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Forord 
 

Deloitte har bistået Udvalget for en budgetanalyse af politiet 2009-2010 med gennemførelse af en 

analyse af arbejdstid i politiet. Analysen har til formål at identificere initiativer til ændret praksis for 

arbejdstidsplanlægning og anvendelse af arbejdstidsreglerne, således at der opnås en mere omkost-

ningseffektiv og fleksibel tilrettelæggelse af arbejdstiden. Desuden har analysen til formål at vurdere 

konsekvenserne af mulige ændringer i eksisterende arbejdstidsregler, der vurderes at udgøre en bar-

riere for en fleksibel og effektiv arbejdstilrettelæggelse. Analysen tredelte tilgang er skitseret i figu-

ren nedenfor.  

 

Projekttilgang 

 

Indledningsvist har analysen etableret overblik og indblik i aftalegrundlaget, planlægningspraksis og 

omfanget af kompensation for overarbejde, tilkald mv. På det grundlag har analysen videre identifi-

ceret barrierer for fleksibel og effektiv arbejdstilrettelæggelse i politiet, som enten kan henføres til 

arbejdstidsreglerne eller til planlægningspraksis og reglernes administration. Afslutningsvis har ana-

lysen identificeres løsninger, som vurderes at kunne reducere og eliminere de identificere barrierer. 

Det empiriske grundlag for analysen udgøres af: 

 En komparativ juridisk analyse med det formål at vurdere politiets arbejdstidsregler i for-

hold til sammenlignelige grupper i Danmark og i udlandet. Formålet med den komparative 

analyse har været at identificere centrale forskelle og ligheder mellem politiets arbejdstidsaf-

tale og sammenligningsgrupperne. 

 En kvalitativ analyse af arbejdstidsforløb med det formål at opnå indblik i årsager til for-

skelle mellem planlagt og faktisk arbejdstid for politibetjente samt politiets håndtering af ar-

bejdstidsreglerne og arbejdstidsplanlægning i praksis.  

 En kvalitativ analyse af politiets planlægningspraksis og administration af arbejdstidsregler-

ne. Formålet med den kvalitative analyse har været at kunne opstille initiativer til understøt-

telse af en bedre og billigere arbejdstidsplanlægning i politiet, samt til en regelanvendelse 

der reducerer anvendelsen af kompensationsudløsende vagter.  

 En kvantitativ analyse af arbejdstidsdata med det formål at analysere politiets arbejdstid 

samt omkostninger ved og årsager til kompensationsgivende hændelser. 

Analysens datagrundlag, som er oparbejdet på grundlag af de fire ovennævnte empiriske aktiviteter, 

er nøjere beskrevet i faktaboksen nedenfor.  

Overblik og indblik

• Komparativ juridisk analyse

• Analyse af 15 betjentes 
arbejdstidsforløb

• Analyse af arbejdstid 
og kompensation

• Kortlægning af 
planlægningspraksis

Identifikation af barrierer

• Barrierer ved planlægnings-
praksis og administration af 
arbejdstidsregler

• Barrierer ved 
arbejdstidsregler

Identifikation af løsninger

• Effektivisering inden for 
rammerne af eksisterende 
arbejdstidsaftale

• Mere effektive og fleksible 
arbejdstidsregler
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Faktaboks: Analyse- og datagrundlag 

Interview og dokumentariske kilder 

 Interview i Rigspolitiet vedrørende arbejdstidsregler, planlægningspraksis og POLVAGT 

 Interview med listeførere, tjenesteudsættere, chefpolitiinspektør, personalechef og beredskabschefer i alle kredse  

 Interview med 15 betjente fordelt på forskellige stationer i fire kredse. 

 Interview med personalechefer for sygeplejerskerne ved Rigshospitalet, brand- og ambulancepersonalet ved Kø-
benhavns Brandvæsen, brand- og ambulancepersonalet ved Falck, vægterne ved G4S samt forsvarets vagtper-
sonel.  

 Interview med personalechefer fra politikorps i Norge, Sverige og Holland 

 Skriftlige kilder i form af arbejdstidsregler, vejledninger og tidligere analyser mv. 

Kvantitative data 

 Arbejdstidsdata for alle betjente i 2009. Datagrundlaget består af oplysninger om faktisk og registeret arbejdstid for 
alle betjente på dagsbasis i hele 2009, dog eksklusive COP-15.  

 Baggrundsdata (organisationsdata, perspektiveringsdata) 

 De kvantitative data er primært udtrukket fra Rigspolitiets personaleadministrative informationssystem (POLPAI) i 
et samarbejde mellem Rigspolitiet og Deloitte. Alle dataudtræk er i videst muligt omfang kvalitetssikret med Rigs-
politiet.  

 Registreringerne i POLPAI er omfattende og detaljerede, og tilvejebringer et grundlag som i vid udstrækning imø-
dekommer de analytiske ønsker og behov, som en analyse af betjentes arbejdstid rummer.  

 I en bilagsrapport redegøres specifikt for hvorledes etableringen af det kvantitative datagrundlag er foregået.  

Deloitte har gennemført analysen af politiets arbejdstid med assistance fra advokatfirmaet Rønne & 

Lundgreen, der har forestået arbejdet med den komparative juridiske analyse af politiets arbejdstids-

aftale. 

 

Deloitte Business Consulting 

Marts 2010 
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1.Sammenfatning 
Denne sammenfatning omfatter de væsentligste iagttagelser og konklusion fra projektet fire empiri-

ske aktiviteter. Desuden gengives vores forslag til løsning med angivelse af de estimerede effekter 

og vores vurdering af eventuelle andre konsekvenser af løsningerne. Endelig indeholder sammenfat-

ningen vores anbefalinger og en perspektivering. 

1.1 Sammenfatning af analyser 

Nedenfor gengives resultaterne af den gennemførte analyse af politiets arbejdstidsregler, den fakti-

ske arbejdstid og kompensation for betjentene i politiet samt tilrettelæggelsen af vagtplanlægningen 

og anvendelsen af arbejdstidsreglerne i praksis. I afsnit 1.2 beskrives de mulige løsninger for realise-

ringen af en mere effektiv og fleksibel arbejdstilrettelæggelse i politiet, samt vurderingen af deres 

fordele og ulemper. 

1.1.1 Komparativ juridisk analyse af arbejdstidsregler i politiet 

Politiets arbejdstidsaftale indeholder regler om selve tilrettelæggelsen af arbejdstiden, opgørelsen af 

arbejdstiden samt i hvilket omfang betjentene har ret til at modtage kompensation udover deres al-

mindelige løn. 

Deloitte har med bistand fra advokatfirmaet Rønne & Lundgreen gennemført en analyse af politiets 

arbejdstidsregler med fokus på de forskelle og ligheder der ses i forhold til 1) den centrale arbejds-

tidsaftale for tjenestemandsansatte i staten, 2) andre personalegrupper i Danmark med sammenligne-

lige arbejdsvilkår og 3) politikorps i Norge, Sverige og Holland. 

Samlet set peger den komparative analyse på en række interessante forskelle mellem arbejdstidsreg-

lerne for politiet, den centrale arbejdstidsaftale og sammenligningsgrupperne. Resultaterne fra den 

komparative juridiske analyse er opsummeret i faktaboksen nedenfor. 

Faktaboks. Resultater fra den komparative juridiske analyse 

Emne Væsentlige iagttagelser 

Den centrale  
arbejdstidsaftale  

 Den centrale aftale er på en række områder væsentligt mere fleksibel end politiets lokal-
aftale.  

 Det gælder særligt i forhold til regler om optjening af overarbejde, fastlåsning af tjene-
steplanen og kompensation for ændring af tjenesteplanen.  

 Såfremt politiets arbejdstidsaftale opsiges, og der ikke opnås en ny aftale med Politifor-
bundet, vil reglerne i den centrale arbejdstidsaftale være gældende. 

Andre sammenlignelige 
grupper på det danske 
arbejdsmarked 

 Der kan konstateres flere interessante forskelle i forhold til de danske sammenlignings-
grupper (sygeplejerskere på Rigshospitalet, brand- og ambulancepersonalet ved Kø-
benhavns Brandvæsen, brand- og ambulancepersonalet ved Falck, vægterne ved G4S 
samt forsvarets vagtpersonel). 

 Bl.a. kan det konstateres, at der i sammenligningsgrupperne er en større brug af 12-
timers vagter og brug af udbetaling af overarbejde, end i politiet.  

 Der er forskelle i principperne for opgørelse af overarbejde og længden af normperiode, 
hvor politiets regler er mindre fleksible end for en række af sammenligningsgrupperne.  

 Længden af den ”låste periode” er længere for politiet end sammenligningsgrupperne. 
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Emne Væsentlige iagttagelser 

Udenlandske  
politikorps 

 Der er i arbejdstidsaftalerne for de pågældende politikorps en række frihedsgrader, som 
ikke genfindes i politiets aftale.  

 Længere normperioder og regler for optjening af afspadsering efter endt normperiode er 
mere fordelagtige for politiet (Holland) 

 Væsentlig senere låsning af vagtplanen (Sverige, Norge, Holland) 

 Kortere fridagslængder (Sverige, Norge, Holland)  

 Generelt bedre muligheder for udbetaling af optjent overarbejde (Sverige, Norge, Hol-
land). 

I relation til politiets arbejdstidsregler er det Deloittes vurdering, at politiets arbejdstidsaftale på nog-

le områder er mindre fleksibel, end de aftaler der findes for sammenlignelige grupper. Det gælder 

især reglerne om låsning af vagtplanen 4 uger før tjenesten samt reglerne om kompensation på da-

gen, der udløser betydelige meromkostninger i form af kompensation til betjentene. Reglerne om 

fridagslængden – der uden sammenligning er den regel, der af både betjente og ledere opleves som 

mest ufleksibel – svarer til den centrale arbejdstidsaftale. 

Resultaterne fra den komparative juridiske analyse er nærmere beskrevet i kapitel 2. 

1.1.2 Analyse af arbejdstid og kompensation for betjente 

Der er foretaget en deskriptiv analyse af politiets arbejdstid og kompensation som følge af arbejds-

tidsreglerne for tjenestemænd i politiet. Desuden er gennemført statistiske analyser af forskelle i om-

fanget af udløste kompensationer. Formålet med den statistiske analyse har været at afdække hvilke 

forhold, som påvirker forskelle i udløste kompensationer, samt beregne forskellene efter korrektion 

for strukturelle forhold.  

De data, der ligger til grund for opgørelsen, er overvejende udtrukket fra Rigspolitiets personalead-

ministrative informationssystem (POLPAI) i et samarbejde mellem Rigspolitiet og Deloitte. Data-

grundlaget består af oplysninger om faktisk og registeret arbejdstid for alle betjente på dagsbasis i 

hele 2009, dog eksklusive COP-15. Resultaterne opsummeres i faktaboksen nedenfor. 

Faktaboks. Resultater fra analysen af arbejdstid og kompensation 

Emne Væsentlige iagttagelser 

Betjente omfattet af ar-
bejdstidsaftalen 

 Nærværende analyse omfatter betjente i de 12 kredse, der er omfattet af arbejdstidsaf-
talen, og er således eksklusive polititjenestemænd i Rigspolitiet og PET. Når der senere 
i rapporten bruges begrebet ”polititjenestemænd” eller ”betjente”, refereres der til de be-
tjente, der er omfattet af denne afgrænsning. 

 I 2009 var der 9.150 betjente i kredsene, der var omfattet af arbejdstidsaftalen. Omreg-
net til årsværk beskæftigede de 12 politikredse i alt 8.850 årsværk under arbejdstidsafta-
len. 

 Omkring 5 pct. af polititjenestemændene er deltidsansatte.  

Arbejdstid for  
politibetjente 

 Gennemsnitlige præsterede arbejdstid for en fuldtidsansat polititjenestemand udgør 
1.550 timer årligt, svarende til 34,4 time/uge. 

 Den præsterede arbejdstid er størst for betjente fra 25-30 år (ca. 1.570 timer i gennem-
snit) og falder herefter til mellem 1.500 og 1.550 timer. 

 Der er kun få år, hvor de omfattede polititjenestemænd præsterer en arbejdstid på ni-
veau med den årstimenorm efter fradrag for sygdom mv., der normalt forudsættes af en 
offentligt ansat. 

 Forklaringen vurderes bl.a. at være begrænset udbetaling af tilgodehavende frihed og et 
sygefravær over gennemsnittet i staten.  
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Emne Væsentlige iagttagelser 

Ekstra præsteret tid  
og kompensation 

 I 2009 er der præsteret 497.000 ekstra timer som følge af overarbejde, tilkald og inddra-
gede fridage mv. ud over den planlagte arbejdstid. Dette svarer til ca. 73 minutter pr. be-
tjent om ugen, eller ca. 3,5 pct. af den samlede præsterede arbejdstid

1
.  

 Ifølge arbejdstidsaftalen giver sådanne situationer ret til kompensation ud over den al-
mindelige løn. Der er i 2009 udløst kompensation svarende til ca. 510.000 timer.  

 Omkring 12-15 pct. af den ekstra præsterede tid og kompensation i 2009 er udbetalt, 
mens resten afspadseres. 

Omkostninger til  
kompensation 

 Det samlede antal timer, der udløses som følge af overarbejde, tilkald, inddragede og for 
korte fridage samt vagtomlægninger svarer til knap 650 årsværk. De samlede beregne-
de omkostning som følge af overarbejde, tilkald og inddragede fridage mv. kan på den 
baggrund opgøres til 405 mio.kr. i totalomkostningsværdi (der henvises til afsnit 5.1 for 
en nærmere definition af dette værdisansættelsesprincip). 

 Kun omlægning og tilkald udløser et honorar, der udbetales kontant, mens øvrige hæn-
delser udløser tilgodehavende frihed, der som hovedregel skal afspadseres.  

Sammenligning af  
arbejdstid og kompensa-
tion 

 En del af variationen i de udløste kompensationer kan forklares af strukturelle forskelle 
mellem politiets underenheder. Den væsentligste forklarende variabel er funktionsområ-
de dvs. om betjente der arbejder i beredskab, lokalpoliti eller efterforskning. Forskelle i fx 
stationsstørrelse og hændelsesmønstre har ikke kunne konstateres at have betydning.  

 Når der korrigeres for strukturelle forskelle, er der stadig betydelig variation mellem både 
underenheder og kredse, hvilket indikerer, at nogle enheder og kredse er bedre til at til-
rettelægge arbejdet effektivt. 

 Antallet af de forskellige typer af kompensationstimer, kan reduceres med i størrelsesor-
denen 20-25 pct. hvis alle kredse klarede sig lige så godt som gennemsnittet af de tre 
bedste kredse (korrigeret for strukturelle forskelle). 

 

Analysen har vist, at den planlagte tid i 2009 for de betjente i kredsene, der er omfattet af arbejds-

tidsaftalen, udgjorde i alt 14,9 mio. timer. Figuren nedenfor viser hvordan dette udgangspunkt ad-

skiller sig fra den reelt disponible tid, som følge af forhold, der øger den disponible tid (ekstra præ-

steret tid og udbetaling af tilgodehavende frihed) og forhold, der mindsker den disponible tid (syg-

dom, kompensation og optjent frihed). 

Fra planlagt til reelt disponibel tid (mio.timer) 

 

Kilde: POLPAI/SAP-BI og egne beregninger. 
Anm.: Omfatter ikke overarbejder som følge af COP15 og inkluderer ikke optjent frihed fra før 2009 eller eventuel optjent frihed der er overført 

til 2010. 

 

                                                                 

1 Til sammenligning har sygeplejersker ansat på hospitalerne ifølge den Fælleskommunale Løndatabase (FLD) i gennem-

snit 65 minutters overarbejde om ugen. Hovedreglen for sygeplejerskerne er – i modsætning til politiet - at dette overarbej-

de udbetales. 
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Af figuren fremgår det, at der i forlængelse af den planlagte arbejdstid med udgangspunkt i de 14,9 

mio. timer fragår ca. 0,6 mio. timer som følge af sygdom og andet fravær. Overarbejde, tilkald og 

inddragede fridage medfører, at der præsteres ekstra 0,5 mio. timer, som ikke i udgangspunktet var 

medtaget i planlægningen af arbejdstiden for betjentene. Disse ekstra præsterede timer og den deraf 

affødte kompensation (samt kompensation for korte fridage
2
) indebærer, at der optjenes i alt ca. 1,0 

mio. timers tilgodehavende frihed, der i politiet i vid udstrækning bliver afviklet ved afspadsering. 

Der udbetales ca. 160.000 timer tilgodehavende frihed årligt. På den baggrund estimeres det, at der 

reelt har været 14,0 mio. timer til disposition, når der ses bort fra overførsel af timer til 2010.  

En væsentlig del af reduktionen i den reelt disponible arbejdstid kan således tilskrives, at der som 

følge af arbejdstidsreglerne udløses kompensationstimer, svarende til at der skal afspadseres dobbelt 

så meget som den ekstra præsterede arbejdstid. 

Resultaterne fra analysen af politiets arbejdstid og kompensation som følge af arbejdstidsaftalen er 

nærmere beskrevet i kapitel 3. I analysens kapitel 5 og 6 opstilles en række forslag, der kan medvir-

ke til at frigøre flere timer til politiarbejde, og dermed reducere difference mellem den planlagte tid 

og den reelt disponible tid overvejende gennem nedbringelser af den optjente frihed. Forslagene om-

handler ikke tiltag, der kan mindske sygdom og andet fravær.  

1.1.3 Arbejdstidsforløb for 15 betjente 

Der er foretaget en kvalitativ analyse af forskelle mellem planlagt og faktisk arbejdstid for 15 ud-

valgte betjente i løbet af et år, med henblik på at skabe et billede af, hvornår der typisk sker ændrin-

ger i planerne, og hvad årsagerne til disse ændringer er. Resultaterne af analysen er opsummeret i 

faktaboksen nedenfor. 

Faktaboks. Resultater fra analysen af arbejdstidsforløb for 15 betjente  

Emne Væsentlige iagttagelser 

Overarbejde  Forekommer på tværs af alle arbejdsområder i politiet, og fordeler sig på: 

- Overarbejde af 1-2 timers varighed, til skrivning af sager  

- Overarbejde af længere varighed (3-4 timer), pga. (ofte planlagte) særlige indsatser 
(fodboldkampe, arrestantkørsler, større ransagninger) 

 Overarbejde pga. sagsskrivning afholdes ofte baseret på betjentes egen vurdering af 
nødvendighed. Godkendelse af overarbejde sker ofte bagudrettet.  

Inddragede fridage  Udløses i forbindelse med en ændring i planen 

 Ses oftest i forbindelse uforudsete hændelser f.eks. sygdom men også i forbindelse med 
forudsete større arrangementer (fx fodboldkampe og koncerter) 

 Hovedparten af inddragede fridage (ca. 70 pct.) forekommer i ugen op til afholdelse af 
tjenesten 

Vagtomlægninger  Antallet af vagtomlægninger er relativt lavt, idet reglen sjældent er i anvendelse.  

 Årsagen angives at være at mange ændringer sker mere end 72 timer før, eller fordi der 
i stedet inddrages fridage eller tilkaldes ekstra mandskab på dagen for tjenestens afhol-
delse. 

Tilkald  Benyttes primært ved:  

- Særlige politiaktioner, der er planlagt med kort varsel,  

- Et aktivitetsniveau på en vagt der nødvendiggør flere betjente  

- Akut sygdom, hvor der vurderes at være grund til at indkalde erstatning 

                                                                 

2 For en gennemgang af politiets arbejdstidsregler, herunder reglerne om fridagslængden henvises til afsnit 2.1  
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Samlet set er det Deloittes vurdering, at der er grund til løbende af følge op på, hvordan arbejdstids-

aftalens bestemmelser om overarbejde, inddragede fridage, omlægninger og tilkald anvendes i prak-

sis, herunder om de altid anvendes mest hensigtsmæssigt.  

Det vurderes bl.a., at der i højere grad kan anvendes omlægninger i stedet for inddragede fridage 

eller tilkald i de tilfælde, hvor ændringen i bemandingsbehovet er kendt, at der i højere grad kan an-

vendes varierende vagtlængder, samt at overarbejde i det omfang det er muligt bør ske efter forud-

gående godkendelse fra nærmeste personaleleder. Således bør der her etableres en fælles praksis for 

regelanvendelsen, der tilsikrer den mest effektive ressourceanvendelse. 

Resultaterne fra analysen af de 15 betjentes arbejdstidsforløb er nærmere gengivet i kapitel 3. 

1.1.4 Analyse af planlægningspraksis i politiet 

Deloitte har i forbindelse med analysen af politiets arbejdstid foretaget en kortlægning og vurdering 

af planlægningspraksis i politiet. Analysen har fokuseret på politiets evne til at tilrettelægge arbejds-

tiden for betjentene effektivt, dvs. sikre at medarbejderne er til rådighed, når der er brug for dem, til 

færrest mulige ekstra omkostninger i form af udløst kompensation mv. Endvidere er der foretaget en 

vurdering af, om planlægningen i sig selv foregår med færrest mulige ressourcer. 

Denne del af analysen er baseret på strukturerede telefoninterview og besøg i alle 12 politikredse 

med det formål at afdække planlægningspraksis og generelle problemstillinger i forbindelse med 

planlægning og anvendelse af arbejdstidsregler. Resultaterne af analysen er opsummeret i faktabok-

sen nedenfor.  

Faktaboks. Resultater fra analysen af planlægningspraksis  

Emne Væsentlige iagttagelser 

Planlægningsbehov  Det kan konstateres, at der er stor variation i de planlægningsprincipper der anvendes 
på tværs af kredse og afdelinger. Der er således stor variation i brug af rulleplaner, indi-
viduelle planer og faste planer på tværs af politiets afdelinger. 

 Beredskabets døgnbemanding imødekommes ved at benytte individuelle vagtplaner 
eller rulleplaner, med treholdsskift. Fleksibilitet sikres gennem mulighed for at ændre i 
planen helt frem til afvikling af vagten. 

 Færdselsafdelingen, specialpatruljerne, lokalpolitiet og efterforskningen har mindre be-
hov for fleksibilitet og kan generelt arbejde inden for almindelig arbejdstid, hvilket inde-
bærer, at der i disse afdelinger i højere grad benyttes faste planer. 

Planlægningspraksis  Deloitte har konstateret, at der er meget stor forskel på vagtplanlægningen på tværs af 
kredse og afdelinger i forhold til: 

- Valg af planlægningsprincipper 

- Graden af ledelsesmæssig involvering 

- Rolledefinitionerne i planlægningsarbejdet 

- Kontrollen af tjenesteplanerne 

- Økonomisk fokus i planlægningen 

- Anvendelsen af planlægningsværktøjer  

 Disse forskelle kan i nogen grad tilskrives forskelle i planlægningsbehov, men må pri-
mært tilskrives mangel på centralt fastsatte retningslinjer for tilrettelæggelsen af vagt-
planlægningen. 

Ændret systemunderstøt-
telse af vagtplanlægnin-
gen (POLVAGT) 

 Implementeringen af POLVAGT udgør et godt – men ikke i sig selv tilstrækkeligt - fun-
dament for at sikre mere ensartede processer for vagtplanlægning i politiet og bidrage til 
færre planlægningsfejl i forhold til fx for korte fridage.  

 Deloitte peger underløsningsmodeller på en række initiativer, der kan bidrage til at un-
derstøtte en effektiv implementering og gevinstrealisering som følge af udrulningen af 
POLVAGT. 
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Samlet set er det Deloittes vurdering, at der kan opnås betydelige optimeringsgevinster indenfor 

rammerne af den eksisterende arbejdstidsaftale gennem bedre planlægning, styring og opfølgning på 

vagtplanlægningen efter fælles regelsæt. Der vurderes endvidere at være et væsentligt potentiale for-

bundet med en effektiv implementering af POLVAGT, primært i kraft af udbredelsen af systemkon-

troller, der sikrer mod planlægningsfejl i forbindelse med for korte fridage og en reduktion i antallet 

af planlægningsårsværk.  

Resultaterne fra analysen af politiets planlægningspraksis er nærmere gengivet i kapitel 3. 

1.2 Løsningsmodeller og potentialer 

Med afsæt i de gennemførte analyser er der identificeret en række udfordringer og mulige løsninger 

for realiseringen af en mere effektiv og fleksibel arbejdstilrettelæggelse i politiet. Overordnet son-

dres der mellem to forskellige typer af løsninger, der kan bidrage til en mere effektiv og fleksibel 

arbejdstilrettelæggelse i politiet. 

 Bedre planlægning, dvs. initiativer der kan bidrage til en mere effektiv vagtplanlægning, 

uden at der skal foretages ændringer af den eksisterende arbejdstidsaftale, herunder gennem 

ændret regelanvendelse og/eller bedre planlægning, styring og systemunderstøttelse af vagt-

planlægningsopgaven.  

 Mere fleksible arbejdstidsregler, dvs. initiativer der forudsætter ændringer af politiets ar-

bejdstidsregler, herunder fx regler vedrørende opgørelse af overarbejdet, bestemmelser om 

varsling og kompensation af omlægninger mv.  

Effekterne af Deloittes forslag til effektivisering er opgjort i hhv. frigjorte årsværk og totalomkost-

ninger. 

Faktaboks. Opgørelsesprincipper 

Opgørelsesprincipper Definition 

 

Frigjorte årsværk  Som udgangspunkt for alle beregninger er der foretaget et estimat for hvor mange timer 
forslaget vil kunne frigøre.  

 Frigjorte årsværk er en omregning af de frigjorte timer, hvor et årsværk forudsættes at 
udgøre 1.555 timer. 

Totalomkostnings-
værdi 

 Totalomkostningsværdien tager udgangspunkt hvad et politiårsværk koster. Der er med 
andre ord tale om værdien af de frigjorte årsværk  

 Årsværksatsen er fastsat til 471.000 kr., hvor til lægges overhead på 155.000 kr., dvs. i 
alt 626.000 kr. pr. årsværk. Ved opgørelse af effektiviseringspotentialer forudsættes det, 
at frigørelsen af et årsværk også vil frigøre bevilling svarende til den fulde årsværkspris 
inklusive overhead 

Nettoopgørelser 
 Opgørelserne er nettoopgørelser, dvs. årsværk til løbende drift er fraregnet i potentia-

lerne 

1.2.1 Løsninger indenfor eksisterende arbejdstidsregler  

Løsningsforslagene indenfor de eksisterende arbejdstidsregler vedrører 

1. Fælles koncept for styring og planlægning, der skal sikre udbredelse af effektiv planlæg-

ningspraksis, samt at kompensationsudløsende situationer håndteres mest hensigtsmæssigt 

både for Politiet og for medarbejdere. Konceptet bør udvikles og vedligeholdes i et kreds-

fælles forum med Rigspolitiet som ansvarlig. 
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2. Effektiv implementering og gevinstrealisering som følge af POLVAGT, der skal understøtte 

en reduktion i omkostningerne til vagtplanlægning og en mere effektiv arbejdstilrettelæg-

gelse, som følge af en ensartet planlægningsproces og regelanvendelse med færre fejl 

3. Forøgelse af den gennemsnitlige arbejdstid pr. betjent, hvor en øget udbetaling af tilgode-

havende frihed skal øge den gennemsnitlige præsterede arbejdstid per betjent, hvorved den 

samlede politiindsats kan produceres med færre betjente.  

De ovennævnte løsningsforslag er nærmere beskrevet nedenfor og i rapportens kapitel 5. 

Fælles planlægningskoncept  

Forslag 1 omfatter etableringen af et fælles planlægningskoncept, der skal sikre udbredelse af effek-

tiv planlægningspraksis, samt at kompensationsudløsende situationer håndteres mest hensigtsmæs-

sigt både for Politiet og for medarbejdere. Konceptet bør udvikles og vedligeholdes i et kredsfælles 

forum med Rigspolitiet som ansvarlig. 

De forventede effekterne af forslaget er gengivet i tabellen nedenfor. 

Potentialevurdering – fælles planlægningskoncept 

Initiativ Hovedelementer Forventede gevinst  Frigjorte års-
værk netto 

(antal) 

 Totalomk.  
værdi, netto 

mio.kr 

1. Fælles 
koncept 
for plan-
lægning 
og styring 

 Fælles planlægningskoncept 

 Styringskoncept for arbejdstid 
og kompensation 

 Styrke incitamenter til økono-
misk rationel planlægning 

Reduktion i  

 Præsteret ekstra tid (overarbejde, 
tilkald, inddragede fridage) 

 Kompensation som følge af ekstra 
præsteret tid 

84-120 53-75 

Baseret på udtræk fra POLPAI/SAP-BI og egne beregninger 

Det vurderes, at forslaget om et etablere et fælles koncept for planlægning og styring af kredsenes 

arbejdstidsplanlægning vil have som effekt, at der kan frigøres 84-120 årsværk gennem en bedre 

arbejdstilrettelæggelse og en mere hensigtsmæssig udnyttelse af arbejdstidsreglerne. Disse årsværk 

udgør en samlet nettoværdi på 53-75 mio.kr. årligt efter indregning af de ekstra løbende driftsom-

kostninger, forslaget indebærer. 

Potentialet er beregnet på baggrund af den variation i kompensationsudløsende situationer, der kan 

identificeres mellem de 12 kredse. På baggrund af multivariate regressionsmodeller er det analyse-

ret, hvor stor en del af variationen, der kan forklares af forskellige baggrundsvariable. Analysen vi-

ser, at kønsfordeling, antal præsterede timer pr. medarbejder, sygdom, gennemsnitlig ansættelses-

grad, orlov, gennemsnitlig anciennitet og arbejdsområde kan forklare mellem 40 og 55 pct. af varia-

tionen i de kompensationsudløsende situationer. Analysen viser endvidere at hændelsesmønstre, 

indbyggertal, socioøkonomisk status og harmoniseringsgraden (forholdet mellem hændelser og be-

manding) ikke påvirker variationen mellem kredsene. En mulig forklaring på dette kan være, at der i 

Rigspolitiets dimensioneringsmodel allerede er taget højde for forskelle i antallet af hændelser og 

rammevilkår på tværs af kredsene.  

