Der henvises til Bilag 4 for detailbeskrivelse
heraf.

o C2: Etablering af ny budgetproces: Der skal i forbindelse med den nye
budgetproces gennemføres træning i processer samt roller og ansvar i for-
bindelse hermed, herunder Rigspolitiets centrale styring og kredsenes re-
spektive rolle og forventede input i forløbet. Der henvises til Bilag 6 for de-
tailbeskrivelse heraf.

o C3: Etablering af proces for budgetopfølgning: Der skal ligeledes gennem-
føres træning i forbindelse med opfølgningsprocessen, herunder i sammen-
hængen i rapportanvendelsen, hvor den finansielle basisrapportering anven-
des månedligt og den aktivitetsbaserede opfølgning primært anvendes i for-
bindelse med afvigelsesforklaring og budgetrevisioner. Der henvises til Bi-
lag 6 for detailbeskrivelse heraf.

o C4: Placering af budgetansvar hos budgetansvarlige enheder: Der skal i
forbindelse med placeringen af budgetansvaret i de anbefalede budgetan-
svarlige enheder gennemføres træning i generel økonomisk styring samt
forståelse af det aktivitetsbaserede budget (sikre forståelse og sammenhæng
med operationel hverdag).

o C5: Feedback og træning: Der skal løbende opsamles feedback på de etab-
lerede processer og varetagelsen af central styring og økonomiunderstøttelse
mellem Rigspolitiet og kredsene, herunder løbende og målrettet træning til
nye medarbejdere.

 Forandringsledelse og kommunikation. Denne arbejdsstrøm arbejder med at identi-
ficere målgrupperne for projektet, informere disse rettidigt og relevant med det
formål at sikre åbenhed og støtte for de nye løsninger. Arbejdsstrømmen sikrer også
passende involvering af interessenterne i udrulningen af projektets aktiviteter, så
ejerskab for de nye værktøjer så tidligt som muligt forankres i organisationen. Kul-
turelle barrierer for succesfuld implementering tages der hånd om i denne arbejds-
strøm. Forandringsledelses- og kommunikationsaktiviteterne udføres løbende og i
takt med udrulningen af aktiviteterne i de enkelte arbejdsstrømme. Afslutningen på
forandringsledelses- og kommunikationsaktiviteterne vil derfor afhænge af de øvri-
ge arbejdsstrømmes afslutning.

o D1: Etablering af forandringsplan: Projektledelse skal drives ud fra en plan
for de forandringer inden for økonomistyring, som den nye økonomisty-
ringsmodel medfører. Selve planen for forandring bygger på en vurdering af
forandringsparatheden i organisationen op til implementeringen. Denne
vurdering gennemføres som en af de første projektaktiviteter. Planen an-
vendes løbende til at sikre involvering af interessenterne i udrulningen af
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projektets aktiviteter, så ejerskab for de nye værktøjer så tidligt som muligt
forankres i organisationen.

o D2: Etablering af kommunikationsplan: Denne plan bygger på en kortlæg-
ning af projektets interessenter og beskriver, hvorledes interessenterne in-
formeres relevant og rettidigt med det formål at sikre åbenhed og støtte for
de nye løsninger. Det anbefales, at der indledningsvist i projektforløbet ud-
arbejdes en række kernebudskaber, som anvendes regelmæssigt til de for-
skellige interessenter, f.eks. vision og formål med implementering af ny
økonomistyringsmodel. Derved sikres sammenhæng og kontinuitet i kom-
munikationen fra projektet.

o D3: Kommunikationsaktiviteter: Dette vedrører udførelsen af de i kommu-
nikationsplanen definerede aktiviteter.

3.2 Milepæle, kritiske succesfaktorer og risici

Den skitserede implementeringsplan og de underliggende aktiviteter hviler på en række
afgørende milepæle, der skal imødekommes for at sikre en succesfuld implementering af
de opstillede anbefalinger. Der er endvidere en række kritiske succesfaktorer og risici, der
skal tages i betragtning i forbindelse med implementeringsplanen.

De vigtigste milepæle på tværs af arbejdsstrømmene er opstillet i nedenstående tabel. Mi-
lepælene er de aktiviteter i hver arbejdsstrøm, som er afgørende at gennemføre rettidigt i
forhold til etablering af de opstillede anbefalinger inden for de estimerede tidsrum.