Deloitte vurderer, at den del af variationen mellem kredsene, der ikke kan forklares af de nævnte 

faktorer, i vid udstrækning afspejler forskelle i planlægningspraksis mellem kredsene. Dette under-

støttes bl.a. af de gennemførte kvalitative analyser af planlægningspraksis i kredsene. Variationen 

vurderes at angive en øvre ramme for et effektiviseringspotentiale, der vil kunne realiseres ved gen-

nem et fælles planlægningskoncept at sikre bedre og mere effektiv vagtplanlægning. Det er søgt at 

tage højde for eventuelle øvrige forklaringsfaktorer i forbindelse med udregningen af effektivise-

ringspotentialet, idet beregningen bygger på praksis i de tre bedste kredse. 
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Den samlede investeringsomkostning til etablering af et fælles planlægningskoncept skønnes at ud-

gøre 4-6 mio.kr (3 årsværk i Rigspolitiet og 0,25-0,5 årsværk i hver kreds). Disse er ikke indregnet i 

ovenstående potentialevurdering. Ansvaret for udvikling og implementering af et fælles planlæg-

ningskoncept foreslås forankret i Rigspolitiets personalecenter. Personalecentret bør således allokere 

et antal medarbejdere, der sammen med udpegede medarbejdere fra kredsene skal forestå udviklin-

gen og implementeringen af konceptet samt integration af POLVAGT. Det er centralt, at de valgte 

ressourcer kan dække ikke blot den politimæssige viden, men også er i besiddelse af en faglig viden 

om planlægning, styring og implementering.  

For at sikre gennemførelse og fremdrift bør udviklingen og implementeringen gennemføres som et 

reelt projekt med projektledelse, sponsor og allokerede ressourcer, der leverer iht. mål og tidsplan. 

Efter implementeringen bør vedligeholdelse af konceptet ske som en del af Rigspolitiets personale-

centers ansvar, idet man her med udgangspunkt i benchmarking igangsætter videreudvikling og ret-

telser til konceptet. 

Implementering og gevinstrealisering som følge af POLVAGT  

Forslag 2 omfatter en centralt styret implementeringsproces og gevinstrealisering i forbindelse med 

udrulningen af POLVAGT.  

Politiet forventer at implementere et fælles vagtplanlægningssystem, POLVAGT, i alle politikredse-

ne i foråret 2010. Det forventes, at POLVAGT kan bidrage til at reducere omkostningerne til vagt-

planlægning som følge af en reduktion af manuelle planlægningsopgaver, samt bortfald af kontrol af 

planerne i forhold til arbejdstidsreglerne. POLVAGT forventes endvidere at bidrage til, at antallet af 

for korte fridage kan reduceres væsentligt som følge af indbygningen af systemkontroller i 

POLVAGT. 

Det er Deloittes vurdering, at realiseringen af disse gevinster forudsætter, at der i forbindelse med 

implementeringen af POLVAGT stilles krav om ensartet bedste praksis anvendelse af POLVAGT, 

og at implementeringen og gevinstrealiseringen styres centralt. Implementeringen af den første ver-

sion af POLVAGT er allerede i gang. Denne implementering er karakteriseret ved at være decentral 

for så vidt angår træning, kommunikation og kredsspecifik opsætning af systemet. Det er Deloittes 

vurdering, at den meget decentrale implementering af POLVAGT indebærer en risiko for en ikke-

optimal systemanvendelse og dermed en reduktion i gevinstrealiseringen.  

Det anbefales derfor, at der i forbindelse med implementeringen af det fælles planlægnings- og sty-

ringskoncept gennemføres en reimplementering af POLVAGT, der sikrer en ensartet anvendelse af 

POLVAGT, herunder at systemet understøtter de i planlægningskonceptet definerede processer og 

roller. Det anbefales endvidere, at der snarest muligt etableres en robust baseline, som effektivise-

ringsgevinsterne kan holdes op imod, herunder at der opsættes mål for hvor stor en reduktion af for 

korte fridage systemet forventes at bidrage med, således at der kan foretages en opfølgning på ge-

vinstrealiseringen. Den samlede investeringsomkostning til reimplementering af POLVAGT skøn-

nes at udgøre 3 mio.kr (2-2,5 årsværk i Rigspolitiet og 0,2 årsværk i hver kreds). Disse er ikke ind-

regnet i nedenstående potentialevurdering. 

Det er centralt at fremhæve at der med implementeringen af POLVAGT sker en yderligere udbredel-

se af individuelle vagtplaner i politiets beredskabsafdelinger. Deloittes analyser viser, at der med 

dette vagtplanprincip anvendes flere planlægningsressourcer pr. betjente end med mere faste vagt-

plantyper. Der er således risiko for, at en yderligere udbredelse af individuelle planlægningsprincip-

per i politiet kan blive udgiftsdrivende. Såfremt der ikke ses den forventede effektivisering af vagt-

planlægningen anbefales det, at der træffes beslutning om, at benytte rullevagter i beredskabsafde-
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lingerne, således at betjentene i POLVAGT fremadrettet kun skal foretage ændringer i forbindelse 

med ferieafholdelse og vagtbytte mv. 

De forventede effekterne af en effektiv implementering er gengivet i tabellen nedenfor. 

Potentialevurdering – Implementering og gevinstrealisering som følge af POLVAGT 

Initiativ Hovedelementer Forventede gevinst  Frigjorte års-
værk netto 

(antal) 

 Totalomk.  
værdi, netto 

mio.kr 

2. Imple-
mentering 
og ge-
vinst-
realisering 
som følge 
af 
POLVAGT 

 Effektiv implementering 

 Ensartet opsætning/anvendelse 

 Gevinstrealisering.  

 Evt. udbygning af systemkon-
troller 

Reduktion i  

 Reduktion i for korte fridage 

 Reduktion i planlægningsårsværk 
(ikke indregnet i potentiale)

1
 73-84 46-52 

Baseret på udtræk fra POLPAI/SAP-BI og egne beregninger 

Note 1: Det forventes at en korrekt anvendelse og en konsekvent indførelse af relevante rolledefinitioner vil kunne reducere anvendt tid til plan-

lægning. Disse gevinster er allerede delvist indregnede i BCGs rapport, og indregnes derfor ikke her i det samlede effektiviseringspotentiale. 

 

Det vurderes, at en effektiv implementering af POLVAGT kan frigøre i størrelsesordenen 73-84 års-

værk gennem bedre arbejdstilrettelæggelse og en mere hensigtsmæssig udnyttelse af arbejdstidsreg-

lerne, alene som følge af en reduktion i antallet af for korte fridage
3
. Disse årsværk udgør en samlet 

værdi på 46-52 mio.kr. årligt. 

Hertil kommer de mulige gevinster som følge af effektivisering af vagtplanlægningen, der allerede 

er indregnet i BCGs rapport, og derfor ikke medtaget her.  

Forøgelse af gennemsnitlig arbejdstid pr. betjent  

Forslag 3 peger på, at der kan opnås en gevinst ved at øge betjentenes gennemsnitlige arbejdstid 

gennem øget udbetaling af tilgodehavende frihed , hvorved den samme politiindsats kan produceres 

med færre betjente. 

Deloittes analyse har vist, at den præsterede arbejdstid for politibetjente ligger under den gennem-

snitlige arbejdstid for øvrige offentligt ansatte, hvilket til dels kan tilskrives politiets praksis med at 

afspadsere tilgodehavende frihed. Ved at øge udbetalingen af tilgodehavende frihed vil den præste-

rede arbejdstid pr. betjent stige, hvilket vil muliggøre at den samme politiindsats kan leveres for fær-

re midler, alternativt at der kan leveres en større politiindsats for de samme midler
4
. Begge modeller 

forudsætter, at den samlede politiindsats leveres med en højere gennemsnitlig arbejdstid og færre 

politiårsværk. 

                                                                 

3 Det skal bemærkes, at potentiale er beregnet på baggrund af det kendte antal for korte fridage i 2009, som var på omtrent 

33.000. Politiet har i løbet af 2009 haft øget fokus på de for korte fridage, og Rigspolitiets foreløbige tal tyder på at antallet 

af for korte fridage i 2010 vil blive reduceret til ca. 27.000, hvoraf godt 15.000 skal kompenseres. 

4 En udbetalt arbejdstime er således relativt billig, da der ikke heri er omkostninger til overhead, sygdom, ferie mv., men 

alene honorering af den rene arbejdstid, og arbejdet præsteres på et tidspunkt hvor der er størst behov for den. 



  

16 

  

Potentialevurdering – Forøgelse af den gennemsnitlige arbejdstid pr. betjent 

Initiativ Hovedelementer Forventede gevinst  Frigjorte års-
værk netto 

(antal) 

 Totalomk.  
værdi, netto 

mio.kr 

3. For-
øgelse af 
gennem-
snitlig 
arbejdstid 
pr. betjent 

 Øge udbetalingsandel (fra 15% 
til fx 80%)

1
 

 Udgifter til øget udbetaling af 
tilgodehavende frihed finansie-
res gennem en tilsvarende re-
duktion af arbejdsstyrken. 

Reduktion i omkostning til afvikling af 
tilgodehavende frihed 

(Beregnet efter reduktion af tilgodeha-

vende frihed som følge af forslag 1-2) 

 

153 96  

Baseret på udtræk fra POLPAI/SAP-BI og egne beregninger 
1) Rigspolitiet oplyser, at den nuværende arbejdstidsaftale under normale omstændigheder indebærer, at den enkelte betjent kan vælge at 
afspadsere løbende opstået overarbejde frem for at få det udbetalt kontant.  

I beregningerne ovenfor er det forudsat, at andelen af tilgodehavende timer, der udbetales, øges fra 

de nuværende 15 pct. til fx 80 pct. Det beregnes herefter hvor mange årsværk, der frigøres, hvis poli-

tiindsatsen skal være uændret. Det antages, at overhead følger årsværkene og derfor ikke påvirkes af 

ændret gennemsnitlig præsteret arbejdstid.  

En forøgelse af udbetalingsandelen muliggør en ekstra præsteret arbejdstid pr. betjent, som kan fri-

gøre brutto 268 årsværk. Omkostningen til øget udbetaling af tilgodehavende frihed svarer til om-

kostningerne til 115 årsværk. Nettoeffekten af forslaget er således, at der med uændret politiindsats 

kan frigøres 153 politiårsværk (268-115=153 årsværk). Disse årsværk udgør en samlet værdi på 96 

mio.kr. årligt. 

Den skitserede forøgelse af udbetalingsandelen vil således ifølge beregningen gøre det muligt at le-

vere den samme politiindsats – målt som antal arbejdstimer – 96 mio.kr. billigere. Det skyldes dels, 

at en samlet politiindsats udført af færre betjente med en højere gennemsnitlig arbejdstid udløser 

færre udgifter til bl.a. afholdelse af ferie og pension samt muliggør en reduktion i udgifter til over-

head. 

1.2.2 Løsninger der indebærer ændringer af arbejdstidsreglerne 

Deloitte har foretaget en konsekvensvurdering af en række forskellige ændringer i politiets arbejds-

tidsaftale. Ændringerne vedrører: 

 Krav til den låste periode  

 Regler om kompensation for omlægningshonorar 

 Regler om opgørelse og kompensation af overarbejde 

 Regler om særligt belastende tjeneste 

 Regler om tilkaldehonorar og honorering af tjeneste ved tilkald 

 Regler om fridagslængde 

Det samlede overblik over regelændringer der er konsekvensvurderet fremgår af tabellen nedenfor
5
. 

For hovedparten af regelændringerne er der tale om et tilbagefald på den centrale arbejdstidsaftale 

                                                                 

5 For alle forslag er der foretaget en vurdering af deres effekt i forhold til 1) direkte økonomiske konsekvenser, dvs. om-

kostninger til udløst kompensation som følge af forskel mellem faktisk og planlagt tid, 2) planlægningsmæssig fleksibilitet, 

dvs. øgede eller mindskede muligheder for planlægningsmæssigt at kunne disponere over medarbejdere når der er brug for 

dem og 3) konsekvenser i forhold til medarbejdernes arbejdsvilkår, ud over de ændringer der følger af ændringer i kom-

pensation (fx øget uvished om arbejdstid, mere belastende arbejdsskift mv.) Alle effekter er gennemregnet ud fra den 
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(markeret med gul). I nogle tilfælde er det dog fundet hensigtsmæssigt, at regne på modeller der en-

ten er mindre vidtgående (markeret med grøn) eller mere vidtgående (markeret med rød) end et sce-

narie, hvor der sker et tilbagefald til den centrale aftale. For alle ændringer opgøres konsekvenserne i 

timer og under forudsætning af, at der ikke forudgående er gennemført effektiviseringer inden for 

det eksisterende regelsæt. I kapitel 6 er der foretaget en beregning af potentialet ved ændringer af 

arbejdstidsreglerne efter at løsningsforslagene inden for de nuværende regler er gennemført. 

Løsninger der indebærer ændringer af arbejdstidsreglerne 

Begreb 

 

Regelændring Økonomisk potentiale  
(kompensationsomkostninger) 

Planlægnings-
fleksibilitet 

Arbejdsvilkår 

1.Vagtplan-
lægning 

A. Ingen krav til fastlåsning af 
tjenesteplan  + 

Stor økonomisk effekt + 
Tjenestetiden kan 
planlægges frem til 
dagen  

- 
Reducerer vished 
om arbejdstid 

B. Fastlåsning af plan 1 uge før 
tjenesten afholdes 

+ Middelstor økonomisk 
effekt 

+ 
Tjenestetid kan 
planlægges 1 uge 
før 

- 
Reducerer vished 
om arbejdstid 

C. Fastlåsning af plan 2 uger før 
tjenesten afholdes 

+ Lille økonomisk effekt + Tjenestetid kan 
planlægges 2 uger 
før 

- Reducerer vished 
om arbejdstid 

2.Bortfald af 
særlig kom-
pensation for 
omlægning 

Ingen kompensation for omlæg-
ninger, dvs. frafald af omlæg-
ningshonorar 

+ Lille økonomisk effekt . Ingen direkte effekt 
ift. planlægning 

. Ingen direkte 
effekt på arbejds-
vilkår.  

3.Opgørelse af 
overarbejde 

A. Opgøres efter endt normperi-
ode, hvor normperioden er 1 
måned 

+ 
Stor økonomisk effekt + 

Der kan planlæg-
ges, så mer- og 
mindrearbejde i 
højere grad udlig-
ner hinanden over 
normperioden 

. Ingen direkte 
effekt på arbejds-
vilkår.  

B. Opgøres efter endt normperi-
ode, hvor normperioden er 3 
måneder 

+ 
Stor økonomisk effekt + 

Der kan planlæg-
ges, så mer- og 
mindrearbejde i 
højere grad udlig-
ner hinanden over 
normperioden 

. Ingen direkte 
effekt på arbejds-
vilkår.  

C. Opgøres efter endt normperi-
ode, hvor normperioden er 1 år + 

Stor økonomisk effekt + 
Der kan planlæg-
ges, så mer- og 
mindrearbejde i 
højere grad udlig-
ner hinanden over 
normperioden 

. Ingen direkte 
effekt på arbejds-
vilkår.  

4.Godtgørelse 
for overarbejde 
ud over 12 
timers tjeneste 

Overarbejde godtgøres også 
efter 12 timers tjeneste i forhol-
det 1:1½ 

+ Middelstor økonomisk 
effekt 

. Ingen direkte effekt 
ift. planlægning 

. Ingen direkte 
effekt på arbejds-
vilkår.  

5.Særligt bela-
stende tjeneste 

Ingen bestemmelser om særligt 
belastende tjeneste 

+ Lille økonomisk effekt . Ingen direkte effekt 
ift. planlægning 

- 
Kan øge belast-
ning for medarbej-
deren 

6.Tilkaldeho-
norar 

Intet tilkaldehonorar + Lille økonomisk effekt . Ingen direkte effekt 
ift. planlægning 

 Ingen direkte 
effekt på arbejds-
vilkår.  

7.Godtgørelse 
ved tilkald 

Tilkald med et varsel på 24 timer 
eller derover medregnes som 
almindelig tjeneste, mens tilkald 
med et varsel på mindre end 24 
timer tillægges mindst 3 timer i 
arbejdstidsopgørelsen. 

+ Middelstor økonomisk 
effekt 

. Ingen direkte effekt 
ift. planlægning 

 Ingen direkte 
effekt på arbejds-
vilkår.  

8.Kortvarig 
tjeneste 

Tjeneste på en ordinær fridag 
indebærer, at fridagen anses for 
inddraget 

- 
Middelstor økonomisk 
effekt - 

Tab af planlæg-
ningsmulighed 

+ 
Mindsker belast-
ning af medarbej-
dere 

                                                                       

 

 

grundlæggende forudsætning, at medarbejderne vil respektere og efterleve en arbejdstidsaftale med de pågældende betin-

gelser. 
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Begreb 

 

Regelændring Økonomisk potentiale  
(kompensationsomkostninger) 

Planlægnings-
fleksibilitet 

Arbejdsvilkår 

9.Arbejde 
under arbejds-
tidsnormen 

Underskudstimer på måneds-
normen betragtes som tabt 

- Lille økonomisk effekt  Ingen direkte effekt 
ift. planlægning 

 Ingen direkte 
effekt på arbejds-
vilkår.  

10.Arbejde 
over arbejds-
tidsnormen 

Overskudstimer på månedsnor-
men betragtes som overarbejde 
og kompenseres i forholdet 1:1½ 

- 
Stor økonomisk effekt  Ingen direkte effekt 

ift. planlægning 
 Ingen direkte 

effekt på arbejds-
vilkår.  

11.Fridags-
længde 

Reduktion af fridagslængden til 
32 timer + 

Stor økonomisk effekt + 
Der kan planlæg-
ges mere fleksibelt 
ifm. fridage 

- 
Kan øge belast-
ning for medarbej-
deren 

Datagrundlag: POLPAI/SAP-BI og egne beregninger 
Signaturforklaring: +/- Økonomisk gevinst/tab på mere end 70.000 kompensationstimer; +/- Økonomisk gevinst/tab på mellem 20.000 og 70.000 

kompensationstimer; +/- Økonomisk gevinst/tab på under 20.000 kompensationstimer. 
Farver: Markerer regelændringer, som bringer reglerne i overensstemmelse med den centrale aftale. 
 Markerer regelændringer, som er mindre vidtgående end et tilbagefald til den centrale aftale. 
 Markerer regelændringer, som er mere vidtgående end et tilbagefald til den centrale aftale. 

 

De ovennævnte regelændringer er nærmere beskrevet i rapportens kapitel 6, herunder den nærmere 

begrundelse for vurderingen af forslagenes økonomiske konsekvenser og øvrige fordele og ulemper. 

Samlet set er det Deloittes vurdering, at et tilbagefald til den centrale aftale vil have væsentlige posi-

tive økonomiske konsekvenser for politiet. Det gælder dog generelt, at det potentiale der er angivet i 

nedenstående tabel vil reduceres, såfremt potentialerne ved optimering indenfor rammerne af den 

eksisterende aftale gennemføres. Det er imidlertid Deloittes vurdering, at det er relevant at overveje 

tilpasninger af arbejdstidsaftalen også efter en optimering inden for aftalens rammer. 

1.3 Anbefalinger og perspektivering 

Analysen har haft til formål at identificere initiativer til ændret planlægningspraksis og anvendelse 

af arbejdstidsreglerne, der kan bidrage til en mere omkostningseffektiv og fleksibel arbejdstilrette-

læggelse. Analysen har tillige haft til formål at vurdere konsekvenserne af ændringer i eksisterende 

arbejdstidsregler, der udgør en barriere for fleksibel og effektiv arbejdstilrettelæggelse. 

Den samlede analyse og potentialeberegning viser, at der knytter sig et meget betydeligt effektivise-

ringspotentiale til forslagene omkring bedre planlægnings- og styringspraksis i politiet samt en ens-

artet og konsekvent systemunderstøttelse af planlægningsopgaven. Det er helt centralt at følge op på 

implementeringen af dette, samt derigennem sikre realisering af de beregnede gevinster. 

Der peges endvidere på, at der ved en øget udbetaling af tilgodehavende frihed kombineret med en 

tilpasning af antallet af politibetjente kan opnås en effektiviseringsgevinst.  

Deloitte anbefaler på den baggrund, at Politiet investerer de fornødne ressourcer i at etablere og im-

plementere en fælles planlægnings- og styringspraksis understøttet af POLVAGT. Endvidere fore-

slås de gevinster, der kan knytte sig til en øget kontant honorering af overarbejde og anden tilgode-

havende frihed og en tilsvarende tilpasning af arbejdsstyrken, realiseret. 

I relation til politiets arbejdstidsregler er det Deloittes vurdering, at politiets arbejdstidsaftale på nog-

le områder er mindre omkostningseffektiv og fleksibel, end de aftaler der findes for sammenligneli-

ge grupper. Det gælder især reglerne om låsning af vagtplanen 4 uger før tjenesten samt reglerne om 

kompensation på dagen, der udløser betydelige meromkostninger i form af kompensation til betjen-

tene. Reglerne om fridagslængden – der uden sammenligning er den regel, der opleves som mest 

ufleksibel – svarer til den centrale arbejdstidsaftale. 
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Deloitte vurderer, at en genforhandling af den gældende arbejdstidsaftale kan medvirke til reducere-

de omkostninger til kompensation og samtidigt afføde større fleksibilitet i arbejdstidstilrettelæggel-

sen og anbefaler på det grundlag at der tages initiativ hertil. 

Arbejdstidsreglerne opleves af mange i politiet som komplekse og svære at forstå, og det er derfor 

relevant at overveje muligheder for forenkling. Der er dog samtidig behov for at sikre udvikling af 

effektive vejledninger og brugervenlige tidsregistrerings- og planlægningssystemer, der mindsker 

behovet for, at den enkelte betjent skal have et detaljeret kendskab til arbejdstidsaftalens bestemmel-

ser. 

Deloitte anbefaler, at der i forbindelse med genforhandlingen af arbejdstidsaftalen samt udrulningen 

af POLVAGT tages initiativ til forenkling af arbejdstidsaftalen og den systemmæssige udmøntning 

af arbejdstidsaftalen.  

På længere sigt vil det efter Deloittes opfattelse være centralt at arbejde med de grundlæggende inci-

tamentsstrukturer for ledere/planlæggere for at fremme effektiv planlægning og effektive planer. 

Dette kan fx gøres ved på afdelingsniveau at indføre puljer for overarbejde, inddragede fridage og 

tilkald, som afdelingerne kan styres efter, og etablere mekanismer, hvor lederen og/eller afdelingen 

får del i de gevinster, der vil være forbundet med en mere effektiv arbejdstilrettelæggelse end der er 

forudsat i budgettet. Formålet med sådanne incitamentsstrukturer vil være, at give et øget økonomisk 

ejerskab i afdelingerne med mulighed for at drage fordel af afdelingens effektivitet.  

Deloitte anbefaler, at Rigspolitiet overvejer øget udbredelse af økonomiske incitamenter til effektiv 

arbejdstilrettelæggelse for ledere og planlæggere i politiet.  
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2.Politiets arbejdstidsregler  

I nærværende kapitel beskrives politiets arbejdstidsregler og de forskelle og ligheder der ses i for-

hold til den centrale arbejdstidsaftale for tjenestemandsansatte i staten, andre personalegrupper med 

sammenlignelige arbejdsvilkår og politikorps i Norge, Sverige og Holland. 

2.1 Politiets arbejdstidsaftale 

Politibetjentene i Danmark ansættes som tjenestemænd og er derfor som udgangspunkt omfattet af 

aftale om arbejdstid for tjenestemænd i staten indgået mellem Finansministeriet og centralorganisa-

tionerne (den centrale arbejdstidsaftale). Adgangen i den centrale arbejdstidsaftale for at fravige af-

talens bestemmelser ved en lokal aftale på et specifikt område er dog udnyttet for politibetjentenes 

vedkommende, og reguleringen af politiets arbejdstidsregler findes derfor i aftale om arbejdstidsreg-

ler for tjenestemænd i politiet af 14. november 2008 indgået mellem Rigspolitichefen og Politifor-

bundet (Politiets arbejdstidsaftale).  

Aftalen gælder for samtlige politibetjente i Danmark, uanset hvilken del af politistyrken den pågæl-

dende betjent tilhører. Politiets arbejdstidsaftale tilsigter at være udtømmende i sin regulering af ar-

bejdstiden, og der er derfor kun ganske få variationer i arbejdstidsreglerne i de enkelte politikredse. 

Politiets arbejdstidsaftale indeholder regler om selve tilrettelæggelsen af arbejdstiden, opgørelsen af 

arbejdstiden samt i hvilket omfang betjentene har ret til at modtage kompensation udover deres al-

mindelige løn.  

I hovedtræk indebærer politiets arbejdstidsaftale, at:  

• Betjentenes almindelige arbejdstid skal være 37 timer pr. uge beregnet over en normperiode 

på en måned under forudsætning af, at der ikke er indgået aftale om plustid.  

• Selve vagtplanen skal fastlægges minimum 4 uger i forvejen, hvorefter vagtplanen ”låses”. 

Dette betyder, at der som udgangspunkt ikke kan ske ændringer af vagtplanen efter dette 

tidspunkt.  

• Såfremt der opstår behov for at foretage ændringer, enten på grund af sygdom eller akut op-

stået situationer, der kræver yderligere mandskab, kan sådanne ændringer foretages, men de 

berørte betjente vil muligvis have ret til en kompensation. 

• Overarbejde opgøres på dagen. 

• De former for ændringer eller arbejde, der kan udløse ret til kompensation, er blandt andet 

overarbejde (i forholdet 1:1½ eller 1:2), omlægning på mere end 8 timer og med mindre end 

72 timers varsel, tilkald samt inddragelse af en fastlagt fridag (minimum 6 timers overar-

bejdskompensation svarende til 9 timers afspadsering). 

Reglerne om kompensation og deres størrelse er gengivet i tabellen nedenfor. 



  

21 

  

Regler om kompensation i politiets arbejdstidsaftale 

 
 

Type af meromkostning/ydelse 
udløst 

Optjening af afspadsering Honorar (andel af årsløn)  

50 % 100 % 4 t 8 t 2/1924 1/1924 0,5/1924 min 6 t 

Merarbejds-
godtgørelse 

Op til 12 timer X        

Udover 12 timer  X       

Særligt bela-
stende tjeneste 

Mere end 7 dage af 10 timer   
 

X     

Omlægning af 
tjeneste (tvun-
gen) 

Indenfor 0-24 timer     X    

§Indenfor 24-48 timer      X   

Indenfor 48-72 timer       X  

Tilkald 
Indtil 12 timer X    X   X 

Udover 12 timer  X   (X)    

Inddragelse af 
fridag 

Indtil 12 timer X 
      

X 

Over 12 timer  X       

Kortvarig tjeneste (under 4 
timer) 

  X      

For kort fridag Krav til fridagslængde X       X 

 

Et af de områder, der i praksis særligt har givet anledning til særlige udfordringer, er arbejdstidsafta-

lens regulering af længden af ordinære fridage og konsekvensen af, at denne ikke er overholdt. Iføl-

ge aftalen skal en ordinær fridag være 40 timer (eller 36 timer, hvis fridagen indeholder et helt ka-

lenderdøgn), og to sammenhængende fridage skal være 64 timer (eller 56 timer, hvis fridagene inde-

holder to hele kalenderdøgn). I samråd med Personalestyrelsen har Rigspolitiet og Politiforbundet 

valgt at fortolke arbejdstidsaftalen således, at en for kort fridag kompenseres som en inddraget fridag 

og dermed med 6 timers overarbejdskompensation svarende til 9 timers afspadsering. Dette fremgår 

af en vejledning udarbejdet af Rigspolitiet og Politiforbundet. 

Såfremt Politiets Arbejdstidsaftale ønskes ændret på en eller flere af de ovennævnte punkter kræver 

det, at den nugældende aftale opsiges med det varsel, der fremgår af aftalen selv (3 måneder), og at 

der indgås en ny aftale med Politiforbundet. Såfremt der ikke kan opnås en ny aftale med Politifor-

bundet, vil reglerne i den Centrale Arbejdstidsaftale være gældende.  

2.2 Forskelle i forhold til den centrale arbejdstidsaftale 

Arbejdsgruppen vedrørende arbejdstiden for politiansatte har foretaget en juridisk sammenligning af 

den centrale og den lokale arbejdstidsaftale, med henblik på at identificere, hvor og i hvilken ud-

strækning disse to aftaler adskiller sig fra hinanden.  

Mere præcist har arbejdsgruppen foretaget en tilbagefaldsanalyse, dvs. en analyse af, hvordan politi-

ansattes arbejdstid ville være reguleret, hvis den lokale aftale blev ophævet, og der skete et tilbage-

fald til den centrale aftale. Tilbagefaldsscenariet er relevant at undersøge, idet Rigspolitiet og Politi-

forbundet har en gensidig ret til at opsige den lokale aftale til bortfald med 3 måneders varsel til ud-

gangen af en måned. 