Tabel 1: Milepæle for arbejdsstrømme

Arbejdsstrøm Milepæle

Finansiel basisrapportering

Systemvalg

Opsætning og test

Drift

Aktivitetsbaseret budgetmodel

Systemvalg

Opsætning og test

Drift

Løftestænger

Forretningscontrolling igangsat

Finansiel controlling igangsat

Budgetproces implementeret

Placering af budgetansvar

Milepælene er opstillet i forhold til afhængighederne mellem aktiviteterne og hvor de for-
skellige anbefalinger skal træde i kraft. Således er det afgørende, at der træffes et system-
valg (kritisk succesfaktor), og at de finansielle basisrapporter kan tages i anvendelse inden
for et meget kort tidsrum, herunder skal placeringen af ansvaret i de budgetansvarlige en-
heder kommunikeres og de relevante medarbejdere trænes. Den aktivitetsbaserede bud-
getmodel etableres med hensyn til den kommende budgetproces for år 2011. Desuden skal
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den kommende controlling etableres med hensyn til rekruttering og fremadrettet opgave-
split. De konkrete datoer for milepælene kan fastlægges, når den endelige detaljerede pro-
jektplan for implementeringen er udarbejdet.

De kritiske succesfaktorer og tilhørende risici i forbindelse med implementeringen kan be-
stemmes på denne baggrund. Det er afgørende for en succesfuld (tidsmæssig) implemente-
ring og organisatorisk forankring af de opstillede anbefalinger, at disse faktorer indarbejdes
i implementeringsarbejdet. De kritiske succesfaktorer og risici er oplistet nedenstående:

 Systemvalg og systemopsætning: Der skal foretages et rettidigt valg i forbindel-
se med systemunderstøttelse. Det er således afgørende, at der etableres et sy-
stem, der håndterer og konsoliderer finansielle data i forbindelse med både fi-
nansiel basisrapportering og budgetmodel. Systemunderstøttelsen skal sikre et
stabilt (teknisk) samspil mellem politiets egne systemer. Det er kritisk, at sy-
stemet virker og på helt kort tid kan understøtte den nødvendige økonomiske
styring (finansiel basisopfølgning).

 Tillid til finansielle rapporter: Det er afgørende for implementeringen af den
finansielle basisrapportering, at der er tillid til de udviklede rapporter i forbin-
delse med indhold, troværdighed og brugervenlighed. De finansielle basisrap-
porter skal erstatte lokale opfølgningssystemer og -processer og fremstå som en
klar styrkelse af den daglige økonomiske styring i hele politiet - herunder blandt
nye budgetansvarlige enheder.

 Tillid til budgetmodel: Det er afgørende for budgetmodellens succes, at model-
lens præmisser og de nye elementer i form af budgettering på aktiviteter, priori-
tering af timer og årsværk samt opgørelse af mål og resultater forankres i hele
politiet. Det er således kritisk at skabe en fælles forståelse for, at modellen løf-
ter politiets økonomiske styring.

 Kompetenceopbygning: Det er afgørende, at der sker en generel kompetenceop-
bygning. Dette gælder særligt i forbindelse med den fremadrettede controlling-
funktion. Funktionen har fremadrettet en vigtig rolle i forbindelse med Rigspo-
litiets understøttelse af økonomistyringen, centralt som decentralt.

 Central styring - lokalt ansvar: Det er afgørende, at kredsene føler lokalt ansvar
for løbende økonomisk styring og overholdelse af budgetrammen. Det gælder
særligt i forbindelse med budgetprocessen og forankring af nyt opgavesplit,
hvor Rigspolitiet ikke overtager den fulde økonomiske styring fremadrettet,
men understøtter kredsene med de rigtige værktøjer og muligheder for god
driftsøkonomisk styring.

Det er kritisk for implementeringen, at der gennemføres en åben dialog og kommunikation
omkring forandringerne, herunder målet om et løft i den økonomiske styring.
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3.3 Kompetencer

I forhold til at løfte implementeringsopgaverne i de enkelte arbejdsstrømme vurderes det,
at følgende kompetencer er påkrævede.

1. Finansiel basisrapportering. Rigspolitiet skal have de nødvendige træningskompeten-
cer til at undervise den øvrige økonomifunktion i politiet i anvendelse af den nyopsatte
finansielle basisrapportering, herunder forståelse af værktøjer, processer og systemer.
Politiet skal derudover have kompetencerne til at teste rapporter i Navision.