Resultaterne af analysen er opsummeret i nedenstående tabel, der angiver forskelle mellem den loka-

le og centrale aftale. De områder hvor der er sammenfald mellem den lokale og centrale aftale er 

ikke gengivet i tabellen. Det er tillige gengivet på hvilke områder, der rent juridisk er større fleksibi-

litet for arbejdsgiver i den centrale aftale end i politiets aftale.  
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Sammenligning af politiets lokalaftale med den centrale arbejdstidsaftale 

Område  Politiet arbejdstidsaftale Den centrale arbejdstidsaftale 

 

Områder hvor der er 
større fleksibilitet i den 
centrale aftale 

Vagtplan  

 

Tjenesteplanen skal ifølge den lokale aftale 
være fastlagt 4 uger frem  

Ingen krav til fastlåsning af tjeneste-
planen  + 

Omlægning af tjenesten  

 

Omlægning af tjenesten med et varsel på 
mindre end 72 timer giver efter den lokale 
aftale ret til kompensation  

Ingen tilsvarende regler  + 

Opgørelse af overarbej-
de  

 

Overarbejde opgøres i den lokale aftale 
som tjeneste, der ligger ud over den for 
dagen planlagte, dvs. på dagsbasis  

Opgøres på månedsbasis (efter endt 
normperiode) + 

Overarbejdsgodtgørelse 
(+12 timers tjeneste)  

Godtgøres i forholdet 1:2 Godtgøres i forholdet 1:1½ + 
Særligt belastende 
tjeneste  

 

Godtgørelse for særligt belastende tjeneste 
(+70 timer over 7 dage) honoreres med 8 
timers afspadsering  

Ingen bestemmelser om særligt 
belastende tjeneste  

 

+ 

Tilkaldehonorar  

 

Der gælder et tilkaldehonorar svarende til 
2/1924 af den ansattes aktuelle årsløn  

Ingen tilsvarende regel  

 
+ 

Minimumshonorering 
ved tilkald  

 

Afspadsering svarende til de præsterede 
arbejdstimer tillagt 50 pct. (ud over 12 timer 
tillægges præsterede timer 100 pct.) Ved 
inddragelse af en fastlagt fridag beregnes 
godtgørelsen dog på grundlag af mindst 6 
timer  

Tilkald med et varsel på 24 timer eller 
derover medregnes som almindelig 
tjeneste, mens tilkald med et varsel 
på mindre end 24 timer tillægges 
mindst 3 timer i arbejdstidsopgørel-
sen. 

+ 

Kortvarig tjeneste  

 

Der kan i visse situationer planlægges med 
kortvarig tjeneste på en fridag med indtil 4 
timer, uden at fridagen anses for inddraget  

Reglen om kortvarig tjeneste på en 
fridag eksisterer ikke i den centrale 
aftale, hvorfor der ikke kan planlæg-
ges med en sådan regel  

- 

Arbejde under arbejds-
tidsnormen  

 

Underskudstimer på månedsnormen tillæg-
ges ifølge den lokale aftale arbejdstidsnor-
men i den følgende måned  

Et tilsvarende princip findes ikke i 
den centrale aftal, hvorfor eventuelle 
underskudstimer vil gå tabt 

- 

Arbejde over arbejds-
tidsnormen  

 

Arbejde over arbejdstidsnormen fratrækkes 
næste periodes månedsnorm i forholdet 1:1  

Arbejde over månedsnormen udløser 
overarbejde i forholdet 1:1½  - 

Det fremgår af ovenstående tabel, at der på en række væsentlige områder er en større fleksibilitet for 

arbejdsgiver i den centrale aftale end i politiets lokaleaftale. Fordelene for arbejdsgiver ved et tilba-

gefald på den centrale aftale vil således være: 

 Mulighed for senere fastlæggelse af tjenesteplan, da frist ikke er aftalt 

 Ingen kompensation alene som følge af omlægning af tjeneste 

 Opgørelse af overarbejde på månedsbasis 

 Lavere kompensation for overarbejde over 12 præsterede arbejdstimer 

 Ingen kompensation ved særligt belastende tjeneste 

 Ingen særlige tilkaldehonorarer  

 Lavere kompensation ved tilkald 

Hertil kommer eksempelvis følgende fordele: 

 Lavere tillæg ved weekendarbejde og arbejde på helligdage 

 Valgfrihed for arbejdsgiver mellem at udbetale eller pålægge afspadsering inden for tre må-

neder. 

Omvendt vil er der også en række områder hvor et tilbagefald til den centrale aftale vil kunne inde-

bære en mindsket fleksibilitet for arbejdsgiver: 

 Ingen mulighed for at anvende kortvarig tjeneste på fridag 
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 Underskudstimer overføres ikke, men annulleres 

 Overskudstimer kan ikke overføres, men medfører overarbejde/afspadsering 

Det bemærkes, at reglerne om fridagslængde og kompensation ved for korte fridag er enslydende i 

den lokale og den centrale aftale. Dette betyder, at et tilbagefald til den centrale aftale, hverken vil 

stille Rigspolitiet bedre eller dårligere i forhold til håndteringen af problemstillingen. Fordele og 

ulemper ved et tilbagefald til den centrale aftale vurderes nærmere i analysens kapitel 6. 

2.3 Holdninger til arbejdstidsreglerne 

I forbindelse med den gennemførte analyse har Deloitte afdækket holdninger blandt medarbejdere 

og ledelse til hvordan arbejdstidsreglerne understøtter det planlægningsmæssige behov. Disse hold-

ninger kan opdeles ud fra to perspektiver: et arbejdsgiverperspektiv, det vil sige, hvad er holdningen 

til, om arbejdstidsreglerne understøtter opgaveløsningen og mulighederne for at disponere ledelses-

mæssigt, og et medarbejderperspektiv, det vil sige, hvilken holdning har medarbejderne til, om ar-

bejdstidsreglerne understøtter deres behov for planlægning 

Fra et arbejdsgiverperspektiv opleves følgende regler som uhensigtsmæssige i forhold til behovet: 

 For korte fridage. Planlægningen bliver ufleksibel, fordi fridagslængden kombineret med vagt-

tidspunkterne gør, at betjente må springe flere vagter over, før de kan møde igen. 

 Varslinger om omlægning. Det er ofte svært at forudsige ændringer, der gør det muligt at varsle 

betjentene, som reglerne foreskriver. 

 Planen skal ligge fast 4 uger frem. Politiet løser mange uforudsete opgaver og har mange afhæn-

gigheder til andre organisationer, hvilket udfordrer muligheden for at lægge planen fast 4 uger 

frem. Dermed forekommer uundgåeligt mange ændringer til planen. 

 Normtidsregler. Når opgørelse af timer til afspadsering foregår ”på dagen”, nedsættes fleksibili-

teten, og det antal timer, der udløser 1,5 timers afspadsering, øges. 

 Flere former for fri. De mange typer fri skaber forvirring både for ledelsen og medarbejderne, og 

håndteringen heraf kræver ofte sparring med tjenesteudsætter, der kan forklare forskellene. 

Fra et medarbejderperspektiv opleves følgende regler som uhensigtsmæssige i forhold til behovet for 

at kunne forene arbejdsliv og privatliv.  

 For korte fridage. Reglen forekommer både uforståelig og uhensigtsmæssig for medarbejderne, 

idet de oplever, at der er vagter, de ikke kan tage, da deres fridag så ikke får den nødvendige 

længde.  

 Fridagstyper. De mange typer fridage forvirrer medarbejderne, og de kan ikke gennemskue de 

forskellige krav til længde af disse. Betjentene kan ikke gennemskue, hvornår det er hensigts-

mæssigt at afspadsere, holde udligningsfri eller tage en ordinær fridag. Desuden udtrykkes blandt 
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betjente undren over forskellen i kompensation ved tilkald på ordinære fridage og tilkald på ud-

ligningsfri
6
. 

 11(8)-timers regel. Ved skifte mellem dagvagt og nattevagt kan det være problematisk at over-

holde pausen på 11 timers pause mellem to vagter (8 timer tilladt én gang om ugen), hvilket be-

tyder, at medarbejderne skal afspadsere eller tage en ordinær fridag (som så skal vare 36/40 timer 

og derved betyder, at man ikke kan være på vagt i 2 dage efter en nattevagt). 

Den praktiske udmøntning af overarbejdstidsreglerne betyder, at overarbejdskontoen skal være 

maksimalt 29 timer: Det betyder, at afspadsering typisk foregår drypvis og ikke opleves som en reel 

mulighed for sammenhængende frihed. Der ses således delvist overlappende interesser mellem med-

arbejdere og ledelse i forhold til ændringer af arbejdstidsreglerne. Det gælder især ønsket om enkle 

og gennemskuelige regler og regler, der understøtter en fleksibel arbejdstilrettelæggelse for såvel 

ledelse og medarbejdere. 

2.4 Forskelle i forhold til tilsvarende personalegrupper  

Som led i analysen er der foretaget en sammenligning af reguleringen af politibetjentenes arbejdstid 

med fem andre sammenlignelige danske personalegrupper; henholdsvis sygeplejerskerne ved Rigs-

hospitalet, brand- og ambulancepersonalet ved Københavns Brandvæsen, brand- og ambulanceper-

sonalet ved Falck, vægterne ved G4S samt forsvarets vagtpersonel.  

Arbejdstidsreglerne for de fem sammenligningsgrupper indeholder en række mere eller mindre væ-

sentlige forskelle i forhold til reguleringen af politiets arbejdstid. De væsentligste forskelle kan dog 

opsummeres i følgende punkter: 

 Der er forskelle i anvendelsen af faste rulleplaner og faste vagtordninger. I politiet er der 

stor variation i anvendelsen af faste vagtplaner, individuelle planer eller faste vagtplaner 

med rullende sponsorvagter, tværs af enheder og kredse. Den samme variation ses i en del af 

sammenligningsgruppen. I Falck og Københavns Brandvæsen opereres der i langt højere 

grad med faste vagtplaner.  

 Anvendelse af 12-timers-vagter og døgnvagter. I sammenligningsgrupperne anvendes 12-

timers-vagterne og døgnvagterne i videre udstrækning end i politiet, hvor der som udgangs-

punkt anvendes 8-timers-vagter.  

 Varigheden af normperioden. Perioden for opgørelse af arbejdstidsnormen (normperioden) 

er for politiet fastsat til en måned, og den er således markant kortere end den, der findes i de 

fem sammenligningsgrupper, hvor normperioden varierer fra henholdsvis 13-14 uger (væg-

tere og sygeplejersker) til 1 år (forsvarets vagtpersonel). Med politiets nuværende arbejds-

tidsregler vil en forlængelse af normperioden ikke i sig selv give en øget planlægningsmæs-

sig fleksibilitet, idet overarbejde optjenes til afspadsering ”på dagen”. Normperiodens læng-

de har først betydning, såfremt principperne for optjening af afspadsering ændres, således at 

overarbejdet opgøres efter udløbet af normperioden, som det ses i den centrale arbejdstidsaf-

tale og for flere af sammenligningsgrupperne, jf. nedenfor.  

                                                                 

6 Ved tilkald på en ikke-ordinær fridag udløses et tilkaldehonorar (udbetales) plus udbetalt overarbejde eller afspadsering i 

forholdet 1:1,5. Efter 12 timer optjenes afspadsering i forholdet 1:2. Såfremt tilkaldet finder sted på en ordinær fridag, skal 

kompensationen beregnes på baggrund af minimum 6 timers tjeneste (dvs. 9 timers afspadsering). 
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 Regler for optjening af afspadsering varierer på tværs af sammenligningsgruppen, herunder 

om der gives afspadsering på dagen (dvs. at tiden straks tilskrives som tilgodehavende frihed 

med kompensation) som hos politiet, eller udelukkende på baggrund af overskud ved udlø-

bet af normperioden (hvilket giver mulighed for at ”flekse” præsteret ekstra tid i forholdet 

1:1 i perioden). For sygeplejersker og samt for brand- og ambulancepersonalet (KBH) opgø-

res overarbejde både på dagen (som hos politiet) og ved udløbet af normperioden. For poli-

tiets vedkommende opgøres overarbejde udelukkende på dagen. Tidligere opgjorde politiet 

både overarbejde på dagen og ved udløbet af normperioden. For forsvarets vagtpersonel og 

hos vægterne i G4S opgøres overarbejde udelukkende ved udløbet af normperioden, og der 

er således først tale om overarbejde, når normperiodens arbejdsnorm overskrides. Forsvarets 

vagtpersonel modtager et fast militærtillæg, der kompenserer medarbejderen for de særlige 

forhold ved vagtplanlægningen, herunder omlægning og inddragelse af fridage. Heri ligger 

en betydelig fleksibilitet, som ikke er til stede i politiets regler. 

 Tidspunkt for låsning af vagtplan varierer i forhold til sammenligningsgrupperne. Politiet er 

sammen med sygeplejerskerne den gruppe, hvor den låste periode er længst (fire uger). For 

sygeplejerskerne skal omlægninger ske undtagelsesvist og med et varsel på minimum et 

døgn, i så fald er de gratis for arbejdsgiveren. Hos forsvaret, der udgør det andet yderpunkt, 

er planen altid åben, og der kan således ske ændringer heri uden kompensation helt frem til 

tjenestens starttidspunkt. 

 Regler om fridage og fridagslængde varierer i sammenligningsgrupperne. Nogle grupper 

følger samme regler som politiet (fx forsvaret), mens andre grupper som for eksempel syge-

plejerskerne og vægtere har mere lempelige regler. Som nævnt har især reglerne vedrørende 

fridagslængde vist sig vanskelige for politiet at administrere i praksis, og de har udløst bety-

delig kompensation i form af afspadsering i 2007-2009. I sammenligningsgruppen er det 

kun sygeplejerskerne ud over politiet, der modtager særlig kompensation for korte fridage. 

 Fleksibilitet ved mandskabsmangel. For alle sammenligningsgrupperne gælder, at deres ar-

bejde foregår under omstændigheder, hvor der hyppigt er behov for indkaldelse af ekstra 

mandskab. De løsninger, der anvendes, og som afviger fra reglerne på politiets område, er 

blandt andet aftaler om frivilligt ekstra arbejde, brug af en bestemt gruppe af medarbejdere 

som afløsere, brug af købedage samt regler for opgørelse af overarbejde. Det beror på en 

nærmere analyse, om sådanne løsninger er gangbare i politiet. 

 Faste vs. variable tillæg. For en række af sammenligningsgrupperne gælder, at der benyttes 

faste ulempetillæg for tilkald, omlægninger mv. Det gælder fx Forsvaret, Falck og og Kø-

benhavns Brandvæsen, mens der i politiet benyttes variable ulempetillæg. Generelt vil faste 

ulempetillæg, hvor der ydes et fast tillæg pr. måned uanset hvor mange nattevagter, omlæg-

ninger osv., den enkelte medarbejder har haft, lette den administrative byrde i forhold til in-

dividuel opgørelse af ulempeerstatningen. Omvendt kan der opstå indbyrdes urimelighed 

imellem de medarbejdergrupper, der har haft mange ulempevagter og de medarbejdere, der 

har haft få, da tillægget for de to medarbejdergrupper er ens.  

 Udbetaling af overarbejde/afspadsering. Inden for de fem sammenligningsgrupper er der 

generelt hjemmel til både at kompensere medarbejderne med afspadsering og med økono-

misk kompensation. Hvorvidt kompensationen gives i den ene eller den anden form, afhæn-

ger for de offentlige aktører primært af, hvad bevillingen tillader. Inden for sygeplejersker-

nes område kompenseres medarbejderne primært ved kontante udbetalinger frem for afspad-

sering. 
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De væsentligste forskelle mellem politiets arbejdstidsaftale og de fem sammenligningsgrupper er 

opsummeret i nedenstående tabel. 

Oversigt over forskelle i arbejdstidsregler for politiet og sammenlignelige grupper 

Område  Politiets arbejdstidsaftale Danske sammenligningsgrupper  

 

Vagtlængder og 
vagtplaner 

I beredskabet opereres primært med 3-
holdsskift med 8-timers vagter og individuel-
le vagtplaner.  

I sammenligningsgrupperne anvendes i højere grad 12-timers vagter 
og døgnvagter. Der benyttes i højere grad faste rulleplaner end i 
politiet.  

Normperiode Perioden for opgørelse af arbejdstidsnor-
men (normperioden) er for politiet fastsat til 
en måned. Over/underskud på normen 
overføres til næste måned  

Politiet har en markant kortere normperiode, end den der findes i de 
fem sammenligningsgrupper, hvor normperioden varierer fra hen-
holdsvis 13-14 uger (vægtere og sygeplejersker) til 1 år (forsvarets 
vagtpersonel).  

Regler for overar-
bejde 

Kompensation ”på dagen” i forholdet 1:1½ 
eller 1:2 

For forsvaret og G4S opgøres overarbejde udelukkende ved udløbet 
af normperioden, og der er således først tale om overarbejde, når 
normperiodens arbejdsnorm overskrides. Det samme princip for 
optjening af overarbejde er gældende i statens centrale arbejdstidsaf-
tale. For sygeplejersker, Falck og Københavns Brandvæsen opgøres 
overarbejde både på dagen og efter endt normperiode.  

Låst periode: Vagtplanen skal senest låses 4 uger før 
tjenesten 

Politiet er sammen med sygeplejerskerne den gruppe, hvor den låste 
periode er længst (fire uger). For sygeplejerskerne skal omlægninger 
ske undtagelsesvist og med et varsel på minimum et døgn, i så fald 
er de gratis for arbejdsgiveren. Hos forsvaret, er planen altid åben, og 
der kan således ske ændringer heri uden kompensation helt frem til 
tjenestens starttidspunkt.  

Regler om fridage 
og fridags-længde  

26 ordinære fridage i kvartalet, som ud-
gangspunkt som 2 sammenhængende 
fridage. Særlige krav til fridagslængde (fx 
40/36 timer ved én fridag) 

Nogle grupper følger samme regler som politiet (fx forsvaret), mens 
andre grupper som for eksempel sygeplejerskerne og vægtere har 
mere lempelige regler 

Faste vs. variable 
tillæg 

Arbejdstidsreglerne fastsætter regler om 
variabel kompensation ved forskellige hæn-
delser. 

For en række af sammenligningsgrupperne benyttes faste ulempetil-
læg for tilkald, omlægninger mv. Det gælder fx Forsvaret, Falck og og 
Københavns Brandvæsen, 

Udbetaling af over-
arbejde/ afspadse-
ring 

I politiet er der primært tradition for primært 
af afvikle tilgodehavende frihed som af-
spadsering 

Hvorvidt kompensationen gives i den ene eller den anden form, af-
hænger for de offentlige aktører primært af, hvad bevillingen tillader. 
Inden for sygeplejerskernes område kompenseres medarbejderne 
primært ved kontante udbetalinger frem for afspadsering 

 

På baggrund af gennemgangen af arbejdstidsreglerne for de danske sammenligningsgrupper kan der 

peges på en række interessante forskelle, som det er relevant at foretage en konsekvensvurdering af i 

forhold til at politiet. Det drejer sig om brug af 12-timers vagter, brug af udbetaling af overarbejde, 

forskelle i principperne for opgørelse af overarbejde og længden af normperiode samt forskelle 

længden af den låste periode. I forhold til alle regelændringer foretages en vurdering af konsekven-

ser i forhold til omkostningseffektivitet, fleksibilitet, medarbejderhensyn og administrative konse-

kvenser.  

2.5 Forskelle i forhold til politikorps i andre lande 

Som sidste led i den komparative analyse er der foretaget en sammenligning af arbejdstidsreglerne 

for de danske politibetjente med reguleringen af arbejdstiden for udvalgte udenlandske politibetjen-

te. I den sammenhæng er sammenligningen foretaget mellem de danske betjente og henholdsvis be-

tjentene ved Oslo Politidistrikt (Norge), Stockholms Län (Sverige) og Regio Haaglanden (Holland). 

Ved sammenligningen mellem de danske regler og reglerne i henholdsvis Norge, Sverige og Holland 

er der konstateret forskelle indenfor følgende punkter 

 De anvendte vagtformer varierer fra land til land. Generelt gælder det, at der i Sverige og 

Norge i højere grad opereres med faste vagtplaner, end der gør i Danmark og Holland.  
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 Længden af den normale arbejdstid varierer mellem de fire lande. Hvor den normale ar-

bejdstid i Danmark er 37 timer pr. uge, er den 40 timer i Sverige, 38½ time i Norge og 36, 

38 eller 40 timer i Holland. I Sverige er den reelle arbejdstid dog nedsat til enten 38 timer og 

37 minutter og 38 timer 12 minutter alt afhængig af, om medarbejderen arbejder i en fast el-

ler variabel vagtplan. 

 Normperioden og dennes længde er inden for nogle af de udenlandske grupper afhængig af 

vagtplanens længde (Sverige og Norge) og kan således variere. For Hollands vedkommende 

er normperioden 1 år. I Danmark er normperioden 1 måned og er dermed markant kortere 

end i de øvrige lande. 

 Opgørelse af overarbejde. Generelt kan der inden for de udenlandske grupper sondres mel-

lem, om overarbejdet opgøres ”på dagen” (Danmark og Sverige), om det opgøres efter udlø-

bet af normperioden (Holland), eller om opgørelsen sker både ”på dagen” og efter normpe-

riodens udløb (Norge). I forhold til Sverige er det vigtigt at bemærke, at betjentene ikke 

modtager overarbejdskompensation for de første 15 minutters overarbejde, hvorimod der ik-

ke gælder en tilsvarende grænse for de danske betjente. For Holland gælder der desuden den 

særlige regel om, at de første 9 timers overskud på normens timetal ikke kompenseres som 

overarbejde, men udlignes i det efterfølgende år.  

 Overskud på normen skal for Sveriges vedkommende ligesom tilfældet er for de danske be-

tjente udlignes i den efterfølgende normperiode, hvorimod det for Norges og Hollands ved-

kommende udlignes ved betaling af økonomisk kompensation som overarbejde. I Holland 

gælder det dog, at de første 9 timer skal overføres til udligning i det efterfølgende år. 

 Tidspunktet for hvornår vagtplanerne ”låses” varierer for de udenlandske sammenlignings-

grupper fra 4 dage før ikrafttræden (Holland), 7 dage før ikrafttræden (Sverige) til 14 dage 

før ikrafttræden (Norge). De danske politibetjentes arbejdstidsregler adskiller sig dermed 

ved at have den længste ”låste” periode (4 uger). 

 Inden for alle de udenlandske sammenligningsgrupper findes der en regulering af ordinære 

fridage, herunder i forhold til antal og længde. De danske regler adskiller sig dog derved, at 

de er de eneste regler, hvor fridagslængden afhænger af, om fridagene strækker sig over hele 

kalenderdøgn. Desuden er fridagslængderne generelt længere i Danmark end for de uden-

landske sammenligningsgrupper. 

 I forhold til spørgsmålet om kompensation for for korte fridage skiller de danske regler sig 

også ud, idet betjentene vil have ret til en minimumskompensation svarende til 9 timers af-

spadsering. For de udenlandske gruppers vedkommende kompenseres betjentene udeluk-

kende med overarbejdskompensation for de erlagte timer og for Sverige og Norges ved-

kommende desuden med kompenserende hvile, således at fridagen bliver forlænget i den 

modsatte ende og dermed får den foreskrevne længde. 

 Som inden for de danske sammenligningsgrupper er der generelt hjemmel til både at kom-

pensere overarbejde økonomisk og med afspadsering. Overordnet set udnyttes muligheden 

for at yde økonomisk kompensation i højere grad for de udenlandske grupper end for de 

danske betjentes vedkommende. 
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Oversigt over forskelle mellem politiets aftale og arbejdstidsregler i udenlandske politikorps 

Område  Politiets arbejdstidsaftale Udenlandske politikorps 

 

Vagtlængder og 
vagtplaner 

I beredskabet opereres primært med 3-
holdsskift med 8-timers vagter og individuel-
le vagtplaner.  

I Sverige og Norge opereres i højere grad med faste vagtplaner, end 
der gør i Danmark og Holland. 

Normperiode Perioden for opgørelse af arbejdstidsnor-
men (normperioden) er for politiet fastsat til 
en måned. Over/underskud på normen 
overføres til næste måned  

Normperioden er for nogle af de udenlandske grupper afhængig af 
vagtplanens længde (Sverige og Norge) og kan således variere. For 
Hollands vedkommende er normperioden 1 år. I alle tilfælde er norm-
perioderne markant længere end Danmark. 

Regler for overar-
bejde 

Kompensation ”på dagen” i forholdet 1:1½ 
eller 1:2 

For de udenlandske grupper sondres mellem, om overarbejdet opgø-
res ”på dagen” (Sverige), om det opgøres efter udløbet af normperio-
den (Holland), eller om opgørelsen sker både ”på dagen” og efter 
normperiodens udløb (Norge). 

Låst periode: Vagtplanen skal senest låses 4 uger før 
tjenesten 

Vagtplanen låses generelt senere end i Danmark: 4 dage før i Hol-
land, 7 dage før i Sverige og 14 dage før i Norge.  

Regler om fridage 
og fridags-længde  

26 ordinære fridage i kvartalet, som ud-
gangspunkt som 2 sammenhængende 
fridage. Særlige krav til fridagslængde (fx 
40/36 timer ved én fridag) 

Reglerne varierer. Fridagslængderne er generelt længere i Danmark 
end for de udenlandske sammenligningsgrupper. Der gives ikke 
særskilt kompensation for korte fridage.  

Udbetaling af over-
arbejde/ afspadse-
ring 

I politiet er der primært tradition for primært 
af afvikle tilgodehavende frihed som af-
spadsering 

Overordnet set udnyttes muligheden for at yde økonomisk kompen-
sation i højere grad for de udenlandske grupper end for de danske 
betjentes vedkommende. 

 

Den komparative analyse af arbejdstidsreglerne for de udenlandske politikorps peger samlet set på, 

at der i de pågældende politikorps er en række frihedsgrader, som ikke genfindes i politiets aftale. 

Det drejer sig bl.a. om længere normperioder og regler om optjening af afspadsering af endt normpe-

riode (Holland), væsentlig senere låsning af vagtplanen (alle), kortere fridagslængder (alle) samt ge-

nerelt bedre muligheder for at udbetale optjent overarbejde (alle). 
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3.Arbejdstid og kompensation i  
politiet 

I dette kapitel analyseres politiets arbejdstid og kompensation som følge af arbejdstidsreglerne for 

tjenestemænd i politiet i henhold til arbejdstidsaftalen mellem Rigspolitichefen og Politiforbundet.
7
 

Kapitlet redegør indledningsvis for det anvendte datagrundlag og de konstaterede begrænsninger ved 

dette. Dernæst gives et samlet overblik over politibetjentes arbejdstid og omfanget af kompensation, 

der udløses i henhold til arbejdstidsaftalen.  

De efterfølgende afsnit fokuserer på kompensation for overarbejde, tilkald, inddragede fridage, for 

korte fridage, omlægning og særlig belastende tjeneste og hvorledes omfanget af kompensation på 

forskellig vis varierer mellem eksempelvis kredse og funktioner. Disse afsnit belyser videre årsager-

ne til at kompensationerne udløses. Afslutningsvis redegøres i to afsnit for de statistiske sammen-

hænge henholdsvis forskelle på kompensationen. 

3.1 Afgrænsninger og opgørelsesmetoder 

Analyserne af arbejdstid omfatter alene polititjenestemænd og dermed ikke alle de øvrige personale-

grupper ansat i politiet, såsom jurister, kontoruddannede, etc. samt politireserven, strandfogeder og 

landbetjentes medhjælpende hustruer. Blandt polititjenestemænd er det i samråd med Rigspolitiet og 

budgetanalysens projektgruppe aftalt, at analyserne supplerende baseres på den afgrænsning, som er 

illustreret i tabellen nedenfor. 

Analysernes afgrænsning 

Afgrænsning Indgår  Indgår ikke 

Periode  2009 Øvrige år 

Personale Alle kontrollable betjente omfattet af arbejdstidsaftalen 
(registreret i POLPAI som 01 Generelt politi og 03 Land-
betjente) 

Alle ikke-kontrollable betjente og ledere, som i henhold til 
§ 9 ikke er omfattet af arbejdstidsaftalen.  

Kontrollable betjente, der ikke har registreret arbejdstid i 
2009. 

Organisatorisk Samtlige 12 politikredse Rigspolitiet og PET 

Funktioner Beredskab, efterforskning, nærpoliti, administration Anklagemyndighed 

COP15 Timer, der indirekte kan henføres til afviklingen af 
COP15, men som ikke har ført til udbetaling og som er 
omfattet af arbejdstidsaftalen 

Timer, der direkte kan henføres til afviklingen af COP15 
og som efterfølgende er udbetalt 

 

Med den anførte afgræsning omfatter analyserne af arbejdstid og kompensation i alt 9.151 betjente 

svarende til 8.805 årsværk. Tabellen neden for viser, hvorledes disse er fordelt  

                                                                 

7 Aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet af 14. november 2008. 
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Analysens omfang  

Funktion Antal betjente Antal årsværk 

Beredskab 4.228 4.242 

Efterforskning 961 956 

Nærpoliti 3.042 2.864 

Administration 920 741 

I alt 9.151 8.805 

Kilde: POLPAI/ SAP-BI og egne beregninger. 

 

Opgørelserne i denne rapport er alene baseret på registeroplysninger, som Rigspolitiet har stillet til 

rådighed for Deloitte. Registeroplysninger stammer overvejende fra Rigspolitiets personaleadmini-

strative informationssystem (POLPAI) som benyttes af samtlige kredse. Registreringerne i POLPAI 

er overordentlig omfattende og detaljerede, og tilvejebringer dermed et grundlag som i vid udstræk-

ning imødekommer de analytiske ønsker og behov, som en analyse af betjentes arbejdstid rummer. 

POLPAI er imidlertid først og fremmest et driftssystem, der skal tilsikre at de nødvendige oplysnin-

ger for en korrekt lønudbetaling er til stede. Deloitte har konstateret, at visse oplysninger – som kun-

ne have relevans for analysen – ikke registreres, ikke er periodiseret korrekt eller ikke er tilgængeli-

ge for Rigspolitiet, hvilket i enkelte tilfælde har begrænset mulighederne for at opnå en optimal ana-

lytisk dybde. Udtrækningen af oplysningerne er foretaget i nært samarbejde mellem Rigspolitiet og 

Deloitte, som ligeledes har haft tæt dialog om kvalitetssikringen af oplysningerne. Det specificeres i 

en bilagsrapport hvorledes udtrækningen er foregået. 

De udtrukne data fra POLPAI stammer dels fra manuelle udtræk foretaget af Deloitte i SAP-BI og 

dels fra udtræk foretaget af Rigspolitiet direkte fra POLPAI (R3). Deloitte har i forbindelse med ud-

trækkene flere gange konstateret uoverensstemmelser i de udtrukne data. Dette har særligt været i 

forbindelse med udtræk af ferie, antal planlagte timer og faktisk præsteret arbejdstid. Disse usikker-

heder eksemplificeres eksempelvis i at der er fundet forskelle i de data, der er udtrukket fra SAP-BI 

og direkte fra POLPAI, fx i forhold til ferie og præsteret arbejdstid. 

De udtrukne data er dog i videst mulige omfang blevet kvalitetssikret og uhensigtsmæssigheder er 

udbedret af Deloitte i tæt samarbejde med Rigspolitiet. Tilbage står dog usikkerheder om enkelte 

dele af de udtrukne data. Særligt i forhold til præsteret arbejdstid, hvor der er enkelte betjente i da-

tamaterialet udtrukket fra SAP-BI, som står registreret med et urealistisk højt antal præsterede timer 

for 2009. For at korrigere dette, er disse ekstreme værdier erstattet med gennemsnittet for alle be-

tjente.  

Desuden er registeroplysningerne suppleret med oplysninger om politikredsenes planlægningsprak-

sis. Disse oplysninger hidrører dels fra interview i udvalgte kredse, dels fra en mindre spørgeskema-

undersøgelser gennemført blandt politikredsene. 

Endelig har Deloitte fulgt 15 udvalgte betjente og blandt disse klarlagt forskelle mellem planlagt og 

faktisk arbejdstid i 2009 og de første uger af 2010. POLPAI indeholder ikke oplysninger om årsa-

gerne til at ændringer i den planlagte arbejdstid afføder kompensation, og formålet har derfor været 

at skabe et billede af, hvornår der typisk sker ændringer i planerne, og hvad årsagerne til disse æn-

dringer er.  
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3.2 Arbejdstid og kompensation – et overblik 

Den planlagte arbejdstid i 2009 for de 9.151 betjente, der er omfattet af arbejdstidsaftalen, (jævnfør 

afsnit 3.1), udgjorde i alt 14,9 mio. timer. Figuren nedenfor illustrerer, hvorledes dette udgangspunkt 

adskiller sig fra den reelt disponible tid.  

Af figuren fremgår det, at der i forlængelse af den planlagte arbejdstid med udgangspunkt i de 14,9 

mio. timer fragår ca. 0,6 mio. timer som følge af sygdom og andet fravær. Overarbejde, tilkald og 

inddragede fridage medfører, at der præsteres ekstra 0,5 mio. timer, som ikke i udgangspunktet var 

medtaget i planlægningen af arbejdstiden for betjentene. Disse ekstra præsterede timer og den deraf 

affødte kompensation (samt kompensation for korte fridage
8
) indebærer, at der optjenes i alt ca. 1,0 

mio. timers tilgodehavende frihed, der i politiet i vid udstrækning bliver afviklet ved afspadsering. 

Der udbetales ca. 160.000 timer tilgodehavende frihed årligt. På den baggrund estimeres det, at der 

reelt har været 14,0 mio. timer til disposition, når der ses bort fra overførsel af timer til 2010. 

Fra planlagt til reelt disponibel tid (mio. timer) 

 
 Kilde:POLPAI/SAP-BI og egne beregninger. 
Anm.: Omfatter ikke overarbejder som følge af COP15 og inkluderer ikke optjent frihed fra før 2009 eller eventuel optjent frihed der er over-

ført til 2010. 

 

Kapitel 5 og 6 præsenterer en række forslag, der kan medvirke til at reducere difference mellem den 

planlagte tid og den reelt disponible tid overvejende gennem nedbringelser af den optjente frihed. 

Forslagene omhandler ikke tiltag, der kan mindske sygdom og andet fravær.  

Alle kompensationer er opgjort i timer, uanset at nogle kompensationstyper udbetales som honorar 

(fx omlægningshonorar), og andre kompensationstyper (fx over- og merarbejde) optjenes som tilgo-

dehavende frihed og kan afspadseres eller udbetales efter aftale med ledelsen. For at opgøre arbejds-

tidsreglernes samlede omkostning for politiet er udløste timer i tabellen nedenfor omregnet til en 

omkostning ved at multiplicere antallet af timer med den gennemsnitlige timesats, der anvendes ved 

hensættelser til tilgodehavende frihed. Der sondres i rapporten mellem dels ekstra præsterede timer 

som følge af overarbejde, tilkald og inddragede fridage. Dette dækker med andre ord over timer, 

hvor betjentene har præsteret egentligt arbejde. Dels kompensation som følge af arbejdstidsreglerne. 

Dette vedrører den del af den optjente frihed, der ikke kan henføres til de præsterede timer, men til 

                                                                 

8 For en gennemgang af politiets arbejdstidsregler, herunder reglerne fridagslængden henvises til afsnit 2.1  

14,9 

0,6 0,5 1,0 
0,2 

14,0 

A. 

Planlagte tid 1
B. 

Sygdom 
og andet 
fravær

C. 

Ekstra-
præsterede 

timer

D. 

Kompen-
sation

og optjent

frihed

F. 

Reelt 
disponibel tid 

− =+ −
Mindsker reelt disponibel tid

Øger reelt disponibel tidTabte timer

0,9

E. 

Udbetalt 
tilgode-

havende 

rihed

+



  

32 

  

den kompensation der ydes for overarbejde, tilkald, inddragede fridage, for korte fridage mv. Der er 

med andre ord tale om timer, de ikke indebærer nogen arbejdsmæssig præstation 

Kompensation og omkostninger til kompensation i kredsene 

Hændelser 
Antal  

hændelser 

Ekstra præsterede timer Kompensation 
I alt 

1.000 timer Årsværk 1.000 timer Årsværk Årsværk 

Overarbejde (1:1½)  121.658 243 156 123 79 235 

Overarbejde (1:2)  24.798 57 37 57 37 73 

Tilkald  8.366 49 32 50 32 64 

Inddragede fridage  20.077 147 95 100 64 159 

For korte fridage* 18.023 - - 162 104 104 

Omlægning 0-24 timer  2.196 - - 7 5 5 

Omlægning 24-48 timer 1.078 - - 2 1 1 

Omlægning 48-72 timer  769 - - 1 1 1 

Særligt belastende tjeneste  1.262 - - 10 6 6 

I alt - 496 319 512 329 648 

Kilde: POLPAI/ SAP-BI og egne beregninger. Omfatter ikke overarbejde som følge af COP-15. 

Noter: * Opgørelsen af kompenserede for korte fridage i 2009 er behæftet med nogen usikkerhed. Det er forudsat, at 55 pct. af alle registre-

rede for korte fridage i 2009 har udløst kompensation. 

 

Den samlede omkostning som følge af overarbejde, tilkald, inddragede og for korte fridage samt 

vagtomlægninger kan opgøres til 648 årsværk, svarende til 405 mio.kr.. Det bemærkes, at kun om-

lægning og tilkald udløser et honorar, der udbetales kontant, mens øvrige hændelser udløser tilgode-

havende frihed, der som hovedregel skal afspadseres. 

Kompensation som følge af arbejdstidsreglerne (timer) – fordelt på typer  

 

Kilde: POLPAI/ SAP-BI og egne beregninger. Omfatter ikke overarbejde som følge af COP-15. 

Note:  * Opgørelsen af kompenserede for korte fridage i 2009 er behæftet med nogen usikkerhed. Det er forudsat, at 55 pct. af alle registre-

rede for korte fridage i 2009 har udløst kompensation.  

 

Det fremgår af opgørelsen ovenfor, at de to væsentligste årsager til kompensation som følge af ar-

bejdstidsreglerne er inddragede fridage og for korte fridage, der tilsammen tegner sig for godt 50 

procent af de udløste timer i 2009. Det bemærkes, at Politiet i løbet af 2009 haft øget fokus på de for 

korte fridage, og Rigspolitiets foreløbige tal tyder på at antallet af for korte fridage i 2010 vil blive 
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reduceret til ca. 27.000, hvoraf godt 15.000 skal kompenseres. Kompensation for over- og merarbej-

de udgør cirka 35 procent, og kompensation for tilkald udgør 10 procent af den samlede kompensa-

tion. Kompensation for vagtomlægninger udgør en begrænset del af den samlede kompensation 

(mindre end 1 procent).  

Deloitte har foretaget en opgørelse af hvor meget tilgodehavende frihed, der er udbetalt i 2009. Det 

fremgår heraf, at der er udbetalt tilgodehavende frihed svarende til ca. 160.000 timer (ekskl. COP-

15) Det har ikke været muligt præcist at opgøre hvor meget af dette overarbejde der vedrører 2009 

og hvor meget der vedrører akkumuleret tilgodehavende frihed fra tidligere år. Samlet set vurderes 

det, at mellem 12 til 15 procent af den tilgodehavende frihed, der optjenes på et år udbetales, mens 

resten afspadseres. 

I faktaboksen nedenfor er foretaget en opgørelse af den gennemsnitlige arbejdstid pr. betjent fordelt 

på kredse og anciennitet i politiet. Det bemærkes, at tallene alene baserer sig på en opgørelse af ar-

bejdstiden i 2009. Politiets indsats under COP 15 indgår i tallene, hvilket særligt påvirker den gen-

nemsnitlige arbejdstid i København. Der er endvidere foretaget en sammenligning af den gennem-

snitlige præsterede arbejdstid med andre lønmodtagergrupper.  
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Faktaboks. Arbejdstidens længde 

Den gennemsnitlige årlige arbejdstid pr. betjent er på no-

genlunde samme niveau for de fleste kredse. For fuldtids-

ansatte udgør den mellem 1.500 og 1.570 timer årligt. I 

København er den gennemsnitligt årlige arbejdstid imidler-

tid væsentligt over de øvrige kredse (1.622 timer), mens 

den på Bornholm ligger væsentligt under (1.393 timer). 

Det konstateres, at politiet sammenlignet med andre perso-

nalegrupper har en lavere gennemsnitlig præsteret ugentlig 

arbejdstid, jf. tabellen nedenfor. 

 Alle Fuldtidsansatte 

Politiet 32,8 34,4 

Offentlig forvaltning og ser-

vice 

34,5 36,0 

Lønmodtagere generelt 34,7 37,3 
Kilde:  AE Rådet: ”Analyse af danskernes arbejdstid” (2008) og POLPAI/SAP-BI. 

Anm.:  For politiet er der tale om data for 2009, mens data for de øvrige grupper 

dækker 2007. 

Den lavere gennemsnitlige arbejdstid tilskrives blandt an-

det at sygefraværet i politiet er relativt højt og udgør 11,4 

dage pr. medarbejder, hvorimod det kun er 8,5 dage for alle 

ansatte i staten.9 Herudover kan politiets regler om kom-

pensation i samspil med den begrænsede udbetaling heraf 

også være en væsentlig årsag til den relativt lave gennem-

snitlige ugentlige arbejdstid. 

Arbejdstid varierer betydeligt med betjentenes alder, som 

det fremgår af figuren til venstre. Figuren viser den gen-

nemsnitlige årlige arbejdstid fordelt på alder for alle betjen-

te i alderen 24-61 år.10 Gennemsnittet for disse betjente er 

ca. 1.533 timer årligt. Statens generelle årstimenorm er 

1.555 timer, og som det fremgår det stort set kun betjente i 

alderen 25-30 år som har en gennemsnitlig arbejdstid over 

statens generelle årstimenorm. 

Arbejdstid fordelt på kredse for hhv. alle og fuldtidsansatte 

betjente, 2009 (inkl. COP 15) 

 

Kilde: POLPAI/ SAP-BI og egne beregninger. 

 

 

Gennemsnitligt antal præsterede timer fordelt på alder, 

2009 (inkl. COP 15) 

 

Kilde: POLPAI/ SAP-BI og egne beregninger. 

 

3.3 Overarbejde 

Hvis den præsterede arbejdstid overstiger den planlagte tjeneste, er de overskydende timer overarbejdstimer. Overarbejde 

opgøres "på dagen". Overarbejde godtgøres med afspadsering i forholdet 1:1½.  

 

Hvis den samlede arbejdstid er mere end 12 timer, optjenes afspadsering i forholdet 1:2 per time efter den 12. time. 

 

                                                                 

9 Kilde: Personalestyrelsens sygefraværsstatistik. 

10 Der ses her bort fra betjente under 24 år og over 61 år, da disse har markant lavere gennemsnitlig årlig arbejdstid end de 

øvrige betjente. 
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I 2009 præsterede tjenestemænd i politiet i alt ca. 300.000 overarbejdstimer, som blev kompenseret 

med ca. 180.000 timer; hvorved tilgodehavende frihed som følge af overarbejde blev opskrevet med 

480.000 timer. Det betyder, at hver polititjenestemand i gennemsnit præsterede ca. 33 timers overar-

bejde og modtog herfor i alt ca. 19 timer i kompensation; i alt ca. 52 timers tilgodehavende fritid. 

Overarbejdet er markant større blandt efterforskere end blandt polititjenestemænd i de andre funkti-

oner, som det illustreres i figuren nedenfor. 93% af efterforskerne og 89% af polititjenestemænd i 

beredskabet har overarbejdet i 2009, mens der blandt polititjenestemænd i lokalpolitiet henholdsvis i 

administrative funktioner er tale om 82% og 68%. 

Det præsterede overarbejde og kompensation herfor (gennemsnitligt antal timer pr. betjent) 

Fordelt på funktioner  

  

Fordelt på kredse  

  

Kilde: POLPAI/SAP-BI og egne beregninger.  

På tværs af politikredse har Nordsjælland, København og Københavns Vestegn haft et betydeligt 

højere gennemsnitligt overarbejde end de øvrige kredse og mere end dobbelt så mange timer som 

Bornholm. 

Overarbejdet er jævnt fordelt over årets 11 første måneder, men markant lavere i december, hvilket 

må tilskrives COP15. Desuden falder overarbejdet overvejende på hverdage og i mindre grad i 

weekender. 
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Årsager til overarbejde – erfaringerne fra 15 betjente 

Overarbejde er den hyppigst forekommende ændring mellem faktisk og planlagt tid for de 15 betjente. I figuren nedenfor 

illustrerer, hvordan overarbejde fordeler sig på forskellige årsagstyper og arbejdsområder for de 15 betjente.  

Årsagen til den største del af det gennemsnitlige 

overarbejde, at en sag skal afsluttes på stationen. 

Desuden skaber færdiggørelse af opgaver på hændel-

sesstedet samt større arrangementer en del overarbej-

de. Årsagerne til overarbejde i lokalpolitiet og bered-

skabet er mere differentieret end i efterforskningen, 

hvor det i høj grad er fokuseret omkring afslutning af 

sager på kontoret. Den del af overarbejdet, som er 

kategoriseret under ”Andet” dækker overarbejde i 

forbindelse med transport til uddannelse samt at 

uddannelse indimellem trækker ud.  

Overarbejde per medarbejder fordelt på årsagstyper og arbejds-

område 

 

Tabellen nedenfor vises den gennemsnitlige længde af overarbejde for de 15 betjente fordelt på årsager og arbejdsområder.  

Gennemsnitlig længde på overarbejde fordelt på årsagstyper og arbejdsområde  

 

Som det fremgår af tabellen er den gennemsnitlige længde af et overarbejde i beredskabet ofte relativt kort. Når det drejer 

sig om afslutning af sagsbehandling på stationen, færdiggørelse af opgaver og retsmøder/arrestantkørsel er det gennemsnit-

lige overarbejde under to timer.  

Af interviewene med betjentene i beredskabet og den løbende telefoniske kontakt fremgår det, at de korte overarbejdsperi-

oder fremkommer, når en sag opstår umiddelbart før vagtskifte, og sagen trækker ud på hændelsesstedet, eller den skal 

skrives færdig på stationen. Af hensyn til, at anklagede skal fremstilles i retten inden for 24 timer skal nogle sagstyper 

færdigrapporteres på dagen og af de betjente, som har befundet sig på gerningsstedet. Få timers overarbejde i forbindelse 

med arrestanttransporter og retsmøder forekommer, fordi transporterne indimellem er meget lange, og ikke kan klares in-

denfor en vagt, og fordi en betjent kan have en særlig viden om en arrestant, der bevirker, at han må blive til retsmødet. 

 
Årsag 
 
 
Afdeling 

Afslutning af 
sagsbehand-
ling (på 
stationen) 

Færdiggørel-
se af opga-
ver (på hæn-
delsesstedet) 

Arrestantkør-
sel/  
Retsmøde 

Større arran-
gement  
(fodbold-
kamp, de-
monstration 
mv.) 

Internt møde 

Erstatning af 
kollega pga. 
uddannelse 
eller sygdom 

Bevogtning Andet 
Begrundelse 
ikke udfyldt 

Beredskab 1,7 1,8 1,9 3,3 2,4 7,0 0,0 2,2 1,9 

Efterforskning 3,8 2,8 0,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Lokalpoliti 2,1 4,2 0,0 1,2 2,0 0,0 1,5 1,5 2,0 
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3.4 Tilkald 

Kompensation: Der ydes kompensation for både selve tilkaldet og for det arbejde, der udføres. 

Tilkaldehonorar: Udgør 2/1924 af skalaårslønnen. For medarbejdere på NyLøn beregnes tilkaldehonoraret samt godtgø-

relsen af den aktuelle timeløn med et tillæg på 50 procent. 

Selve arbejdet godtgøres ved afspadsering eller udbetaling: Faktiske timer indtil 12 timers tjeneste kompenseres i forhol-

det 1:1½. Faktiske timer udover 12 timers tjeneste kompenseres i forholdet 1:2 (gives kun som afspadsering). Tilkald på 

en fastlagt fridag: Godtgøres ud fra en beregning på grundlag af minimum 6 timers arbejde (og fridagen inddrages). 

I 2009 blev der foretaget ca. 8.400 tilkald, som resulterede i ca. 48.800 ekstra præsterede arbejdsti-

mer, som blev kompenseret med 50.300 timer. Den tilgodehavende frihed, som skulle afspadseres 

eller udbetales, blev således opskrevet med i alt ca. 99.100 timer som følge af disse tilkald. 

Tilkald forekom, som det illustreres i figuren nedenfor, ikke særligt hyppigt i 2009. I gennemsnit 

blev hver betjent tilkaldt én gang, om end det dækker over at især efterforskere tilkaldes hyppigere. 

Figuren illustrerer videre den gennemsnitlige præsterede tid og kompensationen for polititjeneste-

mænd og herunder særligt hvorledes de hyppigere tilkald blandt efterforskere i 2009 gennemsnitligt 

har resulteret i ca. 33 timer tilgodehavende frihed. 

Antal tilkald og den afledte præsterede tid og kompensation fordelt på funktioner (gennem-

snitligt antal tilkald hhv. timer pr. betjent) 

Gennemsnitlige antal tilkald  

fordelt på funktion 

 

Gennemsnitligt antal præsterede timer og  

kompensation fordelt på funktioner 

 

Kilde: POLPAI/SAP-BI og egne beregninger.  

 

Der er en vis forskel på hvor hyppigt kredsene har anvendt tilkald i 2009, jævnfør figuren nedenfor. 

Tilkald er hyppigst i Nordjylland, Østjylland og Syd- og Sønderjylland, mens de forekommer sjæld-

nes i Midt- og Vestjylland og i København. 
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Antal tilkald fordelt på kredse og ugedage (gennemsnitligt antal tilkald pr. betjent) 

Gennemsnitlige antal tilkald  

fordelt på kreds 

 

Gennemsnitlige antal tilkald  

fordelt på ugedage 

 

Kilde: POLPAI/SAP-BI og egne beregninger.  

 

I årets har antallet af tilkald svinget en anelse med flest i januar og færrest i juli, november og de-

cember; hvilket for de to sidste måneders vedkommende må tilskrives COP15. 

Årsager til tilkald – erfaringerne fra 15 betjente 

I Politiets arbejdstidsaftale defineres tilkald som den situation, hvor en betjent har forladt arbejdsstedet og kaldes tilbage 

med øjeblikkeligt varsel.  

Figuren nedenfor viser, at antallet af tilkald per betjent ikke er stort. Således er det gennemsnitlige antal tilkald i 2009 1,7 

for de femten betjente. Hovedparten af tilkaldene både i beredskabet, efterforskningen og lokalpolitiet sker på baggrund af 

politiaktioner, som planlægges med kort varsel. I beredskabet kræver interne møder i et vist omfang, at betjente kaldes 

ind, og desuden bruges tilkald til at sikre erstatning af syge kolleger, så det rette antal betjente er på den enkelte vagt. 

Tilkald ved sygdom er ikke nødvendigt i efterforskningen, da der ikke her køres med vagthold. 

 Gennemsnitligt antal tilkald per betjent fordelt på årsagstyper og afdelinger  

  
1. Særlig politiaktion planlagt med kort varsel 
2. Arrestantkørsel/Retsmøde 
3. Større arrangement  
4. (fodboldkamp, demonstration, koncert 

mv.) 
5. Internt møde Erstatning af kollega pga. 

uddannelse eller sygdom 
6. Bevogtning 
7. Andet 
8. Begrundelse ikke udfyldt  

 

Særligt betjentene i efterforskningen beskriver, at de jævnligt kaldes ind til ransagninger, skygninger, anholdelser el. med 

kort varsel. Disse aktioner er alene styret af, hvornår der viser sig en mulighed for at slå til for politiet. Betjentene i bered-

skabet fortæller typisk om voldsomme uheld, større forbrydelser eller lignende, som har ført til, at det var nødvendigt at 

blive tilkaldt. 
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3.5 Inddragede fridage 

Definition: Hvis medarbejderen bliver bedt om at yde arbejde på en planlagt fridag (dog ikke kortvarig tjeneste), anses 

fridagen for inddraget (må kun ske undtagelsesvis). 

Kompensation: Tjeneste indtil 12 timer: afspadsering i forholdet 1:1½. Kompensationen beregnes ud fra et minimum på 6 
timers tjeneste (9 timers afspadsering). Tjeneste udover 12 timer: afspadsering i forholdet 1:2.  

Fravær med løn (sygedage, afspadsering, feriedage mv.): Medregnes med antal af timer, medarbejderen skulle have ud-

ført. Hvis der ikke er fastsat et timeantal, medregnes dagen med 7,4 timer, ved tilkald på en fridag ydes der kompensation 
efter reglerne om tilkald. 

I 2009 blev der inddraget i alt ca. 20.000 fridage. Disse resulterede i knap 147.000 ekstra præsterede 

arbejdstimer som udløste ca. 100.000 timers kompensation. Den tilgodehavende frihed, som skulle 

afspadseres eller udbetales, blev således opskrevet med i alt ca. 247.000 timer som følge af disse 

inddragede fridage. 

Inddragede forekom hyppigere end tilkald, og det er særlig polititjenestemænd i beredskabet der fik 

inddraget fridage, jævnfør figuren nedenfor. De inddragede fridage har gennemsnitlig resulteret i 38 

timer tilgodehavende frihed for polititjenestemændene i beredskabet og ca. det halve for efterforske-

re og polititjenestemænd i lokalpolitiet. 

Ca. ¾ af alle i beredskabet fik inddraget fridage, og belastningen vurderes således at være bredt for-

delt, mens det blandt efterforskere og i lokalpolitiet er godt halvdelen. 

Antal inddragede fridage og den afledte præsterede tid og kompensation fordelt på funktioner 

(gennemsnitligt antal dage hhv. timer pr. betjent) 

Gennemsnitlige antal inddragede fridage  

fordelt på funktion 

 

Gennemsnitligt antal præsterede timer og  

kompensation fordelt på funktioner 

 

Kilde: POLPAI/SAP-BI og egne beregninger.  

 

Københavns Politi har hyppigst inddraget fridage i 2009, jævnfør figuren nedenfor, og er sammen 

med Sydsjællands og Lollands Politi eneste kreds over gennemsnit for antallet af inddragne fridage 

pr. betjent. 40% af alle inddragne fridage er fra København. 
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Antal inddragede fridage fordelt på kredse og ugedage (gennemsnitligt antal tilkald pr. be-

tjent) 

Gennemsnitlige antal inddragede fridage 

fordelt på kreds 

 

Gennemsnitligt antal inddragede fridage  

fordelt på ugedage 

 

Kilde: POLPAI/SAP-BI og egne beregninger.  

 

Fridagene er for en markant dels vedkommende inddraget på lørdage og søndag, hvilket kan indike-

re, at en nøjere afstemning mellem dimensionering og bemanding på disse dage kan være hensigts-

mæssig. 

I årets har antallet af tilkald svinget en del med flest i marts, maj, september og oktober og færrest i 

juli, november og december; hvilket for de to sidste måneders vedkommende må tilskrives COP15. 

Faktaboks. Årsager til inddragede fridage – erfaringerne fra 15 betjente 

Figuren viser, hvordan antallet af inddragede fridage fordeler sig på forskellige årsagstyper og arbejdsområder for de 15 

betjente. 

Gennemsnitligt antal inddragede fridage per betjent fordelt på årsagstyper samt afdeling  

 

Fridage inddrages i høj grad på grund af sygdom blandt kolleger samt større arrangementer. Desuden inddrages nogle 

fridage i lokalpolitiet på grund af særlige politiaktioner. De større arrangementer kan både være fodboldkampe, som flyt-

tes og demonstrationer, som ikke anmeldes. Desuden er mange fridage inddraget i 2009 inddraget pga. IOC samt COP15. 

Når der inddrages fridage til specialaktioner er det typisk i København, hvor lokalpolitiet er involveret i aktioner vedr. 

narkotikabekæmpelse. 
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3.6 For korte fridage 

En ordinær fridag skal være af mindst 40 timers varighed. Hvis der indgår et helt kalenderdøgn, anses fridagen dog for 

givet, hvis den er på mindst 36 timer. Hvis der gives 2 fridage i sammenhæng, skal den samlede frihed være af mindst 64 

timers varighed. Hvis der indgår 2 hele kalenderdøgn, anses fridagene dog for givet, såfremt den samlede frihed er på 

mindst 56 timer. Hvis der gives mere end 2 fridage i sammenhæng, skal de øvrige fridage have en længde på mindst 24 

timer.  

For korte fridage anses som en inddragede fridage og kompenseres efter reglerne herom, hvilket vil sige med minimum 9 

timers afspadsering. 

 

I 2009 blev der registreret omtrent 33.000 for korte fridage. Af disse blev godt 18.000 vurderet at 

være forårsaget af politiets planlægning eller ønsker til tjenesteafholdelsen i øvrigt, hvorfor de blev 

kompenseret med ca. 295.000 timer. 

Det er særligt polititjenestemænd i beredskabet der har for korte fridage, jævnfør figuren nedenfor. 

De for korte fridage har gennemsnitlig resulteret i 41 timers tilgodehavende frihed for polititjene-

stemændene i beredskabet og ca. 27 timers frihed for efterforskere og polititjenestemænd i lokalpoli-

tiet. Omkring ¾ af alle polititjenestemænd havde en eller flere for korte fridage i 2009 og i bered-

skabet var det helt op imod 9 ud af 10. 

Antal for korte fridage fordelt på funktioner og kredse 

For korte fridage fordelt på funktioner 

 

For korte fridage fordelt på kredse 

 

Kilde: POLPAI/SAP-BI og egne beregninger.  

 

Som den største kreds havde København flest for korte fridage med knap 7.000, mens Bornholm 

som den mindste kreds havde 140 for korte fridage i perioden. De øvrige kredse ligger på mellem 

1.800 og 3.700 for korte fridage.  

Det fremgår dog samtidig af ovenstående figur, at København – når der ses bort fra Bornholm – har 

det laveste gennemsnitlige antal for korte fridage pr. betjent, mens det særligt er Nordsjælland og 

Østjylland, som har mange for korte fridage. 

Omfanget af for korte fridage ser umiddelbart ud til at have ændret sig i løbet af 2009. Som det 

fremgår af nedenstående figur, forekommer der at være et niveaufald fra knap 3.500 for korte frida-

ge om måneden i første halvår til ca. 2.500 for korte fridage i andet halvår. Dette kan hænge sammen 

med det større fokus på de for korte fridage, som følge af Rigspolitiets rundskrivelser mv. 
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Niveauet fra andet halvår ser ud til at blive bevaret i begyndelsen af 2010. Således er der registreret 

knap 2.300 for korte fridage i januar måned, og Rigspolitiet skønner på den baggrund, at det samlede 

antal for korte fridage i 2010 vil udgøre godt 27.000. 

Antal for korte fridage fordelt på måneder og ugedage 

For korte fridage fordelt på måneder 

 

For korte fridage fordelt på ugedage 

 

Kilde: POLPAI/SAP-BI og egne beregninger.  