2. Aktivitetsbaseret budgetmodel. Opkvalificerede superbrugere i Rigspolitiet skal besidde
trænings- og faciliteringskompetencer til at videreudrulle den nye budgetmodel til de
øvrige brugere hos politiet, herunder brug af budgetberegninger, prissætning af res-
sourcer, sammenkobling af aktiviteter. Superbrugere skal ligeledes kunne påtage sig
rollen som faglige sparringspartnere over for den øvrige økonomifunktion samt besvare
spørgsmål i forbindelse med ibrugtagning af budgetmodellen. Derudover skal Politiet
have de nødvendige kompetencer til at teste budgetmodellen i det system, der vælges
til it-understøttelse.

3. Løftestænger. Kompetencer til implementering af ændrede processer, arbejdsgange,
roller og ansvar er påkrævet, så disse kan tilpasses i overensstemmelse med anbefalin-
ger til et fremtidigt opgavesplit for økonomistyringen i politiet. Kompetencer i forhold
til træning af medarbejdere i nye roller, processer og arbejdsfunktioner samt i forhold
til at kunne forklare konsekvenserne heraf er ligeledes nødvendige. I udarbejdelsen af
projektstyringsværktøjer kræves den nødvendige indsigt i projektstyring samt kompe-
tencer til at kunne udarbejde selve styringsværktøjerne, herunder skabeloner og stan-
dardprocedurer. Derudover kræves træningskompetencer i undervisningen af øvrig or-
ganisation i anvendelse af værktøjer.

4. Forandringsledelse og kommunikation. Denne arbejdsstrøm kræver kompetencer i sty-
ringen af forandringsprocesser, herunder kommunikativ håndtering af forskellige inte-
ressentgrupper, så der skabes tilslutning og opbakning til den ønskede fremtidige situa-
tion, som er en succesfuld implementering af en ny økonomistyringsmodel hos politiet.
Der er derudover behov for kompetencer. Håndteringen af de forskellige udgangspunk-
ter, som de enkelte politikredse har i forhold til at tage en ny økonomistyringsmodel til
sig, herunder at fastlægge en proces for, hvordan man mest hensigtsmæssigt får alle
kredse med i implementeringsforløbet, f.eks. hvem der skal kommunikeres til, hvilke
budskaber der skal kommunikeres, og hvornår disse budskaber skal kommunikeres ud.

Det vurderes, at Rigspolitiet med den anbefalede styrkelse af controllingressourcer og
kompetencer samt den planlagte etablering af en egentlig projektafdeling har de nødvendi-
ge ressourcer og kompetencer til gennemførelse af projektet.
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4 Projektorganisering og involvering af politiet

For at understøtte implementeringen og sikre, at planen følges, skal en projektorganisation
etableres. Projektorganisationen er ansvarlig for, at implementeringen udføres til tiden, i
rette kvalitet, i sammenhæng og i overensstemmelse med politiets daglige drift og øvrige
implementeringstiltag samt at dokumentere og rapportere om projekts fremdrift, og at pro-
jektets gevinster realiseres.

Implementeringen af den kommende økonomistyringsmodel for politiet er et tværgående
projekt som vil involvere Rigspolitiet, kredsene, anklagemyndigheden samt eventuelt eks-
terne implementeringspartnere. Hovedvægten af projektets udrulning bør drives af Rigspo-
litiet.

Projektorganisationen bør indeholde følgende grupper:

 En styregruppe, der sikrer, at projektets arbejdsstrømme leverer aftalte leveran-
cer i rette kvalitet, fungerer som forum for dialog og forventningsafstemning i
forhold til projektet, udarbejder indstillinger til ledelsen i Rigspolitiet omhand-
lende principielle beslutninger, at fungere som eskaleringsmulighed for projekt-
ledelsesgruppen. Styregruppen bør omfatte repræsentanter fra Rigspolitiets le-
delse, kredsene samt anklagemyndigheden.

 En projektledelsesgruppe, der sikrer, at projektet følger implementeringsplanen,
og er udførende på faciliteringen af projektets leverancer, udarbejder indstillin-
ger til styregruppen samt rapporterer om projektets fremdrift, risici og budget.
Projektledelsesgruppen bør omfatte repræsentanter fra Rigspolitiet samt delta-
gere fra implementeringspartnere og med deltagere fra decentrale enheder.

 En referencegruppe, der kan bistå projektledelsesgruppen med rådgivning ved-
rørende projektet, efter behov, at deltage i principielle drøftelser samt koordine-
re og samordne øvrige projekter og implementeringstiltag hos politiet. Deltage-
re i referencegruppen bør være fra øvrige organisatoriske enheder i politiet, ek-
sempelvis IT i spørgsmål om systemsupport, HR i spørgsmål om uddannelse og
træning samt relevante projektledere i politiet.

 En projektarbejdsgruppe, der udfører implementeringen af aktiviteterne i ar-
bejdsstrømmene. Projektgruppen ledes af en projektleder, der er ansvarlig for,
at aktiviteterne udføres i henhold til arbejdsplaner og i forhold til aftalt ressour-
ceallokering. Projektlederen og projektmedarbejderne er udførende på de enkel-
te arbejdsstrømme i kraft af deres faglighed og indsigt i den daglige opgaveva-
retagelse af økonomistyringen i politiet. Ligeledes bør der i arbejdsgruppen væ-
re deltagere fra implementeringspartnere, som er udførende i forhold til aktivi-
teter, der enten ligger uden for økonomifunktionens kompetencer eller inddra-
ges som ekstra ressourcer.
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5 Ressourcevurdering og omkostningsbetragtning

Beregningsestimater beror dels på erfaringer fra lignende projekter, dels på to grundlæg-
gende forudsætninger:

 Involvering af smal interessentkreds: Fremlagte anbefalinger vedrørende den
fremtidige økonomistyring skal ikke tilpasses yderligere via involvering af en
bred interessentkreds mellem Rigspoliti, kredsene og anklagemyndigheden.

 Alle anbefalinger implementeres: Anbefalinger vedrørende tilpasning af funkti-
ons- og jobbeskrivelser, processer, arbejdsgange, kontoplaner og regnskabspro-
cedurer skal alle udføres og implementeres.

Ressourceomfanget i nedenstående tabel er enten opgjort i kroner eller personaleressourcer
ud fra en betragtning om, hvad der giver det mest hensigtsmæssige billede. Betragtninger-
ne giver et overblik over, hvor mange interne timer eller kroner politiet estimeres at anven-
de ved implementering af de enkelte arbejdsstrømme og de underliggende aktiviteter. Der
er ikke medtaget eventuelle meromkostninger til konsulentbistand fra eksterne implemen-
teringspartnere. Omkostninger til konsulentbistand må dog påregnes ved faglig opkvalifi-
cering af identificerede personer i Rigspolitiet til superbrugere i den nye aktivitetsbaserede
budgetmodel samt eventuelt til systemudvikling.

Tabel 5: Ressourceestimat

Arbejdsstrøm Aktiviteter Kr. Ressourcer

Finansiel basis-
rapportering

Aktivitetsbaseret
budgetmodel

Systemopsætning 1,1 mio.16

Udvikling: En til to
(interne) projektdel-
tagere samt en eks-
tern fuld tid i perio-
den (otte til ti uger
afhængig af system-
valg)17

Træning finansiel basisrapportering 0,1 mio.

Forberedelse: Fem
dage
Træning: En til to
dage pr. person pr.
kreds og Rigspoliti

Træning budgetmodel 0,1 mio.

Forberedelse: Ti dage
Træning: To dage pr.
person pr. kreds og
Rigspoliti

Feedback og opfølgende træning

Forberedelse En dag
Træning: En til to
dages fælles træning
pr. person

16 Beløbet inkluderer licens og ekstern projektleder. For uddybning af beløb se Bilag 10 - Systemunderstøt-
telse.
17 Forudsat at politiets interne SAP-ressourcer selv forestår udviklingen.
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Arbejdsstrøm Aktiviteter Kr. Ressourcer

Løftestænger

Controlling (finansiel og forretning) 0,1 mio.

Rekruttering inkl.
jobbeskrivelse, job-
samtaler mv.18 - sva-
rende til 10-15 dage

Træning budgetproces og - opfølgning

0,1 mio.

Forberedelse: Fem
dage
Træning: To dage pr.
person pr. kreds og
Rigspoliti

Placering af ansvar i budgetansvarlige
enheder

Feedback og opfølgende træning

Kommunikation
og forandringsle-
delse

Forandrings- og kommunikationsakti-
viteter

En til to projektdelta-
gere i hele implemen-
teringsperioden

Styre-, projekt- og referencegruppeak-
tiviteter

Styre- og projekt-
gruppeaktiviteter: 20
dage
Referencegruppe: Ti
dage

1818 Udarbejdelse af årsplan, procesbeskrivelser, analyser mv. er integreret del af controllernes virke og be-
tragtes ikke som en implementeringsomkostning.