 

Som det fremgår af ovenstående figur er langt de fleste for korte fridage registreret på mandage. Da 

registreringen af en for kort fridag først finder sted ved påbegyndelsen af den følgende vagt, indike-

rer figuren, at det særligt er søndagene/weekenderne, der ofte bliver for korte. Dette kan bl.a. tænkes 

at hænge sammen med brugen af sponsorvagter fra lokalpolitiet i weekenden, hvor der ikke har væ-

ret tilstrækkelig opmærksomhed på deres faste tjeneste om mandagen. 

3.7 Omlægning 

Kompensation: Hvis arbejdstiden forskydes minimum 8 timer med mindre end 72 timers varsel, har medarbejderen ret til 

et omlægningshonorar. 

 

Der ydes også omlægningshonorar ved omlægning fra en afspadseringsdag til en tjenestedag. Der kan kun ydes ét omlæg-

ningshonorar per døgn. Omlægningen kan ikke tilbagekaldes med den virkning, at omlægningshonoraret bortfalder. Om-

lægningshonoraret udgør: 2/1924 af skalaårslønnen ved varsel på 0-24 timer, 1/1924 af skalaårslønnen ved varsel på 24-48 

timer og 0,5/1924 af skalaårslønnen ved varsel på 48-72 timer. 

 

I 2009 forekom i alt 4.050 omlægninger inden for de sidste 3 døgn før tjenestens påbegyndelse. Da 

der blot er tale om, at en tjeneste flyttes fra et tidspunkt til et andet, er der som udgangspunkt ikke 

tale om, at politiet bliver stillet ekstra arbejdstimer til rådighed. Til gengæld indebar omlægningerne 

knap 9.000 kompensationstimer.  

Som det fremgår af nedenstående figur benyttes omlægninger inden for de sidste 3 døgn før tjene-

sten omtrent dobbelt så ofte for polititjenestemænd i beredskabet som for medarbejderne i lokal poli-

tiet og efterforskningen. 
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Gennemsnitligt antal omlægninger pr. betjent fordelt på funktioner og kredse 

Omlægninger fordelt på funktioner 

 

Omlægninger fordelt på kredse 

 

Kilde: POLPAI/SAP-BI og egne beregninger.  

 

Der er en betydelig variation i antallet af omlægninger pr. polititjenestemand på tværs af kredsene. 

Som det fremgår af ovenstående figur er Bornholm den kreds, der i videst omfang benytter omlæg-

ninger, mens kun hver femte betjent i gennemsnit har været udsat for omlægninger i tjenesten inden 

for de sidste 3 døgn i Nordjyllands, Østjyllands og Fyns politikredse. 

Der er væsentlig variation i antallet af omlægninger hen over året, som det ses af nedenstående figur. 

Således ligger niveauet i foråret og sommeren (samt december) på omtrent 250 omlægninger om 

måneden, mens det i de resterende måneder stiger til knap 400. 

Antal omlægninger fordelt på måneder og ugedage 

Omlægninger fordelt på måneder 

 

Omlægninger fordelt på ugedage 

 

Kilde: POLPAI/SAP-BI og egne beregninger.  

 

Af ovenstående figur fremgår det, at der er betydeligt færre omlægninger i weekenden, end i resten 

af ugen. Sammenholdt med mønstret for tilkald og inddragede fridage er der en iøjnefaldende ten-

dens til, at det foretrækkes at ekstra mandskab i weekenderne kun hentes ind akut. 
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Årsager til omlægning – erfaringerne fra 15 betjente 

I politiets arbejdstidsaftale defineres omlægninger, som når en vagt forskydes minimum 8 timer, og det sker senere end 72 

timer før tjenestens afholdelse. Omlæg kompenseres med fra 2 til 0,5/1924 af årslønnen afhængigt af hvor længe før, der 

varsles før den pålagte tjeneste.  

Nedenfor beskrives hvordan de gennemsnitlige antal omlægninger fordeler sig på forskellige årsagstyper og arbejdsområ-

der for de 15 betjente, hvis arbejdstidsforløb er analyseret nærmere. 

Gennemsnitlige antal omlægninger per betjent fordelt på årsagstyper samt afdeling  

  

Som det fremgår af figuren er antallet af omlægninger per betjent begrænset. Brugen af omlægninger begrænser sig til 

særlige politiaktioner, som planlægges med kort varsel, erstatning af syge kolleger eller kolleger på uddannelse. Det er 

bemærkelsesværdigt, at der ikke sker ændringer som følge af arrangementer. Disse må således enten ikke blive anmeldt, 

hvilket betyder, at det er nødvendigt at tilkalde og inddrage fridag, eller at de anmeldes mere end 72 timer i forvejen.  

Det er især betjente i efterforskningen og i specialenheder under lokalpolitiet, der som følge af særlige planlagte aktioner 

udtrykker, at der har været behov for at omlægge deres vagter, hvor betjentene i beredskabet nævner sygdom som den 

største grund til omlægninger. Oftest er det længerevarende sygdom, som giver anledning til omlægninger. Hertil kom-

mer, at betjente i både beredskab og lokalpoliti har oplevet at få omlagt vagter pga. egen eller andres uddannelse, som 

man ikke havde taget hensyn til i den indledende vagtplan. 

 

3.8 Særligt belastende tjeneste 

Særlig belastende tjeneste: § 7. Hvis den gennemsnitlige daglige præsterede arbejdstid fordelt på 7 på hinanden følgende 

dage har udgjort 10 timer eller mere, godtgøres den hermed forbundne særlige belastning med 8 timers afspadseringsfri-

hed. 

 

I 2009 forekom særligt belastende tjeneste i næsten 1.300 tilfælde og udløst godt 10.000 timers 

kompensation. 

Som det fremgår af figuren nedenfor er særlig belastende tjeneste ikke særlig hyppigt forekommen-

de. Således blev kompensationen udløst ca. 0,14 gang per betjent i hele 2009. Kompensationen blev 

hyppigst udløst i beredskabet og efterforskningen. Set i lyset af, at kompensationen for særlig bela-

stende tjeneste udløses som konsekvens af mange arbejdstimer indenfor en syv dages periode, er det 
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ikke overraskende, at der udløses relativt flest i efterforskning og beredskab, da disse funktioner ge-

nerelt har flere arbejdstimer, samt udløser flere kompensationer generelt (jf. ovenfor). 

Gennemsnitlig kompensation for særlig belastende tjeneste (hændelser pr. betjent) 

Kompensationer fordelt på funktioner 

(hændelser pr. betjent) 

 

Kompensationer fordelt på kredse  

(hændelser pr. betjent) 

 

Kilde:POLPAI/SAP-BI og egne beregninger.  

 

Ligeledes udløses der betydeligt flere kompensationer for særlig belastende tjeneste i Københavns 

politikreds end i de øvrige, mens der især i Midt- og Vestjyllands, samt Syd- og Sønderjyllands poli-

tikredse forekommer færrest belastende tjenester per betjent. 

Over ugens dage fremgår det af figuren, at særlig belastende tjenester oftest udløses på mandage, 

fredage og lørdage, mens det sker mest sjældent på tirsdage. 

Gennemsnitlig kompensation for særlig belastende tjeneste (antal hændelser) 

Kompensationer fordelt på ugedage 

(antal hændelser) 

 

Kompensationer fordelt på måneder i 2009 

(antal hændelser) 

 

Kilde:POLPAI/SAP-BI og egne beregninger.  

 

I årets løb i 2009 fremgår det af figuren ovenfor forekom der flest tilfælde af særlig belastende tjene-

ste i oktober måned. Det laveste antal hændelser forekom i november og december, formentlig som 

resultat af COP 15 
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3.9 Sammenhænge mellem kompensationstyper 

I dette afsnit beskrives sammenhængene mellem de forskellige kompensationstyper. Til at beregne 

sammenhængenes størrelse og retning er det gennemført en såkaldt korrelationsanalyse mellem de 

forskellige kompensationer mellem underenhederne i politiet. Analysens resultater fremgår at fakta-

boksen nedenfor. 

Faktaboks: Sammenhænge mellem kompensationstyper 

Kompensationstype  Sammenhæng 

Overarbejde  
(1:1½ og 1:2) 

Der er en positiv sammenhæng mellem overarbejde tilkald. 

Inddragede fridage Der er en positiv sammenhæng mellem inddragede for korte fridage, omlægninger og særlig belastende tjenester. 
Dette vil sige, at hvor enheder som har mange inddragede fridage typisk også har relativt mange for korte fridage, 
omlægninger og særlig belastende tjenester. Omvendt er der ikke nogen betydende sammenhæng mellem inddrage-
de fridage, tilkald og overarbejde. 

Tilkald Der er en positiv sammenhæng mellem tilkald, overarbejde og særlig belastende tjeneste. Omvendt er der en signifi-

kant negativ korrelation mellem kompensationer ved tilkald og ved omlægning mellem 48-72 timer. Dette vil sige, at 
enheder der har et højt antal tilkald typisk vil have et relativt lavere antal omlægninger mellem 48-72 timer. 

For korte fridage For korte fridage har særligt positiv korrelation med inddragede fridage og tilkald.  

Omlægninger Omlægninger har generelt kun i et begrænset omfang sammenhæng med de øvrige kompensationer. Inddragede 
fridage er den eneste kompensationstype, som har en signifikant positiv sammenhæng hermed. 

Særlig belastende 
tjeneste 

Har betydelige korrelationer med alle kompensationstyper bortset fra omlægninger og for korte fridage. Årsagen til at 
netop disse to kompensationstyper korrelerer svagere er, at særlig belastende tjeneste udløses ved mange præstere-
de timer. For korte fridage og omlægninger udløser i udgangspunktet ikke ekstra præsterede timer 

 

I tabellen nedenfor fremgår det hvordan de statistiske sammenhænge mellem de alle de forskellige 

kompensationstyper. 

Sammenhæng mellem kompensationstyperne 

  
Overarbejde 
(1:1½)  

Overar-
bejde (1:2)  Tilkald  

Inddragede 
fridage  

For korte 
fridage 

Omlægning 
0-24 timer 

Omlægning 
24-48 timer 

Omlægning 
48-72 timer 

Særlig 
belastende 
tjeneste 

Overarbejde 
(1:1½)  

1         

Overarbejde 
(1:2)  

 1        

Tilkald    1       

Inddragede 
fridage  

   1      

For korte 
fridage 

    1     

Omlægning 
0-24 timer 

     1    

Omlægning 
24-48 timer 

      1   

Omlægning 
48-72 timer 

       1  

Særlig belas-
tende tje-
neste 

        1 

N= 158 Analysen er foretaget ved pearsons korrelationer mellem den udløste kompensation på de forskellige typer. 
Farver: Signifikant positiv sammenhæng. 
 Signifikant svagere positiv sammenhæng. 
 Ikke signifikant sammenhæng. 
                      Signifikant negativ sammenhæng 
 

 

Overordnet set er der en positiv sammenhæng mellem de forskellige kompensationstyper. Dette ty-

der på at underenhederne i politiet ikke systematisk substituerer mellem de forskellige kompensati-

onstyper. Kun i ét enkelt tilfælde kan der identificeres en negativ sammenhæng mellem to kompen-

sationer, nemlig tilkald og omlægninger mellem 48-72 timer. 



  

47 

  

3.10Forskelle i kompensation – en statistisk forklaring 

I dette afsnit beskrives resultaterne fra en statistiske analyse, der er gennemført med henblik på at 

forklare forskelle i udløste kompensationer på tværs af politiets forskellige underenheder. Der er 

gennemført i alt tre statistiske analyser med henblik på at forklare forskelle i hver af de tre største 

kompensationstyper:  

 Overarbejde (samlet kompenseret overarbejde) 

 Inddragede fridage 

 Tilkald 

For statistisk at kunne analysere årsagerne til forskellene er det her nødvendigt at bevæge sig et or-

ganisatorisk niveau ned. Derfor er politikredsene til formålet nedbrudt i ca. 160 underenheder.
11

 

Hver kreds er således opdelt i en række underenheder, der tilnærmet afspejler den organisatoriske 

struktur i forhold til planlægningen. Figurerne nedenfor illustrer fordelingerne over de udvalgte 

kompensationstyper på tværs af underenhederne. 

Kompensationstypers fordeling på tværs af underenheder 

Overarbejde Tilkald Inddraget fridag 

   

Som det fremgår af ovenstående figurer er der betydelig variation mellem de forskellige underenhe-

der. Nogle enheder har et meget lavt antal udløste kompensationstimer per betjent, mens andre har et 

betydeligt højere niveau.  Til at forklare denne variation i de udløste kompensationer er der inddra-

get en række strukturelle forhold, som varierer mellem politiets forskellige underenheder.  

Når der kontrolleres for strukturelle forskelle mellem underenhederne er det afgørende, at der simul-

tant kan kontrolleres for disse forhold. Derfor er der gennemført multiple regressionsanalyser for at 

tage højde for dette. I regressionsanalyserne, som er præsenteret nedenfor fremgår det at de statiske 

modeller kan forklare mellem cirka 40 % og 55 % af variationen på de forskellige kompensationsty-

per. Modellerne kan altså forklare en væsentlig del af forskellene mellem underenhederne. Hvis mo-

dellerne havde forklaret 100 % af forskellene, ville de strukturelle forhold kunne forudsige det ek-

sakte antal udløste kompensationer i hver enkelt underenhed. I disse analyser er det cirka 50 procent 

                                                                 

11 Underenheder er her defineret ud fra forskellige kategoriseringer fundet fra BI. Grundlæggende er hver politikreds op-

delt i fire forskellige kategorier: Administration, efterforskning, beredskab og lokalpoliti. Administrationen behandles som 

én enhed per kreds. Efterforskning er generelt opdelt efter personfarlig, organiseret kriminalitet og økonomisk kriminalitet. 

I Københavns politikreds er opdelingen foretaget efter geografisk placering frem for funktionel placering. Beredskab og 

lokalpoliti er fordelt på fysiske steder/stationer. Alle betjentes tilhørsforhold er kodet manuel ud fra oplysninger om politi-

kreds, personaledelområde, administrativt tjenestested og organisationsenhedstekst. 
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af variationen mellem underenhederne, som vores model ikke kan forklare, hvilket betyder at andre 

forhold end de strukturelle forhold inddraget i analyserne er årsag til den resterende variation. 

I tabellen nedenfor ses en oversigt, over de enkelte variables betydning i de enkelte modeller.  På 

tværs af alle modellerne er det meget tydeligt, at det arbejdsområde underenheden tilhører (admini-

stration, efterforskning, beredskab, lokalpoliti) har særlig stor betydning for niveauet for udløst 

kompensation. På tværs af analyserne viser det sig, at der gennemsnitlig udløses mere kompensation 

i underenheder, som beskæftiger sig med efterforskning og i beredskabet. 

Tabel : Multipel regressionsanalyse (OLS) af sammenhængen mellem strukturelle forhold og hhv. tilkald, overarbejde 

og inddragede fridage.12 

 Tilkald Inddragede fridage Overarbejde 

 Tilkald som af-

hængig variabel 

Inddragede fridage som 

afhængig variabel 

Overarbejde som af-

hængig variabel 

ParametreA    

Konstant ** ** * 

Andel mænd . * - 

Præsterede timer *** - *** 

Sygdom - - ** 

Orlov *** - - 

Ansættelsesgrad ** ** - 

Anciennitet - *** *** 

Arbejdsområde B *** *** *** 

Modeltest 

R2 40,4  % 55,7 % 51,7 % 

N 157 158 157 

* Signifikant på 0,2 niveau; ** Signifikant på 0,1 niveau; *** Signifikant på 0,05. 

A. Da foreliggende data er populationsdata, er signifikanstest i princippet overflødig. Der er dog noget uenighed i litteraturen 

om hvorvidt man alligevel bør (og kan meningsfuldt) foretage disse test. Der er i disse analyser valgt at foretage signifikans-

test. 

B. Arbejdsområde indgår i modellen som i alt tre dummy-variable. En for administration, en for beredskab og en for efter-

forskning. 

 

Udover arbejdsområde er det forskelligt fra model til model, hvilke forhold, der har en betydende 

sammenhæng med de udløste kompensationer. Eksempelvis har det gennemsnitlige antal præsterede 

timer per medarbejder en positiv sammenhæng med udbetalt kompensation (tilkald og overarbejde). 

En del af forklaringen på dette kan være, at på enheder, hvor medarbejderne arbejder relativt meget, 

er fleksibiliteten i planlægningen under de nuværende regler relativt lavere, og derfor er det nødven-

digt at lade betjentene arbejde mere over og tilkalde dem oftere. 

Fortolkningen af de signifikante variabler i hver model følger af nedenstående tabel. 

                                                                 

12 Der er foretaget klassiske forudsætningstest for OLS regressionsmodeller (Jf. Greene, Gujarati). Specielt Multikollinari-

tet og autokorrelation kunne teoretisk udgøre problemer. Testene har dog vist at der ikke er noget der tyder på, at sådanne 

forhold skulle påvirke analysen resultater.  Endvidere har test vist at enkelte observationer har særlig indflydelse på model-

lerne. Det drejer sig om én observation i hhv. modellen for tilkald og modellen for overarbejde. Begge observationer er 

udeladt af modellerne.  
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Kompensation 

(afhængig variabel) Forklarende variable i modellen 

Overarbejde   Arbejdsområde (administration, efterforskning, beredskab, lokalpoliti) (betjente i efterforskning har mere overar-

bejde, og betjente i administration og beredskab mindre overarbejde end betjente i lokalpolitiet) 

 Gennemsnitligt antal timer (jo flere timer, desto mere overarbejde) 

 Sygefravær (jo mere sygefravær, desto mere overarbejde) 

 Anciennitet (jo højere gennemsnitlig anciennitet, desto mindre overarbejde) 

Tilkald   Arbejdsområde (administration, efterforskning, beredskab, lokalpoliti) (betjente i efterforskning har flere tilkald 

end betjente i de øvrige arbejdsområder) 

 Gennemsnitligt antal timer (jo flere timer, desto flere tilkald) 

 Gennemsnitlig ansættelsesgrad (jo højere gennemsnitlig ansættelsesgrad, desto flere tilkald) 

 Gennemsnitlig antal orlovsdage (jo flere orlovsdage, desto færre tilkald) 

Inddragede fridage   Arbejdsområde (administration, efterforskning, beredskab, lokalpoliti) (betjente i beredskabet har flere inddrage-

de fridage end betjente i de øvrige arbejdsområder) 

 Anciennitet (jo højere anciennitet, desto færre inddragede fridage) 

 Ansættelsesgrad (jo højere ansættelsesgrad, desto færre inddragede fridage) 

 Andel mænd (jo større andel mænd, desto flere inddragede fridage) 

Note: N=156-157 på tværs af modellerne. 

 

Udover at give en bedre forståelse af hvad der kendetegner enheder, hvor der udløses relativt meget 

af de tre kompensationstyper, kan man også på baggrund af analyserne beregne et benchmark, som 

er korrigeret for de strukturelle forhold, der er inddraget i modellen. Dette benchmark kan herefter 

anvendes til at beregne et potentiale i forhold de politikredse, som klarer sig bedst efter korrektion 

for strukturelle forhold nedenfor. I første omgang kan der på baggrund af de statistiske analyser be-

regnes en forudsagt værdi for hver enkelt underenhed. Nedenfor ses et plot over de observerede og 

forudsagte værdier for hver af modellerne. Plottene viser hvor tæt modellerne kan forudsige de fakti-

ske værdier. 

Observerede og forventede værdier for underenheder 

Overarbejde Tilkald Inddragede fridage 

   

Kilde: 

 

Hvis et punkt i figurerne ligger over linjen betyder det, at den observerede værdi er større end den 

værdi man forventer, når man har korrigeret for de strukturelle forskelle, der indgår i modellen. 

Forskellene mellem de forventede og observerede værdier aggregeres derefter for hver af de 12 poli-

tikredse. Dette gøres ved at tage et vægtet gennemsnit af alle de observerede og forventede værdier 

for underenhederne for hver politikreds.  
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I tabellen nedenfor fremgår forholdet mellem observerede værdier og forventede værdier på kreds-

niveau.
13

 En værdi under ét betyder, at kredsen har en lavere forventet værdi end den faktisk obser-

verede værdi, og dermed klarer sig bedre end den statistiske model forudsiger. 
14

 En værdi over ét 

betyder, at kredsen har en højere lavere forventet værdi end modellen forudser og dermed klarer sig 

dårligere end de burde, korrigeret for strukturelle forhold. 

Forhold mellem forventede og observerede værdier 

Kreds Kredsnavn 

Overarbejde (forven-

tet/observeret) 

Tilkald (forven-

tet/observeret) 

Inddragede fridage 

(forventet/observeret) 

101 Nordjylland 0,83 1,60 0,78 

102 Østjylland 1,05 2,16 0,78 

103 Midt- og Vestjylland 0,72 0,47 0,91 

104 Sydøstjylland 0,88 0,87 0,99 

105 Syd- og sønderjylland 0,94 1,52 0,93 

106 Fyn 1,06 1,62 0,75 

107 Sydsjælland og Lolland-Falster 0,99 1,21 1,29 

108 Midt- og Vestsjælland 1,06 1,55 1,04 

109 Nordsjælland 1,17 0,90 0,80 

110 Københavns Vestegn 1,10 1,19 0,80 

111 København 1,00 0,46 1,30 

112 Bornholm 0,82 1,77 0,75 

  

Den statistiske analyse og benchmarket benyttes i afsnit 5.2 som grundlag for beregningen af effek-

tiviseringspotentialer.  

Udover de variable, som indgår i de endelige regressionsmodeller, har en række andre variable været 

inddraget i analysearbejdet. For det første er der testet for hændelsesmønstrene i de enkelte kredse. 

Som det fremgår af nedenstående figurer, er der ikke nogen signifikant sammenhæng mellem antal-

let af hændelser pr. medarbejder og forholdet mellem de observerede og modelforudsagte kompen-

sationer. En mulig forklaring på dette kan være, at Rigspolitiets dimensioneringsmodel netop har til 

formål at sikre, at medarbejderressourcerne fordeles i overensstemmelse med kredsenes arbejdsbyr-

de i form af hændelser. Der er så at sige i dimensioneringen allerede taget højde for forskelle i antal-

let af hændelser på tværs af kredsene. 

                                                                 

13 For at denne beregning skal være konsistent, og at forholdet mellem observeret og forventet kompensation skal være 

retvisende, er der for observerede kompensationer anvendt samme aggregeringsregler som for de forventede kompensatio-

ner. Denne beregnede værdi kan afvige en smule fra den ’faktisk’ observerede værdi i alle politikredse for alle medarbejde-

re. 

14 Hvis man laver tilsvarende beregning blandt underenhederne ville gennemsnittet være lig ét. Fordi de forventede og 

faktiske værdier er opregnet kan gennemsnittet af værdierne i tabellen ikke tillægges substantiel betydning og man bør 

udelukkende fortolke på tværs af kredsene. 
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Korrelation mellem hændelser og forventet/observeret kompensation pr. betjent 

Overarbejde Tilkald Inddragede fridage 

   

 

Ligeledes har forskelle i rammevilkår i form af socioøkonomisk status og indbyggertal været over-

vejet inddraget i analysen. Disse variable er dog udeladt af de endelige regressionsmodeller, idet de 

primært fungerer som proxy’er for kredsenes arbejdsbelastning. Da der allerede kontrolleres direkte 

for dette i form af antallet af hændelser, er det af teoretiske grund valgt ikke at medtage disse variab-

le. 

For at kontrollere for yderligere strukturelle forhold er harmoniseringsgraden korreleret med de tre 

kompensationstyper i modellen på kredsniveau.
15

 Der er intet i disse analyser, der indikerer, at der er 

nogen sammenhæng mellem harmoniseringsgraden og niveauet for udløste kompensationer. 

 

 

                                                                 

15 Harmoniseringsgraden udtrykker forholdet mellem hændelseshistorikken og bemandingsplanlægningen i den enkelte 

kreds, jf. BCG’s analyse fra 2009. 
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4.Politiets planlægningspraksis 
 

Deloitte har i forbindelse med analysen af politiets arbejdstid foretaget en kortlægning og vurdering 

af planlægningspraksis i politiet.  

Indledningsvist gives en kort beskrivelse af politiets planlægningsbehov og de forskellige hensyn der 

spiller ind på vagtplanlægningen. Dernæst analyseres tilrettelæggelsen af vagtplanlægningsproces-

sen og systemunderstøttelsen af vagtplanlægningen. Endelig gennemføres en benchmarking af kred-

senes evne til at planlægge omkostningseffektivt under hensyntagen til de strukturelle forskelle der 

er på tværs af kredse og stationer.  

På baggrund af analysen opstilles i kapitel 5 en række initiativer, der kan bidrage til at opnå en øget 

omkostningseffektivitet og/eller fleksibilitet i tilrettelæggelsen af politiets arbejdstid indenfor ram-

merne af de eksisterende arbejdstidsaftaler.  

Kapitlet er dels baseret på interview i udvalgte kredse dels en spørgeskemaundersøgelse rettet mod 

samtlige kredse, hvor variationen i planlægningspraksis mellem kredsenes underenheder er søgt 

klarlagt. Spørgeskemaundersøgelsen, der er gennemført i løbet af kort tid og var henvendt til kredse-

nes personalechefer, fokuserede på enheder i beredskab, efterforskning og lokalpoliti.  

Alle 12 kredse er dækket afs spørgeskemaundersøgelsen og  ca. 85 pct. af underenhederne. Bilags-

rapporten giver et overblik over den anvendte kreds- og enhedsstruktur og redegør for hvorledes 

strukturen er etableret. 

4.1 Planlægningsprincipper og planlægningsbehov 

Deloitte har foretaget en kortlægning af anvendelsen af de forskellige planlægningsprincipper i poli-

tiet, jf. figuren nedenfor. Det fremgår heraf, at der er væsentlige forskelle i anvendelse af planlæg-

ningsprincipper såvel mellem funktioner og kredse i politiet.  

Anvendelse af planlægningsprincipper i politiet – fordelt op funktioner og kredse 

  

Kilde: Spørgeskema vedrørende planlægningspraksis 

De planlægningsprincipper der anvendes i politiet er kort beskrevet nedenfor. 

 Fast plan: Medarbejderne arbejder på samme dage og tidspunkter hver uge. En arbejdsdag/vagt 

er i gennemsnit 7,4 timer (8+8+8+7+6). Der arbejdes som udgangspunkt i tidsrummet 8-16. Det-

te princip anvendes primært i efterforskningen og lokalpolitiet. 
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 Individuel plan: Medarbejdernes plan udarbejdes individuelt. Det vil sige, at der ikke er et fast 

mønster i planen. Medarbejderne eller politiet kan vælge vagterne efter behov. Dette princip ses 

typisk i beredskabet. Vagterne varer typisk 8 timer og ligger typisk i tidsrummene 7-15, 15-23 og 

23-7. Interview har vist at enkelte kredse arbejder med varierende vagtlængder afhængig af en 

opgaves forventede varighed, ligesom der også flere steder arbejdes med forskudte vagtopstarts-

tidspunkter for de enkelte patruljer på en vagt. 

 Rulleplan: Medarbejderne har en fast plan, men arbejdsdagene/tiderne rykkes i et fast mønster, 

der giver en jævn fordeling af dag-, aften-, natte- og weekendvagter. En rulleplan kan være dæk-

kende for hele eller dele af vagten, men ses primært i lokalpolitiet og efterforskningen i forbin-

delse med sponsorvagter (betjente fra lokalpolitiet og efterforskning der varetager weekendvagter 

i beredskabet). Der er eksempler på anvendelse af rulleplaner i visse dele af beredskabet i enkelte 

kredse. 

Baseret på den gennemførte analyse er det Deloittes vurdering, at følgende tre hensyn er domineren-

de i valget af planlægningstype og vagtplanlægningen, hhv. faglige hensyn, hensyn til bemandings-

normen og hensyn til den enkelte medarbejder. 

Faglige hensyn  

Planlægningsbehovet i politiet varierer afhængig af opgavernes kompleksitet, kompetencebehovet i 

opgaveløsningen, opgavernes forudsigelighed og muligheder for prioritering. Forskellene i opgaver-

nes karakteristika betyder, at der for de enkelte afdelinger er forskellige behov i forhold til planlæg-

ning og bemanding.  

Beredskabet, vagtcentralen, alarmcentralen og hundepatruljen har brug for at kunne planlægge på 

kort sigt, have stor fleksibilitet i planen og operere med døgnbemanding. Dette behov imødekommes 

i politiet ved at benytte individuelle vagtplaner eller rulleplaner, med treholdsskift samt gennem mu-

lighed for at ændre i planen helt frem til afvikling af vagten. 

Færdselsafdelingen, specialpatruljerne, lokalpolitiet og efterforskningen har mindre behov for flek-

sibilitet og kan generelt arbejde inden for almindelig arbejdstid, hvilket indebærer, at der i disse af-

delinger i højere grad benyttes faste planer, dog ligeledes med mulighed for med kort varsel, at kalde 

betjente på arbejde. 

Hensyn til bemandingsnorm 

Vagtplanlægningen finder sted under hensyntagen til en bemandingsnorm. Bemandingsnormen an-

giver det antal betjente, der bør være på en konkret vagt for at kunne bemande det nødvendige antal 

patruljer. Bemandingsnormen er baseret på et gennemsnitligt forventet aktivitetsniveau og varierer i 

beredskabet i forhold til ugedage samt dagvagt, eftermiddagsvagt eller nattevagt. Bemaningsnormen 

kan opskrives for en konkret vagt såfremt der er kendskab til konkrete større opgaver, der vil kræve 

yderligere personale. 

I den overvejende del af kredsene planlægges alle vagter med det antal betjente, normen foreskriver. 

I løbet af planperioden vil sygemeldinger, større opgaver eller interne aktiviteter, der ikke er indreg-

net i bemandingsbehovet på den enkelte vagt, udløse et behov for at overveje tilkald eller omlægning 

af betjente. Enkelte kredse planlægger med 1-2 betjente i oversku i forhold til bemandingsnormen. 
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Planlægning efter bemandingsnorm 

  

I de kredse der planlægger med overskud i forhold til normen, forklares det via interview, at dette 

overskud i praksis ikke kommer til udtryk i et overforbrug på den enkelte vagt, idet overbemandin-

gen i de 4 ugers låste periode reduceres til passende antal pga. sygdom, uddannelse og uforudsete 

opgaver der ellers ville have udløst tilkald eller omlægning. Disse kredse vurderer, at omkostningen 

forbundet med at planlægge med bemandingsoverskud er lavere end omkostningen forbundet med 

tilkald og omlægninger. Derudover oplever medarbejderne færre ændringer/tilkald/omlægninger. 

Undersøgelsen har vist, at stort set alle stationer tilkalder ekstra personale, såfremt bemandingsnor-

men ikke kan opfyldes pga. sygdomsfravær. Kun enkelte stationer tillader således at man på selve 

dagen kommer under bemandingsnormen og afventer at tilkalde før der opstår et konkret behov. 

Medarbejderhensyn 

Det er Deloittes indtryk, at planlægningskulturen i politiet er præget af såvel politiets udstrakte hen-

syntagen til medarbejdernes behov som medarbejdernes fleksibilitet i forhold til akutte opgaver eller 

behov for at møde på vagter, der ellers ikke kunne besættes.  

I lokalpolitiet, specialpatruljerne og efterforskningen er det indtrykket, at der lægges vægt på mulig-

heden for at kunne tilrettelægge eget arbejde og muligheden for at kunne forudsige sin arbejdstid. 

Disse parametre er, foruden faglige hensyn, afgørende for medarbejdernes ønske om at arbejde i dis-

se afdelinger. 

I beredskabet er det indtrykket, at der lægges vægt på muligheden for i stor udstrækning selv at kun-

ne vælge vagter, ligesom muligheden for at kunne bytte vagter med kolleger er central. I beredskabet 

er der tradition for, at medarbejderne selv indledningsvis vælger, hvilke vagter de ønsker at møde på, 

hvilket dog er begrænset af den fastsatte bemandingsnorm for vagterne og de muligheder, den kon-

krete medarbejder har for at vælge vagter under hensyntagen til arbejdstidsreglerne.  

Udover de opgavemæssige behov ses betjentenes behov for at øve indflydelse på egen plan. Her vi-

ser interview at de individuelle planer understøtter dette, samt at det er centralt for betjentene at 

kunne bytte vagter, og derved øge den personlige fleksibilitet efter planen er låst.  
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4.2 Roller, opgaver og ressourcer i vagtplanlægningen 

Deloitte har som led i analysen foretaget en kortlægning af vagtplanlægningsprocessen i politiet. 

Nedenfor beskrives roller i vagtplanlægningen, planlægningsprocessen og systemer og værktøjer. 

Roller og opgaver i vagtplanlægningen 

I planlægningen indgår en række forskellige aktører, der hver har opgaver i relation til vagtplanlæg-

ningen. Rollefordelingen og forståelsen af opgaver og ansvar varierer dog stærkt på tværs af kredse 

og funktioner i politiet. 

Rolle Typiske opgaver Variationer 

Betjente 

 

For beredskabets vedkommende er betjentenes opgave 
indledningsvis at vælge de vagter, de ønsker i den kom-
mende planlægningsperiode, og finde kolleger at bytte med, 
såfremt de ønsker at bytte. Dertil kommer godkendelse af 
ferie. ¨ 

For øvrige betjente er opgaven at sætte sig ud til sponsor-
vagter i det omfang, det er nødvendigt, og hvor disse ikke er 
fastsat via en rulleplan, og at få godkendt ferie, afspadsering 
og øvrig frihed hos personalelederen inden afholdelse. 
Deres øvrige arbejdstid ligger i en fast plan. 

Alle medarbejdere skal i øvrigt registrere eget overarbejde. 

I nogle kredse er det en del af betjentenes rolle at give 
tjenesteudsætteren besked på at tilføje det afholdte 
overarbejde i POLPAI, andre steder er det personalele-
derens rolle. 

Personaleledere 

 

Personalelederne har det overordnede ansvar for planlæg-
ningen. Det generelle billede er, at dette ansvar er uddele-
geret til listeførere og/eller tjenesteudsættere, og kun sjæl-
dent har personalelederne en aktiv rolle i selve planlægnin-
gen.  

Personaleledernes aktive rolle er typisk i forbindelse med 
godkendelse af overarbejde henholdsvis tilkald og eventuel 
opfølgning på planen. 

Alle kredse har en regel om, at overarbejde skal god-
kendes på forhånd af personalelederen og af vagtche-
fen, såfremt personalelederen ikke er til stede.  

Kun tre kredse håndhæver denne regel i praksis. I de 
øvrige kredse godkendes overarbejde af personalelede-
ren efter overarbejdets afholdelse. I to kredse har perso-
nalelederen en aktiv opgave i at udarbejde planen hen-
holdsvis at udpege medarbejdere til de vagter, der ikke 
besættes frivilligt. 

Listeførere 

 

I forbindelse med den konkrete udarbejdelse af planen 
findes en listeførerrolle. Listeføreren er en betjent, der har 
fået til opgave at udarbejde planerne. I enkelte tilfælde kan 
det være en ældre betjent, der ikke længere er på gaden, 
men som bruger sin tid på at være listefører for flere afde-
linger, eller som kun arbejder nogle få timer om ugen og 
bruger dem på at føre liste i en enhed. 

Listeførerens centrale opgave er typisk at indsamle (via 
papirlister, Excel m.v.) betjentenes ønsker til vagter. Heref-
ter besætter listeføreren de tilbageværende vagter. Nogle 
steder rundsender listeføreren en liste med tilbageværende 
vagter, som medarbejderne så kan byde ind på. Listeføreren 
tildeler herefter de resterende vagter. I en enkelt kreds er 
det personalelederens ansvar at udpege medarbejdere til de 
vagter, der ikke bliver besat efter udsendelse af en e-mail. 

I cirka halvdelen af kredsene ligger den reelle planlæg-
ningsopgave hos listeføreren. I den anden halvdel er det 
personaleleder og tjenesteudsætter, der bærer ansvaret.  

Hos beredskabet i Århus findes listeføreren ikke, idet 
planlægningssystemet POLVAGT her sætter betjentene i 
stand til selv at gennemføre den indledende planlæg-
ning. 

 

Tjeneste-
udsættere 

 

En tjenesteudsætter er en medarbejder i personaleafdelin-
gen eller i en central planlægningsenhed, der beskæftiger 
sig med tjenesteplanlægning. Tjenesteudsætteren udmelder 
bemandingsbehovet til de enkelt vagter, inden en vagtperio-
de frigives til, at betjentene kan sætte sig ud. Bemandings-
behovet er mindstenormen, hvortil eventuelt lægges yderli-
gere bemanding på grund af særlige opgaver. 

Det er generelt tjenesteudsætternes opgave at ændre vag-
ter, der udløser kompensation. Tjenesteudsætterne er i alle 
kredse dem, der håndterer ændringer, efter planen er låst. I 
enkelte kredse håndterer personalelederen indimellem selv 
ændringerne i POLPAI. 

I cirka halvdelen af kredsene sørger tjenesteudsætteren 
for, at planen færdiggøres. Det vil sige, der rundsendes 
en e-mail om tilbageværende vagter, eller tilbageværen-
de vagter besættes med ledige betjente.  

Tjenesteudsætterne har i de fleste kredse en rolle i at 
kontrollere, om planen udløser kompensation. I tre kred-
se foretages en fuldstændig kontrol af alle planer, mens 
resten af kredsene kontrollerer stikprøvevis. Det er alle 
tjenesteudsætternes oplevelse, at de finder mange be-
satte vagter, der udløser kompensation, når de foretager 
kontrol. 

 



  

56 

  

Vagtchefen 

 

På hver vagt er en vagtchef, der har det ledelsesmæssige 
ansvar, og som har beslutningskompetence på vagten. I alle 
kredse er det vagtchefens opgave at beslutte, om der skal 
indkaldes personale, for eksempel i forbindelse med syge-
meldinger eller en stigning i aktivitetsniveauet. 

 

Der er i alle kredse en regel om, at vagtchefen skal 
godkende overarbejde, men denne regel praktiseres kun 
i tre kredse. I de øvrige kredse godkender personalele-
deren overarbejde, efter overarbejdet er afholdt. 

Det er samtidig vagtchefens ansvar at flytte efterfølgen-
de vagter, såfremt overarbejdet udløser en for kort fridag 
eller et kort skift. Dette finder dog ligeledes kun sted i tre 
kredse. I de øvrige kredse bliver vagten ikke flyttet. 

Variationen i rollefordelingen bekræftes af den gennemførte spørgeskemaundersøgelse, hvor det 

bl.a. fremgår, at der er stor forskel på hvem der fører kontrol med planen før den låses. 

Gennemgang af centrale roller i planlægningen viser, at planlægningsopgaven på tværs af kredsene i 

vid udstrækning forløber decentralt. Ledernes rolle i planlægningen er begrænset, og deres mulighed 

for at øve indflydelse på de planlægningsmæssige beslutninger, der har økonomiske konsekvenser, 

er derfor lille. I de kredse, hvor tjenesteudsætterne ikke kontrollerer alle planer for kompensations-

udløsende vagter, ligger hele planlægningen og dens konsekvenser hos listeføreren hhv. vagtchefen. 

Ressourceforbrug på vagtplanlægning 

Ressourceforbruget på vagtplanlægning er i budgetanalysen af politiet 2009-2010 opgjort til ca. 175 

årsværk i de 12 kredse plus yderligere 18 årsværk i Rigspolitiet
16

.  

Der ses en betydelig spredning i ressourceforbruget på vagtplanlægning på tværs af kredsene. En 

simpel benchmarking af antallet af politiårsværk pr. planlægningsårsværk viser et spænd mellem den 

næst mest produktive (Fyn) og den næstmindst produktive kreds (Sydsjælland) på 80%.  

Antal planlægningsårsværk Antal politiårsværk pr. planlægger 

  

Kilde: McKinseys opgørelse af ressourceforbrug på vagtplanlægning og egne beregninger 

Deloitte har foretaget en analyse af sammenhængen mellem planlægningsratioen og de planlæg-

ningsprincipper, der anvendes i kredsen (rulleplan, individuelle planer, plan med faste vagter, faste 

vagter med sponsorvagt). Med forbehold for de usikkerheder sammenligning indikerer, at der er en 

forholdsvis stærk sammenhæng mellem andelen af medarbejdere på faste plantyper (rulleplaner, 

planer med faste vagter og faste planer med sponsorvagter i rul) og planlægningsratioen, således at 

det generelle billede er at jo flere betjente på individuelle planer, jo flere ressourcer bruges på plan-

lægning pr. betjent.  

                                                                 

16 Baseret på McKinseys afdækning af ressourceforbrug i Politiet.  
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Sammenhæng mellem planlægningsprincip og ressourceforbrug 

 
 

 

Det er værd at bemærke, at Østjylland – der som eneste kreds har implementeret en variant af 

POLVAGT – fremstår som den fjerde mindst produktive kreds, og således ikke har nedbragt res-

sourceforbruget i vagtplanlægningen som følge af ibrugtagningen af POLVAGT.  

Dette kan formodentlig bl.a. tilskrives at POLVAGT kun er implementeret i dele af Østjyllands poli-

ti (beredskab Århus) og uden funktionaliteten med systemkontroller af arbejdstidsreglerne, men er 

også et udtryk for at POLVAGT kun kan forventes at give effektiviseringer af planlægningen, så-

fremt der gennemføres nødvendige ændring af planlægningsprocesser og roller. Der er således grund 

til at være opmærksom på, at der med udrulning af POLVAGT sker en udbredelse af princippet om 

individuelle vagtplaner til alle politiets beredskabsafdelinger, hvilket kan indebære en risiko for et 

øget ressourceforbrug til vagtplanlægning. 

Det anbefales derfor, at der i forbindelse med udrulning af POLVAGT er skærpet fokus på de rolle-

ændringer der skal bidrage til at realisere besparelsen på planlægningsopgaven, og at der efter im-

plementeringen foretages tæt opfølgning på dette. Såfremt der ikke ses den forventede gevinst fore-

slås det, at der indlægges rullevagter i POLVAGT for beredskabsafdelingerne, således at betjentene 

fremadrettet kun skal foretage ændringer i forbindelse med ferieafholdelse og vagtbytte mv. 

4.3 Planlægningsprocessen  

Hovedtrinene i planlægningsprocessen er overordnet set de samme på tværs af kredsene. Men der er 

mange variationer dels i forhold til de enkelte aktiviteter, dels i forhold til hvem der udfører de for-

skellige aktiviteter fra kreds til kreds og fra afdeling til afdeling.  

Processens hovedtrin med roller ses i nedenstående figur. Givet, at der er mange variationer mellem 

kredsene og stationerne, er denne figur ikke alment gyldig, men den giver et overordnet indtryk af 

forløbet. 
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Den typiske planlægningsproces  

 

Ind til ca. 8 uger før vagtplanen låses, kan betjentene sætte sig ud til vagter. Det gøres typisk ved, at 

betjentene skriver sig på en liste, der hænger på stationen. En kreds har et Excelark på POLNET, 

hvor betjentene sætter sig ud, og i en anden kreds sætter betjentene sig ud direkte i POLPAI. I Øst-

jyllands politikreds sætter betjentene sig ud i systemet POLVAGT. 

Fra 8 til 6 uger før planen låses, konsoliderer listeføreren planen ud fra betjentenes ønsker. Betjente-

ne modtager en e-mail med ledige vagter, de kan sætte sig ud til. Hvis der herefter stadig er ledige 

vagter, udvælges nogle til at tage disse. I nogle kredse er det ikke listeføreren, men personalelederen, 

der udpeger betjente til de sidste vagter.  

Fire uger før ikrafttræden låses planen. Ændringer til planen, som forekommer, efter den er låst, 

sanktioneres enten af personalelederen eller personaleafdelingen. Nogle kredse følger herefter op på 

den enkelte personaleleders rate for kompensationsudløsende vagter, mens andre ikke foretager op-

følgning på den enkelte afdeling. Samtlige kredse får en opgørelse over kredsens samlede kompen-

sationsudbetaling. 

De mest udbredte variationer i processen fremgår af tabellen nedenfor 

Variationer i planlægningsprocessen 

Planlægningstrin Variation A Variation B Variation C 

Vagtønsker Fysiske lister, hvor medarbej-
derne påfører vagtønsker. 

Excelark, hvori betjentene indsæt-
ter vagtønsker. 

Medarbejderne taster ønsker i 
POLPAI. 

Tildeling af manglende  
ledige vagter 

Listefører konsoliderer og tilde-
ler ledige vagter. 

Tjenesteudsætteren konsoliderer 
og tildeler ledige vagter. 

Personalelederen konsoliderer 
og tildeler ledige vagter. 

Kontrol af planen Personaleafdelingen foretager 
stikprøver og ændrer vagter, der 
udløser kompensation. 

Personaleafdelingen kontrollerer 
alle planer og får ændret vagter, 
der udløser kompensation. 

 

Ændringshåndtering Personalelederen sanktionerer 
et ændringsønske. 

Personaleafdelingen sanktionerer 
et ændringsønske. 

 

Opfølgning Personaleafdelingen følger op 
på den enkelte leders rate for 
vagter, der udløser kompensati-
on. 

Periodevis opfølgning på hele 
kredsens forbrug af kompensation. 

Der er ingen  
opfølgning. 

Kilde: Deloittes interviewinterview og spørgeskema 
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Planlægning og håndtering af regler frem til den låste periode 

Inden planen låses, foretages stikprøve hhv. fuld kontrol af planerne for at sikre, at planen overhol-

der arbejdstidsreglerne, og at der ikke findes vagter, der udløser kompensation. Kontrollen foretages 

primært af tjenesteudsættere hhv. personaleledere. 

I tabellen nedenfor ses en oversigt over de regler, der ofte er i spil i planlægningsperioden, og hvor-

dan de håndteres. 

Håndtering af regler frem til låsning af planen 

Arbejdstidsregel  Håndtering i praksis 

§ 16. Fastlæggelse af plan 

Tjenesteplanen skal være fastlagt 4 uger 
frem. 

Det sikres, at betjentene sætter sig ud til vagter i god tid (bortset fra de afdelinger, hvor man 
kører med faste planer), så planen kan færdiggøres og låses i tide. 

§ 15. Hvileperiode 

Den daglige hvileperiode skal være 11 timer 
og kan nedsættes til 8 timer én gang ugent-
ligt. 

Det er ikke tilladt for betjentene at sætte sig ud til vagter, der er så tæt på hinanden, at der 
bliver en for kort hvileperiode imellem. Dette sker dog alligevel indimellem i praksis, hvoref-
ter listeføreren eller tjenesteudsætteren må foretage ændringer, hvilket ikke foregår konse-
kvent, fordi planerne nogle steder kun tjekkes stikprøvevis i forhold til arbejdstidsreglerne. 

§ 19, stk. 2. Længde på fridage 

En fridag skal være på mindst 40 timer (36 
timer, hvis et kalenderdøgn indgår, og 2 frida-
ge i træk skal være minimum 64/56 timer). 

Det er ikke tilladt for medarbejderne at sætte sig ud til vagter, som skaber en for kort fridag. 
Det sker dog alligevel – særligt i forbindelse med vagter, der følger umiddelbart efter en 
weekendvagt, fordi det ikke er tilladt at sætte sig ud til en mandagsvagt, eller hvis en medar-
bejder skifter fra en periode med nattevagter til dagvagter. Herefter må tjenesteudsætter 
eller listefører følge op på fejlen, hvilket ikke foregår konsekvent, fordi planerne kun tjekkes 
stikprøvevis i forhold til arbejdstidsreglerne. 

§ 19, stk. 4. Fridage i træk 

Det skal tilstræbes, at den enkelte medarbej-
der har 2 sammenhængende fridage per uge. 

Der bliver ikke fulgt direkte op på, om medarbejderne får sat sig ud til minimum 2 fridage i 
træk per uge. Medarbejderne skal selv sørge for at sætte sig ud til fridage i træk, men grun-
det reglerne bliver det sjældent afvist. 

§ 19, stk. 5. Arbejdsdage i træk 

Der kan højst være 10 arbejdsdage mellem to 
fridage. 

I enkelte afdelinger – særligt specialenhederne – lægger medarbejderne ikke altid mærke til, 
hvor meget de arbejder, specielt fordi afspadserindsdage tæller med som en vagt. Der føl-
ges dog ikke konsekvent op på, at medarbejderne ikke sætter sig ud til for mange vagter i 
træk. 

§ 16. Fastlæggelse af plan 

Tjenesteplanen skal være fastlagt 4 uger 
frem. 

Det sikres, at betjentene sætter sig ud til vagter i god tid (bortset fra de afdelinger, hvor man 
kører med faste planer), så planen kan færdiggøres og låses i tide. 

Håndtering af ændringer i den låste periode 

I den låste periode kan der forekomme en række ændringer, efter planen er låst. Disse ændringer 

håndteres på forskellig vis på tværs af kredsene. Det drejer sig om: 

 Ændringer, hvor politiet ændrer planen, tilkalder eller omlægger. 

 Ændringer, hvor betjentene ønsker at bytte en vagt. 

 Overarbejde. 

Håndteringen af disse ændringer er afgørende for kredsens evne til at begrænse udløsning af kom-

pensation i henhold til arbejdstidsreglerne. 

Ændringer, hvor politiet ændrer, omlægger tjeneste eller tilkalder 

Når politiet får behov for at ændre en betjents tjeneste, ligger processen for dette fast på tværs af 

kredsene. Ved ændring kontakter personalelederen telefonisk en betjent og beder vedkommende 

møde på en given vagt. Tilkald eller omlægning udløser altid kompensation, og det er lederens an-

svar at vælge en betjent, hvis vagtskema ikke udløser yderligere kompensationer, fx for kort fridag 

eller for kort skift. Såfremt dette sker, skal den efterfølgende vagt flyttes. Det er kun i halvdelen af 
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kredsene, at tjenesteudsætteren eller personalelederen sørger for at flytte efterfølgende vagter, mens 

de øvrige kredse accepterer den yderligere kompensation. 

Såfremt der er tale om tilkald, er det vagtchefens opgave at træffe beslutningen om at tilkalde og 

kontakte betjentene samt sikre flytning af eventuelt efterfølgende vagter, såfremt vagterne udløser 

yderligere kompensation. I samtlige kredse gives der klart udtryk for, at efterfølgende vagter kun 

flyttes i et fåtal af tilfældene. 

Ændringer, hvor betjentene ønsker at bytte en vagt 

Såfremt betjente ønsker at bytte vagter, er der forskellig praksis omkring dette både kredsene og af-

delingerne imellem. Vagtbytte kan udløse kompensation i form af, at de nye vagttidspunkter eksem-

pelvis skaber en for kort fridag. Der er fra Rigspolitiet udsendt en vejledning, der i øvrigt ligger til 

endelig afklaring hos kammeradvokaten. Denne vejledning beskriver, hvordan kredsene kan tillade 

bytte, såfremt betjentene afstår den kompensation, de ellers skulle have haft. Kredsen skal efterføl-

gende kunne dokumentere denne afståelse.  

Der er meget stor variation i, om kredsene/afdelingerne tillader bytte og kompensationsafståelse el-

ler kun tillader bytte, såfremt det ikke udløser kompensation. Endelig har der været en respondent 

der siger at, der kompenserer en for kort fridag, selvom den er opstået på grund af frivilligt bytte. 

Der er ligeledes stor variation i hvem, der inddrages i beslutningen. I nogle afdelinger er det perso-

nalelederen, der skal godkende et vagtbytte, i andre er det listeføreren eller tjenesteudsætteren. 

Håndtering af medarbejderønsker om vagtbytte 

  

Som det ses er vagtbytte muligt i syv kredse mod afståelse af kompensation såfremt byttet udløser en 

kompensation iht. arbejdstidsreglerne. Fem kredse har derimod valgt helt eller delvist at forhindre 

vagtbytte. 

Håndtering af overarbejde 

Der er stor enighed på tværs af kredsene i reglerne for håndtering af overarbejde. Der er dog variati-

oner i den praktiske håndtering. 

Processen for håndtering af overarbejde er følgende: 

 Betjenten kontakter vagtchefen for godkendelse, inden overarbejdet påbegyndes. 

 Efter endt overarbejde registrerer betjenten timerne i POLPAI og angiver en årsag. 
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 Efter overarbejdet kontakter betjenten igen vagtchefen og får godkendt overarbejdet i 

POLPAI. 

En stor del af de adspurgte betjente og personaleledere fortæller, at overarbejdet ikke bliver god-

kendt på forhånd. Desuden beskrives det, at det i praksis er personalelederen, der godkender overar-

bejdet, når vedkommende møder på arbejde, det vil sige uden at kende baggrunden for overarbejdet, 

og det foregår ofte så sent, at vedkommende ikke kan nå at flytte eventuelt efterfølgende vagter, der 

måtte udløse kompensation. Det betyder, at der ikke foretages en reel ledelsesmæssig vurdering af 

overarbejdets nødvendighed, ligesom godkendelsen af det afholdte overarbejde foretages af lederen, 

der ikke var til stede og derfor ikke ved, om overarbejdet var nødvendigt, og om udstrækningen var 

rimelig. 

Princip for godkendelse af overarbejde – fordelt på funktioner og kredse 

  

Opfølgning på planen 

Når vagtplanen kører, er det personalelederne, der er ansvarlige for den tætte opfølgning. Generelt 

følger de op på ugentlig basis, hvor de sikrer, at vagterne er på plads til den kommende uge, og at 

ændringer er foretaget korrekt. Der er stor forskel på, hvor meget personalelederne tager hensyn til 

arbejdstidsreglerne i denne opfølgning. Nedbringelse af overarbejde er noget, som personalelederne 

fokuserer på, og en enkelt kreds har ugentlige personaleledermøder, hvor det diskuteres, hvordan 

overarbejdet kan nedbringes. 

Når planen er afviklet, får afdelingslederen en oversigt over overarbejde, tilkald, for korte fridage, 

inddragede fridage, omlægninger og særlig belastende tjeneste (mere end 10 vagter i træk)). Det er 

afdelingslederens opgave at følge op på, hvordan planen er forløbet, så planlægningen løbende kan 

forbedres. Ganske få af de adspurgte afdelingsledere følger reelt op på planen. Der udtrykkes util-

fredshed med opfølgningsmulighederne, idet oversigten udarbejdes, når den næste plan er i anven-

delse. Det betyder, at afdelingslederen ikke har mulighed for at se, hvorvidt den nye plan tager højde 

for eventuel afspadsering og ikke afholdte fridage fra foregående periode, hvilket gør vedkommen-

des handlemuligheder begrænsede. 

4.4 Systemunderstøttelse af vagtplanlægningen 

I forbindelse med planlægningen er der en række systemer og værktøjer, der skal understøtte plan-

lægningsprocessen. Disse systemer og værktøjer anvendes til to formål: registrering og kommunika-

tion af planen og assistance til planlæggerne i forhold til at lægge den rigtige plan. Dette afsnit af-
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dækker, hvilke systemer og værktøjer der anvendes i kredsene. Desuden beskrives og vurderes det 

fremtidige planlægningssystem POLVAGT særskilt. 

Systemunderstøttelse af vagtplanlægningen 

Systemer  Beskrivelse Karakteristika 

Fysiske skemaer til vagtplan-
lægning 

Printede papirskemaer til ophængning på statio-
nen. Skemaerne anvendes til, at betjentene kan 
skrive sig på vagter. 

 Udvikles decentralt. 

 Anvendes i en enkelt afdeling eller på et  
enkelt vagthold. 

Excelskemaer  
til vagtplan-lægning 

 Excelark, hvori medarbejderne skal skrive sig 
på vagter. 

 Udvikles decentralt. Et skema anvendes i hele be-
redskabet, i en kreds eller kun i en enkelt afdeling. 

POLPAI  SAP-system til planlægning. 

Systemet har tre funktionsområder: 

 Udarbejdelse af plan. 

 Håndtering af ændringer. 

 Informationer om betjentenes timesaldo. 

 Udviklet decentralt. 

 Anvendes i alle kredse af listeførere henholdsvis 
tjenesteudsættere. 

 Anvendes i to kredse af betjentene. 

POLVAGT  Planlægningssystem fra Østjyllands Politi, der nu 
videreudvikles og implementeres i alle kredse. 
Medarbejderne kan sætte sig ud til vagter og fri i 
POLVAGT. Systemet assisterer i forhold til at 
etablere en plan, der overholder arbejdstids-
reglerne. 

 Udvikles centralt. 

 En del af funktionaliteten er kredsspecifik. 

 Forventes anvendt af alle betjente i beredskabet. 

E-mail E-mail anvendes, når vagter, der ikke er besat 
frivilligt, sendes rundt med en forespørgsel om, 
hvem der kan tage dem. Medarbejderne anven-
der e-mail, når de gerne vil bytte en vagt. 

 Alle kredse anvender e-mail. 

 Men listeførere/tjeneste-udsættere har individuelt 
opsatte e-mail-skabe-loner. 

Mapper med særlige vagt-
ønsker 

Mapper med forskellige faste vagtønsker fra 
medarbejderne. Typisk e-mails eller håndskrev-
ne sedler med information om dage, betjenten 
ikke kan tage vagter af forskellige private årsa-
ger. 

Helt individuelle løsninger, hvori kommunikation med 
individuelle medarbejdere dokumenteres. 

 

Figuren nedenfor viser udbredelsen af værktøjer til vagtplanlægning fordelt på funktioner og kredse 

i politiet.  

Anvendelse af planlægningsværktøjer fordelt på kredse 

  
 

  

Ovenstående viser, at anvendelsen af systemer og værktøjer er meget individuel for kredsene og af-

delingerne, og nogle værktøjer – fx e-mails angående vagtønsker – anvendes endog forskelligt af 

den enkelte medarbejder. Det gælder også papirskemaer, excel-ark og mapper. 
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 Disse værktøjer er de bærende i planlægningen og er karakteriseret ved, at de udvikles individuelt i 

afdelingerne eller kredsene og anvendes over for en gruppe betjente. Den enkelte kreds, afdeling og i 

mange tilfælde listefører har udviklet en liste, der anvendes til indsamling af vagtønsker. Listen kan 

være et print fra excel, en skabelon opsat i Word, der kopieres fra uge til uge og udfyldes manuelt 

med bemandingsnorm eller et excel-ark, der kan tilgås på en central server. 

I forhold til e-mails og mapper er disse helt individuelle værktøjer, hvor tjenesteudsætterne eller li-

steførerne kommunikerer med betjentene via individuelle eller gruppeudsendte e-mails og indsamler 

generelle ønsker i forhold til vagter, for eksempel faste ugedage, hvor en betjent som udgangspunkt 

gerne vil have fri. 

POLPAI er oprindeligt implementeret med det mål at skulle være inddateringssystem for betjentene 

og det system, hvor planen blev udarbejdet. Systemet anvendes til dette formål i to kredse, mens det 

i de øvrige kredse anvendes af listeførerne og tjenesteudsætterne. De indtaster planen ud fra de fysi-

ske lister og gennemfører de ændringer, der kommer til planen. Betjentene taster ikke selv deres plan 

i POLPAI, da de mener, at POLPAI kræver hyppigere anvendelse for ikke at være for tidskrævende 

eller medføre for mange fejl. 

Implementering af et fælles planlægningssystem - POLVAGT 

POLVAGT er et fælles planlægningssystem, udviklet i Østjyllands politikreds, og efter ønske fra 

kredsene videreudviklet i Rigspolitiet til et fælles planlægningssystem for alle politikredse. Systemet 

implementeres i foråret 2010. POLVAGT implementeres individuelt af kredsene, og der er ikke i 

udgangspunktet opsat fælles mål for implementeringen. Det er Deloittes opfattelse, at der heller ikke 

er opsat en fælles business case for implementeringen med angivelse af mål for effektivisering, be-

sparelse hhv. investering.  

Systemet anvendes til tjenesteplanlægning for alle polititjenestemænd. For medarbejdere med fast 

plan fremgår denne af POLVAGT, og disse anvender kun systemet f.eks. i forbindelse med sponsor-

vagter. For beredskabet skal systemet anvendes i planlægningsfasen, samt til håndtering af ændrin-

ger til planen frem til dagen for vagten. Med POLVAGT introduceres individuelle planer i hele be-

redskabet. 

Alle vagter og bemandingsbehov for de enkelte vagter indtastes og fremgår når betjentene skal væl-

ge vagter. Betjentene får et prioriteringsnummer, der sikrer, at retten til at vælge vagten først går på 

tur. Såfremt en medarbejder har ønsket en vagt, og hans prioriteringsnummer er højt, vil han ikke få 

vagten, såfremt flere end det nødvendige antal betjente har valgt vagten. Systemet er opdateret med 

arbejdstidsreglerne og kommer med en blokering eller advarsel (kredsspecifik opsætning), såfremt 

en betjent vælger en vagt, der udløser kompensation. 

Når betjenten ønske at have fri, skal han ligeledes vælge, hvilken fridagstype der skal anvendes. Be-

tjenten kan se saldo på fridagstyper og afspadseringstimer. Ønsker en betjent at bytte, kan han mar-

kere dette, hvorefter bytteønsket blive synligt for de øvrige på holdet. Er der vagter, der ikke er besat 

frivilligt, vil tjenesteudsætteren eller personalelederen få en liste over de medarbejdere, der kan væl-

ges til vagten (uden at udløse kompensation, og som er tilgængelige), og deres prioriteringsnummer, 

således at medarbejderen med det højeste nummer vil få tildelt vagten. 

POLVAGT kommer således til at betyde en række ændringer i såvel roller som systemer/værktøjer 

og planlægningsprocessen, og vil give en række effektiviseringsmuligheder i form af nedbringelse af 

kompensationsudløsende vagter og reduktion i ressourceanvendelsen i forbindelse med vagtplan-

lægning. Her ses et eksempel på den forventede proces. 
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Vagtplanlægning i POLVAGT  

 

Det forventes at POLVAGT vil forenkle planlægningsprocessen, og det er især værd at bemærke at: 

 Betjentene skal taste deres vagtønsker direkte i systemet. POLVAGT arbejder med priorite-

ringsnummer, hvilket sikrer retfærdighed i forhold til at få sine vagtønsker opfyldt. 

 POLVAGT validerer alle vagter i forhold til arbejdstidsreglerne. Det betyder, at tjenesteud-

sætterens opgave med at kontrollere planer for kompensationsudløsende vagter forsvinder. 

 Opgaven med ophængning, konsolidering af lister og indtastning i POLPAI forsvinder, 

hvilket er en væsentlig del af listeførernes opgave. 

 Opgaven med at finde betjente, der kan sættes på ubesatte vagter, minimeres, idet systemet 

foreslår de betjente, der er mulige i forhold til såvel arbejdstidsregler som tilgængelighed. 

 Vedligeholdelse af mapper/lister hos listefører hhv. tjenesteudsætter med særlige vagtønsker 

kan ophøre, idet betjentene nu selv vælger vagter eller lægger ubelejlige vagter ud til bytte. 

 POLVAGT sikrer overholdelse af alle regler, og det må derfor forventes, at betjentene i stør-

re omfang vil opleve, at vagtønsker blokeres på grund af arbejdstidsreglerne. 

Som det ses af ovenstående vil POLVAGT vil give politiet en række muligheder for at forenkle 

planlægningsprocessen, anvende færre ressourcer på den og undgå planer, der udløser kompensation 

ifølge arbejdstidsreglerne. Deloitte vurderer dog, at POLVAGT kun kan forventes at give effektivi-

seringer af planlægningen, såfremt der gennemføres ændring af planlægningsprocesser og roller og 

der følges tæt op på gevinstrealisering som følge af udrulning af det nye vagtplanlægningssystem. 
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POLPAIPOLVAGT Telefon
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5.Effektivisering af vagt-
planlægningen 

 

Med afsæt i den gennemførte analyse af politiets planlægningspraksis er der opstillet en række løs-

ningsmodeller der forventes at kunne bidrage til en øget omkostningseffektivitet og/eller fleksibilitet 

i tilrettelæggelsen af politiets arbejdstid. Løsningsforslagene vedrører et fælles koncept for styring 

og planlægning, implementering og anvendelse af systemunderstøttelse af planlægningsprocessen og 

en øget udnyttelse af fleksibilitet i eksisterende arbejdstidsregler. 

5.1 Oversigt over løsningsmodeller 

Løsningsforslagene indenfor de eksisterende arbejdstidsregler vedrører 

1. Fælles koncept for styring og planlægning, der skal sikre udbredelse af god planlægnings-

praksis, samt at kompensationsudløsende situationer håndteres mest hensigtsmæssigt både 

for Politiet og for medarbejdere. Konceptet bør udvikles og vedligeholdes i et kredsfælles 

forum med Rigspolitiet som ansvarlig. 

2. Effektiv implementering og gevinstrealisering som følge af POLVAGT, der skal understøtte 

en reduktion i omkostningerne til vagtplanlægning og en mere effektiv arbejdstilrettelæg-

gelse, som følge af en ensartet planlægningsproces og regelanvendelse med færre fejl.  

3. Forøgelse af den gennemsnitlige arbejdstid pr. betjent, hvor en øget udbetaling af tilgode-

havende frihed skal øge den gennemsnitlige præsterede arbejdstid per betjent, hvorved den 

samlede politiindsats kan produceres med færre betjente.  

En kort beskrivelse af de tre initiativer og deres forventede ressourcemæssige og økonomiske effek-

ter er gengivet i tabellen nedenfor. 

Forslag til effektivisering af vagtplanlægningen 

Initiativ Problem/barriere for effektiv 
arbejdstidsplanlægning 

Løsningsmodeller Forventede gevinster 

1. Fælles koncept 
for planlægning 
og styring 

Stor variation på tværs af kred-
se og afdelinger i vagtplanlæg-
ningsproces, regelanvendelse, 
ledelsesmæssig forankring og 
opfølgning på vagtplanlægnin-
gen.  

Begrænset fokus på at sikre en 
økonomisk hensigtsmæssig 
vagtplanlægning, undgå fejl og 
forhindre opportunistisk adfærd.  

Planlægning, styring og opfølgning 
på vagtplanlægningen efter fælles 
regelsæt 

 Fælles planlægningskoncept 

 Styringskoncept for arbejdstid 
og kompensation 

 Løbende benchmarking 

 

Reduktion i kompensation og ekstra præ-
steret tid 

 En øget ledelses- og styringsmæssigt 
fokus på vagtplanlægning forventes at 
kunne forbedre omkostningseffektivite-
ten i relation til vagtplanlægningen i 
kredsene svarende til bedste praksis.  

  

2. Implementering 
og gevinst-
realisering som 
følge af 
POLVAGT 

Stort økonomisk potentiale 
forbundet med effektivisering af 
vagtplanlægning og reduktion af 
planlægningsfejl 

Men begrænset fokus på im-
plementering og gevinstrealise-
ring som følge af udrulning af 
POLVAGT. 

Implementering og videreudvikling af 
POLVAGT 

 Effektiv implementering 

 Ensartet opsætning/anvendelse 

 Gevinstrealisering.  

  Udbygning af systemkontroller 

Reduktion i ressourceforbrug til vagtplan-
lægning 

 Succesfuld implementering af 
POLVAGT forventes at kunne effektivi-
sere vagtplanlægningsopgaven  

Reduktion i for korte fridage 

 Succesfuld implementering og udbyg-
ning af systemkontroller i POLVAGT 
forventes at kunne reducere antallet af 
vagter, der udløser kompensation  
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3. Forøgelse af 
gennemsnitlig 
arbejdstid pr. 
betjent 

Politiets praksis med udbetaling 
af tilgodehavende frihed reduce-
rer den gennemsnitlige præste-
rede arbejdstid pr. betjent 

Store afspadseringspukler i 
afdelingerne hæmmer politiets 
fleksibilitet 

Afspadsering er mere omkost-
ningsfuldt for politiet end udbe-
taling af tilgodehavende frihed 

 Øge udbetalingsandel (fra 15% 
til fx 80%) 

 Øge gennemsnitlig arbejdstid og 
tilpas arbejdsstyrken i overens-
stemmelse hermed 

 

Øget fleksibilitet i vagtplanlægningen  

 Reduceret overarbejdspukkel forventes 
at medføre færre kompensationsudlø-
sende hændelser. 

Besparelse som følge af frigjorte årsværk 

 Øget udbetaling af overarbejde forven-
tes at øge arbejdsindsatsen pr. betjent  

 

De tre løsningsmodeller analyseres nærmere, og der foretages en vurdering af de enkelte forslags 

økonomiske, operative og administrative konksekvenser. Opgørelsesprincipperne er beskrevet nær-

mere i faktaboksen nedenfor. 

Faktaboks. Opgørelsesprincipper 

Opgørelsesprincipper Definition 

Frigjorte årsværk  Som udgangspunkt for alle beregninger er der foretaget et estimat for hvor mange timer for-
slaget vil kunne frigøre.  

 Frigjorte årsværk er en omregning af de frigjorte timer, hvor et årsværk forudsættes at udgøre 
1.555 timer. 

Totalomkostnings-værdi  Totalomkostningsværdien tager udgangspunkt hvad et politiårsværk koster. Der er med an-
dre ord tale om værdien af de frigjorte årsværk  

 Årsværksatsen er fastsat til 471.000 kr., hvor til lægges overhead på 155.000 kr., dvs. i alt 
626.000 kr. pr. årsværk. Ved opgørelse af effektiviseringspotentialer forudsættes det, at frigø-
relsen af et årsværk også vil frigøre bevilling svarende til den fulde årsværkspris inklusive 
overhead. 

Nettoopgørelser 
 Opgørelserne er nettoopgørelser, dvs. årsværk til løbende drift er fraregnet i potentialerne 

5.2 Fælles koncept for planlægning og styring af arbejdstid 

Det kan konstateres, at der i dag er en stor variation i vagtplanlægningen, i regelanvendelsen og den 

ledelsesmæssige forankring af og opfølgning på vagtplanlægningen. Denne variation kommer til 

udtryk i at der ikke findes og anvendes en fælles bedste praksis i planlægningen, og at der ikke fore-

tages en systematisk og fælles ledelsesmæssig opfølgning på planlægningen. 

Den uensartede opfølgning samt uklare ledelsesmæssige forankring betyder dels at reaktioner på 

kredsenes resultater udebliver, samt at mulighederne for at benchmarke og udbrede bedste praksis på 

tværs af kredsene ikke udnyttes. Det er på den baggrund Deloittes vurdering, at Politiet bør indføre 

et fælles koncept for styring og planlægning, der sikrer at bedste praksis anvendes som fælles plan-

lægningsmetode og i regelanvendelsen, der sikrer en fælles opfølgning der understøtter muligheder 

for benchmarking og giver ledelsen mulighed for at styre udviklingen i ressourceanvendelsen. 

Hovedelementerne i forslaget er 1) etablering af et fælles planlægningskoncept (planlægningsin-

struks), 2) etablering af et fælles styringskoncept og 3) løbende benchmarking af arbejdstid, kom-

pensation i kredsene og tilhørende planlægningspraksis i kredsene. 

Fælles planlægningskoncept  

Der er meget store variationer i planlægningsprocessen, dens roller samt hvordan ændringer til pla-

nen håndteres på tværs af kredsene. Et fælles koncept for planlægning kan sikre, at bedste praksis 

anvendes i alle kredse, og at planlægningsprocessen derfor bliver så effektiv og smidig som muligt, 
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samt at kompensationsudløsende situationer håndteres mest hensigtsmæssigt både for Politiet og for 

medarbejdere. Konceptet bør udvikles og vedligeholdes – f.eks. i et kredsfælles forum med Rigspoli-

tiet som ansvarlig.  

Planlægningskonceptet skal præcisere følgende: 

1. Planlægningsprocessens forløb og aktiviteter 

2. Roller, ansvar og organisatorisk forankring, herunder en præcision af det planlægningsmæs-

sige ansvar for de ledere, der har adgang til at disponere over mandskabet og ændre i vagt-

planerne (personaleledere og vagtchef) 

3. Værktøjsanvendelse 

4. Krav til håndteringen af kompensationsudløsende situationer  

Planlægningskonceptet indeholder således en tegning over planlægningsprocessen, og den præcise-

rer, hvilke roller, som er impliceret i processen. Desuden findes tilhørende rollebeskrivelser i kon-

ceptet, som klart definerer de enkelte rollers opgaver og ansvar. Herudover findes vejledninger til de 

værktøjer og systemer, som indgår i processen, så der ikke opstår tvivl om, hvordan disse benyttes 

hensigtsmæssigt. 

Konceptets sidste del angiver retningslinjer for, hvordan kompensationsudløsende situationer hånd-

teres. Nedenfor ses eksempler på retningslinjer for regelanvendelse, der anvendes i enkelte kredse, 

men ikke er overført til fælles praksis. 

Eksempler på retningslinjer for håndtering af kompensationsudløsende situationer der kan 

implementeres som fælles praksis. 

Forslag  Beskrivelse  Fordele  

Der bør benyttes skif-

tende mødetidspunkter 

(overlapsvagter) hvor 

muligt 

 

Vagtholdene overlapper med 1-2 timer hvor det er 

muligt. Således kan situationer, som opstår umiddel-

bart inden vagten slutter for nogle betjente håndteres 
af de betjente, som lige er mødt ind. Derved reduce-

res risikoen for, at betjentene må arbejde over. (kan 

ikke nødvendigvis udnyttes i kredse med store geo-
grafiske afstande eller små vagthold) 

•  Overarbejde, som opstår i forlængelse af en 

vagt som følge af, at en sag skal afsluttes enten 

på hændelsesstedet eller skal skrives færdig på 

stationen kan reduceres.  

Det bør endelig afklares 

hvilke sagstyper der skal 

skrives færdig på vagten 

Den største del af overarbejdet udløses fordi betjente 

skriver en igangværende sag færdig inden han går 

hjem. Der er dog stor forskel på hvilke typer sager 
der skrives, hhv. hvilke der venter. Derfor bør der 

udarbejdes en prioriteret fælles liste med sagstyper 

der skal skrives, samt hvilke der kan overgives til 
næste hold, og hvilke man kan skrive næste gang 

man kommer på vagt. 

• Overarbejde som følge af sagsskrivning kan 

reduceres. 

Fælles retningslinjer for 

godkendelse af overar-

bejde 

Der bør etableres fælles retningslinjer for godken-

delse af arbejde, til sikring af at overarbejde altid er 
fagligt begrundet. Vagtchefen bør altid godkende 

overarbejde i beredskabet inden dette startes, lige-

som endelig godkendelse i bør ske i POLPAI umid-
delbart efter afslutning af overarbejdet.  

• Overarbejde reduceres 

Omlægning bør i videst 

muligt omfang benyttes i 

stedet for tilkald 

Omlægning kan benyttes helt frem til 24 timer før 

ændringen. I nogle tilfælde kender man til ændringer 

før 24 timer før, men omlægning benyttes ikke. 
Omlægning kan eksempelvis bruges ved sygdom, 

som ikke opstår på dagen. 

• Kompensationen for omlægning er langt lavere, 

end hvis tilkald benyttes på dagen, hvilket bety-

der, at kompensationsudbetaling kan reduceres. 
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Udover ovenstående forslag, der bør inkluderes i en fælles planlægningspraksis, er der enkelte steder 

i beredskabet nævnt at der konsekvent planlægges med 1-2 betjente over bemandingsnormen. Der-

med skabes rum i planen til uforudsete ændringer (sygdom, uddannelse, særlige indsatser), hvorved 

det forventes at tilkald vil kunne reduceres. Hvis der to dage inden vagten stadig er to betjente for 

meget kan den ene sættes ud til fri. Denne praksis er ny de to steder den er konstateret, hvorfor det 

ikke har været muligt at efterprøve dens konsekvens. Politiet bør derfor evaluere denne praksis inden 

forslaget tages i anvendelse. 

Planlægningskonceptet vil sammen med styringskonceptet sikre, at planlægningsprocessen bliver 

ensrettet og effektiv på tværs af kredsene samt at der følges op på den kompensation, som er en kon-

sekvens af de planlægningsmæssige dispositioner.  

Fælles styringskoncept for arbejdstid og kompensation 

Deloitte anbefaler at der etableres et fælles koncept for styring, herunder kredsfælles styringsrele-

vante mål og nøgletal. Der bør herigennem sikres en mere systematisk kontrol og opfølgning på 

kredsniveau ift. arbejdstid og udløst kompensation efter et ensartet koncept, der er understøttet af 

lettilgængelige standardrapporter og vejledninger.  

Konceptet skal involvere alle ledere i kredsene. CPI og VPD på strategisk niveau, afdelingsledere på 

taktisk niveau og personaleledere på operationelt niveau. I konceptet opsættes en række styringsre-

levante nøgletal, fx: 

• Samlet overarbejde / tilgodehavende frihed – antal og ift. antal betjente + fremadrettet plan-

lagt afvikling af frihed 4 uger frem. 

• Overarbejde/samlet tilgodehavende frihed 

• Samlet antal omlægninger/inddragede fridage – antal og ift. antal betjente 

• Omlægning/inddragede fridage 

• Tilkald/omlægninger – antal og ift. antal betjente 

• Tilkald/omlægning 

Det er centralt for forslagets effekt at der indledningsvist tages stilling til hvilke konsekvenser der 

skal kunne drages af forskellige resultater på forskellige nøgletal. 

Det er væsentligt at styringskonceptet understøttes af let tilgængelige standardrapporter og vejled-

ninger, dækkende: 

Ved underskud på da-

gen tilkaldes først ved 

konkret behov. 

 

Vagtchefen må tage konkret stilling til, hvorvidt det 

er nødvendigt at tilkalde betjente på vagter i de 

situationer, hvor man går under bemandingsnormen 
ved vagtstart., eller om tilkald kan undgås og først 

ske i tilfælde af, at noget uforudset sker.  

• Tilkald som følge af sygdom, uddannelse, ol. 

minimeres. 

 

Ved en vagtændring bør 

efterfølgende vagter 

forsøges udsat, hvis de 

pga. ændringen bliver 

kompensationsudløsen-

de. 

Personaleafdelingen, personalelederen eller vagtche-

fen skal ved ændringer i en betjents vagter rykke 

betjentes efterfølgende vagter hvis disse derved 
udløser kompensation f.eks. inddraget fridag (eller 

kort fridag), særligt belastende tjeneste. En vagtæn-

dring skal ske i hele den låste periode som en simpel 
ikke kompensationsudløsende ændring, en omlæg-

ning eller et tilkald.  

• Kompensation, som opstår i forbindelse med for 

korte fridage og inddragede fridage nedbringes. 
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• Kredsledelsens behov for styring af arbejdstidsplanlægning og udløst kompensation. Denne 

bør være integreret i kredsens økonomiopfølgning. 

• Afdelingsledelsernes styring af afdelingers samlede forbrug af timer hhv. kompensation. 

• Personaleledernes styring på betjentes arbejdstid og konkrete saldi f.eks. afspadsering.  

Der bør også fra Rigspolitiet gennemføres løbende opfølgning på arbejdstid og kompensation i kred-

sene, og resultaterne bør være et integreret element i politiledelsens økonomiopfølgning.  

Det er centralt at styringskonceptet udarbejdes og vedligeholdes i samme kredsfælles forum som 

planlægningskonceptet.  

Effekten af forslaget forventes at være bedre opfølgning og kontrol med adfærd blandt medarbejdere 

og planlæggere, samt øget fokus på kredsenes brug af overarbejde og andre kompensations-

udløsende mekanismer (fx tilkald eller inddragede fridage)  

Udbredelse af god planlægningspraksis 

Som led i den løbende styring af arbejdstid og kompensation foreslås der foretages benchmarking på 

tværs af kredse, afdelinger og arbejdsområder i relation til håndtering af kompensationsudløsende 

vagter, håndtering af planlægningsprocessen samt status på inddragede fridage vs. omlægninger, 

overarbejde, for korte fridage mv. Der bør etableres benchmarking indenfor:  

• Status på fælles måltal, f.eks. tilkald vs. omlægninger, overarbejde, inddragede fridage, for 

korte fridage mv. 

• Håndtering af planlægningsprocessen, dvs. praksis forbundet med konkrete resultater på fæl-

les måltal, herunder rolleanvendelse, systemanvendelse og opfølgning. 

• Håndtering af arbejdstidsregler og kompensationsudløsende vagter. 

Benchmarkingresultaterne bør reflekteres i såvel planlægnings- som styringskoncept, således at dis-

se gennem et kredsfælles forum opdateres i henhold til bedste praksis.  

Udvikling og implementering af fælles planlægnings- og styringskoncept 

Det fælles planlægnings- og styringskoncept bør udvikles, implementeres og vedligeholdes af Rigs-

politiet. Rigspolitiet bør tage initiativ til at nedsætte en eller flere arbejdsgrupper med relevante re-

præsentanter fra kredsene og Rigspolitiet, der forestår konceptudviklingen.  

Gruppernes arbejde samles og forankres i hhv. CPI og VPD forum, hvorefter en egentlig implemen-

tering, styret af Rigspolitiet kan finde sted. Der bør opsættes en egentlig implementeringsplan, hvori 

der opsættes de aktiviteter af trænings og informationsmæssig karakter, der er nødvendige for at sik-

res at alle kredse, ledere, betjente og planlæggere anvender konceptet som beskrevet. Samtidig bør 

der opsættes en opfølgningsplan der måler konceptets implementeringsgrad, harmoniseringen mel-

lem kredsene og konceptets påvirkning af f.eks. kompensationsudløsende vagter hhv. ressourcer 

brugt på planlægning Dertil kommer opfølgende aktiviteter såfremt der ikke ses de forventede resul-

tater. Det er centralt for implementeringen og opfølgningen, at Rigspolitiet drager konsekvenser ift. 

planlægningsmæssig praksis, der adskiller sig fra konceptet. 

Hjemtagelse af effekterne ved implementering af en fælles praksis betyder at der skal fokuseres sær-

ligt på implementering og opfølgning på de roller der er i planlægningen. Særligt fsva. listeførerne, 
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hvor det er centralt at fastholde at denne rolle ikke er relevant da hovedparten af opgaverne bortfal-

der.  

Effektvurdering 

Det vurderes, at et fælles koncept for planlægning og styring af arbejdstid, der sikrer at bedste prak-

sis anvendes som fælles planlægningsmetode og i regelanvendelsen vil øge effektiviteten i vagtplan-

lægningen. Det er lagt til grund, at et sådant koncept vil kunne øge effektiviteten svarende til mellem 

bedste og tredje bedste praksis for vagtplanlægning, når der korrigeres for strukturelle forskelle.  

Forslaget forudsætter, at der investeres i udvikling og implementering af et fælles planlægnings- og 

styringskoncept, og at der afsættes ressourcer til løbende opfølgning i overensstemmelse med kon-

ceptet, herunder opfølgning på overholdelse af konceptet. 

De forventede økonomiske gevinster og omkostninger som følge af etableringen af et fælles plan-

lægnings- og styringskoncept er gengivet i tabellen nedenfor. 

Effektvurdering - fælles planlægnings- og styringskoncept 

Effekter Frigjort års-
værk 

Total-
omkostnings-
værdi 
(mio.kr.) 

Beregningsforudsætning 

Gevinst (reduceret 
kompensation og 
ekstra præsteret 
tid) 

91-123 57-77 

Forbedret omkostningseffektivitet i vagtplanlægningen beregnet med afsæt i statistisk mo-
del, jf. faktaboksen nedenfor. Potentiale beregnet med afsæt i bedste praksis fastsat som 
hhv. gennemsnittet af de tre bedste kredse (øvre skøn) og tredje bedste kreds (nedre skøn), 
når der er korrigeret for strukturelle forskelle mellem kredsene.  

Implementerings-
omkostning  

(6-9) (4-6) Udvikling og implementering af et fælles planlægnings- og styringskoncept, inkl. systemtil-
retninger skønnes at kræve en arbejdsindsats for både Rigspolitiet og kredsene. Det forud-
sættes, at de 3 årsværk vedrører Rigspolitiet og 3-6 årsværk vedrører kredsene 

Drift (fuldt indfaset) (3-7) (2-4) Det forudsættes, at der skal afsættes 0,2-0,5 årsværk i hver kreds og 1 årsværk i Rigspoliti-
et til at understøtte en løbende opfølgning og styring af kompensation og arbejdstid, herun-
der opdatering og kommunikation af koncepter og retningslinjer.  

Forudsætninger og 
risici 

Det er en væsentlig forudsætning for realisering af forslagets gevinster, at udviklingen af et styrings- og planlægningskoncept i 
politiet sker som opstart af en benchmarkproces, der sikrer at konceptet tager udgangspunkt i bedste praksis i godt perfor-
mende kredse. Det er væsentligt at konceptet udvikles med Rigspolitiet som ansvarlig. 

Konceptet bør ledsages af en forøget ledelsesmæssig fokus på anvendelse af arbejdstidsregler og udløst kompensation, samt 
disse sammenhænge til planlægningspraksis på alle niveauer i politiet. Samtidig bør der fokuseres på fastholdelse af anven-
delsen af planlægnings- og styringskonceptet, for at fastholde effektiviseringen. 

Beregningsgrundlag: POLPAI/SAP-BI og egne beregninger. 

Samlet vurderes der at være en attraktiv business-case for en styrket planlægning og styring af ar-

bejdstid og kompensation i politiet. 
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Faktaboks: Kompensation og omkostninger til kompensation i kredsene  

På baggrund af den statistiske analyse præsenteret i afsnit 3.10, er det muligt at foretage en korrigeret benchmark analyse. 
Det vil sige, at det er muligt at beregne forskelle mellem underenhederne, når der korrigeres for forskelle på de strukturelle 
forhold mellem enhederne som indgik i de statistiske modeller. Hvis der efter korrektion er forskelle mellem enhederne, anta-
ges det, at disse skyldes forhold, som ikke kan henføres til strukturelle forskelle mellem enhederne, men overvejende forskel-
le i evnen til at planlægge uden brug af merarbejde, tilkald og inddragede fridage. Under denne antagelse kan der beregnes 
et effektiviseringspotentiale.  

Effektiviseringspotentialet beregnes ud fra to forskellige antagelser 

 Beregning 1 (øvre skøn): Alle kredse kan gøre det relativt mindst lige så godt som gennemsnittet af de tre bedste 
kredse efter der er korrigeret for strukturelle forskelle.  

 Beregning 2 (nedre skøn): Alle kredse kan gøre det relativt mindst lige så godt som den tredje bedste kreds efter at 
der er korrigeret for strukturelle forskelle

17
 

På baggrund af dette princip kan der beregnes en såkaldt korrektionsfaktor for hver af de tre kompensationstyper. 
18

Da tilgo-
dehavende frihed er sammensat af præsterede timer og kompensationstimer antages det, at man vil kunne reducere omfan-
get af begge disse proportionalt. Denne antagelse bygger på en grundlæggende antagelse om, at normeringen af kredsene 
er korrekt.. I nedenstående tabel fremgår det beregnede effektiviseringspotentiale, hvis alle kredsene levede op til ’best prac-
tice’ med hensyn til omfanget af udløste kompensationer. 

Potentialeberegning 1 - bedste praksis udgør gennemsnit af de tre bedste kredse 

Den første beregning, hvor gennemsnittet af de tre bedste kredse udgør bedste praksis, peger på, at det er muligt at reduce-
rede antallet af kompenserede timer i forbindelse med overarbejde, tilkald og inddragede fridage med i alt cirka 78.000 timer 
på årsbasis, hvis alle politikredsene kan gøre det så godt som gennemsnittet af de tre kredse, der efter statistisk korrektion 
gør det relativt bedst. Ligeledes ville antallet af ekstra præsterede timer i forbindelse med udløst kompensation i alt kunne 
reduceres med i alt cirka 113.000 timer. Samlet set giver dette et potentiale på i alt cirka 191.000 timer, svarende til 122,8 
årsværk. 

 
Korrektionsfaktor 

Effektivisering 
kompensation 

Effektivisering 
præsterede 

timer 

Effektivisering i 
alt (timer) 

Effektivisering 
i alt (ÅV) 

Overarbejde (1:1½) 0,81 23.000 46.000 69.000 44,4 

Overarbejde (1:2) 0,81 10.000 11.000 21.000 13,5 

Tilkald 0,56 22.000 22.000 44.000 28,3 

Inddragede fridage 0,77 23.000 34.000 57.000 36,7 

I alt - 78.000 113.000 191.000 122,8 

Note: Besparelsen er beregnet ved: oprindeligt antal timer – (oprindeligt antal timer*Korrektionsfaktor). 

Potentialeberegning 2 – bedste praksis udgør niveauet for den tredje bedste kreds. 

Den anden potentialeberegning, hvor den tredje bedste kreds udgør bedste praksis, peger på, at det er muligt at reducerede 
antallet af kompenserede timer i forbindelse med overarbejde, tilkald og inddragede fridage med i alt cirka 58.000 timer på 
årsbasis, hvis alle politikredsene kan gøre det så godt som gennemsnittet af de tre kredse, der efter statistisk korrektion gør 
det relativt bedst. Ligeledes ville antallet af ekstra præsterede timer i forbindelse med udløst kompensation i alt kunne redu-
ceres med i alt cirka 84.000 timer. Samlet set giver dette et potentiale på i alt cirka 142.000 timer, svarende til 91,3 årsværk. 

 Korrektionsfaktor 
Effektivisering 
kompensation 

Effektivisering 
præsterede 

timer 

Effektivisering i 
alt (timer) 

Effektivisering 
i alt (ÅV) 

Overarbejde (1:1½)  0,88 15.000 30.000 45.000 28,9 

Overarbejde (1:2)  0,88 7.000 7.000 14.000 9,0 

Tilkald  0,72 14.000 14.000 28.000 18,0 

Inddragede fridage  0,78 22.000 33.000 55.000 35,4 

I alt - 58.000 84.000 142.000 91,3 

Note: Besparelsen er beregnet ved: oprindeligt antal timer – (oprindeligt antal timer*Korrektionsfaktor). 

                                                                 

17 I tilfælde, hvor Bornholm er blandt de tre laveste, medtages den fjerde laveste observation i stedet. 

18 De tre kredse, der har det laveste forhold mellem forventet og faktisk kompensation opskrives ikke, hvis de i forvejen 

har en faktor, som er lavere end gennemsnittet. 



  

72 

  

Implementering 

Det er centralt for udvikling og implementering af forslagene at forankring og ejerskab ligger hos 

Rigspolitiet. Den hidtidige praksis omkring stærk decentralisering af planlægningspraksis vil ikke 

understøtte et fælles koncept. Det er dog fortsat vigtigt at kredsene inddrages i udviklingen, imple-

menteringen og vedligeholdelsen af konceptet, hvorfor det foreslås, at der allokeres ressourcer fra 

kredsene i forbindelse med arbejdet.  

Konkret foreslås det, at udvikling, implementering og drift forankres i Rigspolitiets personaleafde-

ling. Personaleafdelingen bør således sikre 2-3 ressourcer, der sammen med udpegede ressourcer fra 

kredsene skal forestå udviklingen og implementeringen af konceptet samt integration af POLVAGT. 

Koblingen mellem Rigspolitiet og kredsene skal sikre såvel fælles retning som konkret kredsspecifik 

viden. Det er centralt at de valgte ressourcer kan dække ikke blot den politimæssige viden men også 

faglighed indenfor såvel planlægning, som styring og implementering.  

Rigspolitiet bør være rammesættende og forestå styring og opsamling på leverancer, mens ressour-

cerne fra kredsene bør forestå diverse beskrivelser og analyser. For at sikre gennemførelse og frem-

drift bør udviklingen og implementeringen gennemføres som et reelt projekt med projektledelse, 

sponsor og allokerede ressourcer, der leverer iht. mål og tidsplan. Efter implementeringen bør vedli-

geholdelse af konceptet ske som en del af Rigspolitiets personaleafdelings ansvar, idet man her med 

udgangspunkt i benchmarkresultaterne igangsætter videreudvikling og rettelser til konceptet. Der 

bør også fra Rigspolitiet foretages en generel opfølgning på kredsenes resultater, herunder sparring 

med konkrete kredses ledelse om lokale forbedringstiltag såfremt dette skønnes nødvendigt i forhold 

til de konkrete nøgletal.  

Udvikling og implementering af planlægningskoncept – eksempel på projektorganisation 

 

Delprojekt a

Fælles planlægnings-

praksis

Delprojekt b

Fælles regelanvendelse

Delprojekt c

Fælles styrings-og 

opfølgnings-metode

Delprojekt d

Benchmarking på tværs af 

kredsene

Styregruppe

Centrale personer i RP hhv. 

kredse

Referencegrupper

CPI forum

VPD forum

Personalechefforum

Delprojekleder

Etablering af koncept

Delprojektleder

Implementering

Projektledelse

Projekt for udvikling af 

planlægning, styringskoncept og 

benchmarking 

Delprojekt a

Forandringsledelse

Delprojekt b

Træning

Delprojekt c

Opfølgning og overlevering
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Implementeringen bør gennemføres som et udviklingsprojekt der favner såvel etablering af koncept 

som etablering af benchmarkproces. Projektet skal tage ansvar for såvel udvikling som implemente-

ring i kredsene, samt udarbejdelse af metode og plan for opfølgning på implementeringen. Bench-

markprocessen vil fremadrettet sikre at konceptet tilrettes nye behov eller erfaringer fra kredsene. 

Projektet foreslås gennemført efter følgende plan: 

 

Implementering bør tilrettelægges iht. ovenstående tidsestimater således at den samlede implemente-

ringstid holdes på under et år. Ligeledes anbefaler Deloitte at projektet iværksættes umiddelbart for 

at sikre at den kan samkøres med en reimplementering af POLVAGT, jf. afsnit 5.3. Den forventede 

profil for realisering af de opgjorte gevinster kan således forventes at se ud som skitseret i tabellen 

nedenfor. 

Implementeringsprofil: fælles planlægnings- og styringskoncept 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Nettoeffekt, 
mio.kr. 

-4-6 24-36 53-75 53-75      53-75 

Det er ved beregningen af implementeringsprofilen lagt til grund, at Politiet påbegynder udviklingen 

og implementeringen af et nyt planlægningskoncept straks, således at det er klar til udrulning primo 

2011. I 2011 forventes en effekt på 50 pct. af det fulde potentiale pga. indkøring i kredsene, mens 

der forventes fuld effekt fra 2012.  

5.3 Implementering og anvendelse af systemunderstøttelse af 

planlægningsprocessen.  

Den nuværende vagtplanlægning i politiet er karakteriseret af en varierende og mindre effektiv sy-

stemunderstøttelse af såvel planlægningsprocessen som i håndteringen af ændringer til planen. Der 

anvendes en stor variation af manuelle, egenudviklede værktøjer i planlægningsprocessen. Dette in-

Analyse Design af løsning Implementering Opfølgning

• Dokumentation af planlægnings-

udfordringerne samt deres løsninger, 

som er belyst i rapporten.

• Identifikation af de projekter inden for 

hvert område, som skal til for at 

tilvejebringe en fælles koncept på 

tværs af kredsene. 

• Prioritering og afgrænsning af 

projekterne ud fra 

planlægningskonceptets overordnede 

formål og kredsenes nuværende 

behov.

• Verifikation af projekter med kredse, 

VPD og CPI-forum.

• Analyse af niveauet af forandringer, som 

konceptet medfører for de enkelte kredse, 

herunder:

- Forandrede roller

- Organisatoriske ændringer

- Nye systemer eller ændret brug 

af systemer

- Opbygning af nye kompetencer

- Adfærds- og kulturændringer

• Analyse af kredsenes forandringskapacitet.

• Kortlægning af implementeringsindsatsens 

omfang og strategi og –plan på baggrund 

af analysen.

• Identificering af implementeringsansvarlige 

i kredsene og planlægning af konkrete 

tiltag.

• Eksekvering af implementeringsplanen.

• Udarbejdelse af leveranceplan for 

samtlige projekter, samt beskrivelse af 

de enkelte projekters bidrag til det 

samlede koncept.

• Gennemførelse af projekter

• Detaljeret beskrivelse af 

planlægningskonceptet og dets 

målgrupper, roller og processer på 

baggrund af projektleverancerne.

• Opstilling af mål for konceptets succes

• Udvikling af proces for løbende 

opfølgning og justering af konceptet.

• Løbende benchmarking af kredsenes 

planlægningspraksis og –styring og 

dermed anvendelse af konceptet.

Milepæl: 

Planlægningskonceptet er 

udrullet og implementeret i 

samtlige kredse, og kredsene er 

kompetencemæssigt og mentalt 
parat til at anvende det.

Milepæl: 

Projekter, hvis leverancer udgør 

planlægningskonceptet, er 

identificerede og verificerede.

.

Milepæl: 

Planlægningskoncept er 

færdigudviklet i samarbejde mellem 

Rigspolitiet og kredsene.

Milepæl: 

Målopfølgning og 

sammenligning af 

planlægnings-

konceptets brug på 
tværs af kredsene.

2 måned 3-4 måneder 3-4 måneder Hver 6 måned  
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debærer at planlægningsprocessen bliver unødig tidskrævende såvel i forbindelse med udviklingen 

af de personlig, manuelle værktøjer som i forbindelse med udarbejdelse af planen. Samtidig er der 

med den nuværende systemunderstøttelse betydelig risiko for planlægning af kompensationsudlø-

sende vagter idet der i de nuværende værktøjer og systemer ikke indbygget systemkontroller der re-

flekterer arbejdstidsreglerne.  

Politiet forventer at implementere et fælles vagtplanlægningssystem, POLVAGT, i alle politikredse-

ne i foråret 2010. Da der i forbindelse med implementeringen af POLVAGT ikke er udarbejdet en 

konkret business case, der angiver hvilke effektiviseringer, besparelser og omkostninger rigspolitiets 

forventer i forbindelse med implementering og anvendelse af POLVAGT, lægges følgende til grund 

for anbefalinger og potentialeberegninger i denne analyse: 

 Omkostningerne til vagtplanlægning bør kunne reduceres som følge af en reduktion af ma-

nuelle planlægningsopgaver, samt bortfald af kontrol af planerne i forhold til arbejdstidsreg-

lerne. Det bemærkes, at denne gevinst allerede er indregnet som en del af BCG’s analyse.  

 Antallet af for korte fridage kan reduceres væsentligt, da analyser viser at hovedparten af 

disse er udløst forud for den låste periode (baseret på analyser i kredsene og Rigspolitiet 

vurderes ca. 75 pct. af de for korte fridage at være udløst i planlægningsfasen). Dertil kom-

mer reduktion i andre typer af kompensationsudløsende vagter. 

Forudsætningen for realisering af ovenstående effektiviseringspotentialer er imidlertid, at Rigspoliti-

et opsætter mål for gevinstrealiseringen, og gennemfører en implementering af POLVAGT der un-

derstøtter disse mål og foretager en systematisk opfølgning på målopfyldelsen.  

Omkostninger til vagtplanlægning 

Det forventes at en korrekt anvendelse og en konsekvent indførelse af relevante rolledefinitioner vil 

kunne reducere anvendt tid til planlægning.  

Nedenfor angives Deloittes skøn over mulige reduktioner i planlægningsarbejdet på baggrund af im-

plementering, baseret på interview med Rigspolitiet og vagtplanlæggere og ledere i kredsene. 

 Opgaver der bortfalder eller reduceres Besparelse 

Listeføre  Skal ikke håndtere lister 

 Skal ikke administrere bytninger 

 Skal allokere ledige vagter, men dette gøres nu via et valg på 
en prioriteret liste. 

 Skal ikke taste planen i POLPAI. 

 Skal ikke ændre planlagte kompensationsudløsende vagter. 

Forventeligt 80 % af listeførerens planlæg-
ningsarbejde forsvinder. 

 

Tjenesteudsætter  Skal ikke kontrollere planer Forventelig 10-25 % af tjenesteudsætterens 
planlægningsarbejde forsvinder.  

Disse reduktioner er forudsat at POLVAGT implementeres og anvendes iht. en fælles vejledning i 

alle kredse, samt at roller, omkringliggende processer tilrettes, ligesom der følges op på planlæg-

ningsprocessen.  

Det er centralt at fremhæve at der med implementeringen af POLVAGT sker en yderligere udbredel-

se af individuelle vagtplaner i politiets beredskabsafdelinger. Deloittes analyser viser, at der ved det-

te vagtplanprincip anvendes flere planlægningsressourcer pr. betjente end med mere faste vagtplan-

typer. Der er derfor risiko for at der vil blive anvendt flere ressourcer til vagtplanlægning fordi der 

vil skulle sættes flere vagter ud. Denne risiko kan mindskes ved at have en tilbagefaldsmulighed i 

form af en grundlæggende fast plan eller rulleplan.  
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Ligeledes udgør den meget decentrale implementering af POLVAGT med deraf følgende forskellig 

systemopsætning og omkringliggende processer og roller, en risiko for en ikke-optimal systeman-

vendelse og dermed en reduktion i gevinstrealiseringen 

Det anbefales derfor, at der i forbindelse med udrulning af POLVAGT er skærpet fokus på proces-

standardisering og rolleændringer der skal bidrage til at realisere besparelsen på planlægningsopga-

ven. Det anbefales endvidere, at der inden påbegyndelse af udrulningen af POLVAGT etableres en 

robust baseline, som effektiviseringsgevinsterne kan holdes op imod. Såfremt der ikke ses den for-

ventede gevinst foreslås det, at der indlægges rullevagter i POLVAGT for beredskabsafdelingerne, 

således at betjentene fremadrettet kun skal foretage ændringer i forbindelse med ferieafholdelse og 

vagtbytte mv. 

Som ovenfor beskrevet bør POLVAGT reimplementeres i forbindelse med implementering af et fæl-

les planlægnings- og styringskoncept, hvorefter POLVAGT vil indgå som en integreret del af dette. 

Det bemærkes, at Deloitte ikke har indregnet gevinster som følge af reduktion i planlægningsårs-

værk, da disse er omfattet af BCGs rapport fra 2009. 

Reduktion af planlægningsfejl i relation til for korte fridage 

Det er Deloittes vurdering, at POLVAGT kan imødekomme en række af de problemer der aktuelt 

knytter sig til planlægning før planen låses samt ændringer i planen frem til dagen før afvikling. 

Det er således forventningen, at antallet af for korte fridage kan reduceres væsentligt, da analyser 

viser at hovedparten af disse er udløst forud for den låste periode (baseret på analyser i kredsene og 

Rigspolitiet vurderes ca. 75 pct. af de for korte fridage at være udløst i planlægningsfasen). Dertil 

kommer reduktion i andre typer af kompensationsudløsende vagter. 

Som det fremgår af tabellen løser POLVAGT løser dog ikke de planlægningsmæssige problemer der 

kan opstå på selve dagen i forbindelse med tilkald og overarbejde og deraf udløste for inddrage-

de/korte fridage, særligt belastende tjeneste eller korte skift.  

Planlægnings-
situation  

Situation - ar-
bejdstidsregler  

Eliminering af manuelle værktø-
jer  

Løses af 
POLVAGT  

Særlig opmærksomhedsområde  

Planlægning før 
planen låses  

- For korte frida-
ge  

- Lister til vagtvalg 
- Oversigter over faste vagtøn-

sker/ begrænsninger 
- Excel-ark til udarbejdelse af 

plan.  

Ja   Alle betjente skal taste alle vagter i sy-
stemet.  

Ændringer til 
planen frem til 
dagen før afvik-
ling  

- Inddraget 
fridag 

- Omlægning 

- Mails ved vagtbytte 
- Opringninger ved omlægnin-

ger  

Ja   Alle betjente taster alle ændringer i sy-
stemet.  

 Alle bytte ønsker håndteres af systemet  

Ændringer på 
dagen  

- Tilkald 
- Overarbejde  

-  Evt. papirgodkendelse af 
overarbejde. 

Nej   Tilkald og overarbejde tastes af vagtche-
fen/betjente i POLVAGT inden påbegyn-
delse.  

 Systemet skal benytte systemkontroller, 
således at vagtchefen får forslag til be-
tjente til tilkald der ikke vil udløse yderli-
gere kompensation, at vagtchefen bliver 
gjort opmærksom på evt. efterfølgende 
kompensationsudløsende vagter der skal 
flyttes.  

 Betjente taster overarbejde i POLVAGT 
efter afholdelse og bliver således gjort 
opmærksomme på evt. efterfølgende 
vagter der skal flyttes.  

 

Deloitte anbefaler, at der i forbindelse med POLVAGT opsættes mål for hvor stor en reduktion af 

for korte fridage systemet forventes at bidrage med, således at der kan foretages en opfølgning på 

gevinstrealiseringen. 
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Implementeringen af den første version af POLVAGT er som beskrevet allerede i gang. Denne im-

plementering er karakteriseret ved at være decentral for så vidt angår træning, kommunikation og 

kredsspecifik opsætning af systemet. Ved denne type implementering risikerer Politiet, at systemet 

implementeres og anvendes forskelligt i kredsene, ligesom det vil være problematisk at videreudvik-

le systemet, idet det må forventes at kredsene stiller forskellige krav til udviklingen, baseret på den 

differentierede anvendelse. Der stilles ikke centrale krav til anvendelsen af system eller systemroller, 

hvilket betyder, at der i forbindelse med implementeringen af det fælles planlægnings- og styrings-

koncept vil være behov for en reimplementering af POLVAGT. 

Denne reimplementering skal sikre fælles anvendelse, samt sikre at anvendelsen understøtter de i 

planlægningskonceptet definerede processer og roller. Deloitte anbefaler, at Rigspolitiet revurderer 

den nuværende implementering med henblik på at maksimere fælles anvendelse, samt påbegynder 

dimensionering, planlægning og kommunikation af en fremtidig fælles anvendelse samt tilhørende 

koncept for planlægning og styring. Det anbefales, at reimplementering af POLVAGT og implemen-

tering af koncept for planlægning og styring gennemføres snarest. 

På længere sigt kan det være relevant at sikre, at POLVAGT ligeledes dækker ændringer foretaget 

på dagen. Dette kan f.eks. sikres ved, at systemet udvikles til at være dækkende for ændringer i pla-

nen, på dagen for afholdelse af vagten samt ved at stille krav om at alle vagtændringer, tilkald og 

overarbejde ”på dagen” omgående skal registreres i POLVAGT og derved bringe POLVAGTs sy-

stemkontroller i anvendelse og forhindre kompensationsudløsende situationer på vagtdagen. Det be-

tyder, at vagtchefen i forbindelse med tilkald, eller forhåndsgodkendelse af overarbejde, taster disse 

vagtændringer i POLVAGT, og derved bliver gjort opmærksom på evt. efterfølgende vagter der pga. 

ændringen nu vil udløse kompensation, og derved bør flyttes.  

Deloitte anbefaler, at der først tages stilling til evt. videreudvikling af POLVAGT, når resultaterne af 

implementeringen af første version af POLVAGT er kendt.  

Effektvurdering 

Det er Deloittes vurdering at et øget centralt fokus gevinstrealisering ved ensartet implementering af 

POLVAGT vil understøtte realisering af nedenstående gevinster. 

Effektvurdering – Gevinstrealisering ved ensartet implementering af POLVAGT 

Effekter Frigjort års-
værk 

Total-
omkost-
nings-værdi 
(mio.kr.) 

Beregningsforudsætning 

Gevinst - færre 
planlægningsfejl  

73-84 46-52 Det forventes at en korrekt anvendelse af systemet vil forhindre udløsning af for 
korte fridage i planlægningsfasen (ca. 70-80% af alle for korte fridage).  

Gevinst - færre 
ressourcer til plan-
lægning 

 ? Det forventes at en korrekt anvendelse og en konsekvent indførelse af relevante 
rolledefinitioner vil kunne reducere anvendt tid til planlægning. Deloitte ikke indreg-
net gevinster som følge af reduktion i planlægningsårsværk, da disse er omfattet af 
BCGs rapport fra 2009. 

Implementerings-
omkostning  

(4-5) (3) 2-2,5 årsværk i Rigspolitiet og 0,2 årsværk i hver kreds til at understøtte en fælles 
implementering og opfølgning på gevinstrealiseringen  

Forudsætninger og 
risici 

Der er tre væsentlige forudsætninger for realisering af ovenstående gevinster. 1) at anvendelsen af POLVAGT sam-
mentænkes med styring og planlægningskonceptet, samt inkluderes i benchmarkprocessen og at der derved sikres 
fælles processer, roller og opfølgning omkring POLVAGT og 2) at der i forbindelse med implementeringen af 
POLVAGT stille krav om ensartet bedste praksis anvendelse af POLVAGT og 3) at implementeringen styres centralt 
fsva. kommunikation, træning og opfølgning. Såfremt der ikke opnås en ensartet anvendelse af POLVAGT vil Rigspo-
litiet foruden reduceret gevinstrealisering risikere øgede omkostninger til videreudvikling af POLVAGT da uensartet 
anvendelse af et system afleder uensartede krav til fremtidig funktionalitet. 

Det er ved beregningen af implementeringsprofilen lagt til grund, at gevinstrealiseringen følger den 

profil der er lag til grund i forhold til forslag 1 vedrørende udviklingen og implementeringen af et 
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nyt planlægningskoncept. I 2011 forventes således en effekt på 50 pct. af det fulde potentiale pga. 

indkøring i kredsene, mens der forventes fuld effekt fra 2012. Den forventede profil for realisering 

af de opgjorte gevinster ventes på den baggrund af se ud som følger.   

Implementeringsprofil: Gevinstrealisering ved ensartet implementering af POLVAGT 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Nettoeffekt, 
mio.kr. 

-3 23-26 46-52 46-52 46-52 

5.4 Forøgelse af gennemsnitlig arbejdstid pr. betjent 

Der er i dag praksis for at tilgodehavende frihed som hovedregel skal afspadseres. Kun i særlige til-

fælde tilføres der midler til nedbringelse af overarbejde. Deloitte har foretaget en opgørelse af hvor 

meget tilgodehavende frihed, der er udbetalt i 2009. Det fremgår heraf, at der er udbetalt tilgodeha-

vende frihed svarende til ca. 160.000 timer (ekskl. COP-15) Det har ikke været muligt præcist at 

opgøre hvor meget af dette overarbejde der vedrører 2009 og hvor meget der vedrører akkumuleret 

tilgodehavende frihed fra tidligere år. Samlet set vurderes det, at mellem 12-15 pct. af den tilgode-

havende frihed, der optjenes på et år udbetales, mens resten afspadseres. 

Den store mængde afspadsering kan udgøre et problem i politiet. For det første fordi den store 

mængde afspadsering påvirker den gennemsnitlige arbejdstid for en betjent i negativ retning, og for 

det andet fordi store overarbejdspukler kan være vanskelige at håndtere rent planlægningsmæssigt. 

Deloittes analyse har vist, at den store mængde afspadsering påvirker den gennemsnitlige arbejdstid 

pr. betjent. Dette har som konsekvens, at der skal flere betjente til at producere den samme politiind-

sats. For det andet har flere interviewede i undersøgelsen givet udtryk for, at store overarbejdspukler 

er vanskelige at håndtere rent planlægningsmæssigt og i sig selv kan være med til at generere mere 

kompensation. 

Forslag 3 peger på, at der kan opnås en gevinst ved at øge betjentenes gennemsnitlige arbejdstid 

gennem øget udbetaling af tilgodehavende frihed og foretage en samtidig tilpasning i arbejdsstyrken 

svarende til den øgede arbejdstid.  

Eksempel: Hvad koster det at afspadsere hhv. udbetale 1555 timer (svarende til et årsværk) 

Udbetaling af 1555 timers tilgodehavende frihed - 1555*173 kr/time = 268.150 kr. 

Afspadsering af 1555 timers tilgodehavende frihed – løn+pension+overhead = 626.000 kr. 

Forskel på værdi af udbetaling og afspadsering af timer svarende til ét årsværk = 357.850 kr. 

Effektvurdering 

Hvis den enkelte betjent accepterer at blive godtgjort gennem udbetaling, vil den gennemsnitlige 

præsterede arbejdstid per betjent øges, hvorved den samlede politiindsats kan produceres med færre 

betjente.  

Deloitte estimerer at såfremt andelen af udbetalte timer hæves fra de nuværende 15 pct. til fx 80 pct. 

vil det alt andet lige – dvs. ved uændret planlægningspraksis – indebære, at den reelt disponible ar-

bejdstid vil kunne øges med knap 420.000 timers arbejdstid årligt, svarende til 268 årsværk, som 

ellers ville skulle afspadseres. Omkostningen til øget udbetaling af tilgodehavende frihed kan finan-

sieres gennem en tilsvarende reduktion af arbejdsstyrken på 115 årsværk. Det antages i den forbin-

delse, at det fulde overhead tilknyttet de frigjorte årsværk vil kunne frigøres Nettoeffekten af forsla-

get er således, at der med uændret lønsum kan frigøres 153 politiårsværk (268-115=153 årsværk). 

Der kan derfor være en økonomisk gevinst for arbejdsgiver ved at øge den ugentlige arbejdstid for 

betjentene og tilpasse politiets styrketal, svarende til den øgede arbejdstid pr. betjent.  
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Rigspolitiet oplyser, at den nuværende arbejdstidsaftale under normale omstændigheder indebærer, 

at den enkelte betjent kan vælge at afspadsere løbende opstået overarbejde frem for at få det udbetalt 

kontant. 

Effektvurdering – Udbetaling af overarbejde 

Effekter Frigjorte 
timer  

Frigjort års-
værk 

Total-
omkostnings-
værdi 
(mio.kr.) 

Beregningsforudsætning 

Gevinst – reduceret 
årsværksbinding  

- 153 96 En forøgelse af udbetalingsandelen fra 15% til 80 % frigør brutto 268 
årsværk. Omkostningen til øget udbetaling af tilgodehavende frihed 
finansieres gennem en tilsvarende reduktion af arbejdsstyrken på 115 
årsværk. Nettoeffekten af forslaget er således, at der med uændret 
bevilling kan frigøres 153 politiårsværk (268-115=153 årsværk). 

Forudsætninger og 
risici 

Det er i beregningen forudsat, at forslag 1 og 2 gennemføres, og dermed reducerer den samlede mængde tilgodehavende 
frihed i politiet. Forslaget forudsætter, at der tages initiativ til at tilpasse politistyrken forholdsmæssigt til den øgede gen-
nemsnitlige arbejdstid pr. betjent. Det antages, at det fulde overhead tilknyttet de frigjorte årsværk vil kunne frigøres. 

Det er lagt til grund, at politiet øger udbetalingsandelen i takt med at midlerne fra en reduktion af 

politistyrken frigøres. Det antages, at 1/3 af overheadomkostningerne er variable og dermed kan rea-

liseres umiddelbart, en 1/3 er reversible og kan realiseres indenfor et år, mens 1/3 er irreversible og 

derfor først kan realiseres efter 3 år
19

. Den forventede profil for realisering af de opgjorte gevinster 

ventes på den baggrund at se ud som følger.   

Implementeringsprofil: Forøgelse af gennemsnitlig arbejdstid pr. betjent 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Nettoeffekt, 
mio.kr. 

0 69 83 83 96 

 

                                                                 

19 Baseret på resultater fra Deloittes analyse for Finansministeriet i 2008 vedrørende overhead for en administrativ medar-

bejder i staten. Som led i undersøgelsen blev der foretaget en vurdering af omkostningernes variabilitet og reversibilitet. 

Variable omkostninger defineres som omkostninger, der varierer proportional med aktivitetsniveauet.  Reversible omkost-

ninger er karakteriseret ved mindre grad af variabilitet. Irreversible omkostninger, defineres som omkostninger, hvor en 

ændring i aktiviteten ikke på kort sigt giver et lavere ressourceforbrug (fx huslejeomkostninger, afskrivninger på maskiner, 

støttefunktioner  mv.)  
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6.Konsekvenser af ændrede arbejds-
tidsregler  

 

I nærværende kapitel foretages en konsekvensvurdering af ændringer i forskellige elementer af poli-

tiets arbejdstidsaftale. 

6.1 Oversigt over regelændringer  

Deloitte har med afsæt i den komparative juridiske analyse af politiets arbejdstidsregler, identificeret 

en række områder, hvor politiets arbejdstidsregler fremstår mindre omkostningseffektive og/eller 

fleksible end for sammenlignelige personalegrupper. Det samme billede gør sig gældende, såfremt 

der sammenlignes med den centrale arbejdstidsaftale for tjenestemænd i staten.  

Samtidig viser opgørelsen af arbejdstid og kompensation i politiet, at en række af arbejdstidsaftalens 

bestemmelser er omkostningsfulde at administrere og vagtplanlægge efter.  

På den baggrund har Deloitte som led i analysen foretaget en konsekvensvurdering af en række for-

skellige ændringer i politiets arbejdstidsaftale. For hovedparten af disse regelændringer er der tale 

om et tilbagefald til den centrale arbejdstidsaftale. I nogle tilfælde er det dog fundet hensigtsmæssigt 

at foretage en vurdering af modeller, der enten er mere eller mindre vidtgående end et scenarie, hvor 

der sker et tilbagefald til den centrale aftale.  

Oversigt over konsekvensvurderinger  

Begreb Nuværende regel Regelændring Effekt af regelændringen 

1.Vagtplanlægning Fastlåsning af plan 4 uger før 
tjenesten afholdes. 

1.A. Ingen krav til fastlåsning af tjene-
steplan. 

Kompensation for omlægning, 
tilkald, overarbejde som finder sted 
inden for de første 12 timers tjene-
ste samt inddragede fridage bort-
falder.  

1.B. Fastlåsning af plan 1 uge før tjene-
sten afholdes. 

Kompensation for inddragede 
fridage indtil 1 uge før tjenesten 
bortfalder.  

1.C. Fastlåsning af plan 2 uger før 
tjenesten afholdes. 

Kompensation for inddragede 
fridage indtil 2 uger før tjenesten 
bortfalder. 

2. Bortfald af sær-
lig kompensation 
for omlægning 

Omlægning af tjenesten med et 
varsel på mindre end 72 timer 
giver ret til et omlægningshonorar. 

2.A. Ingen kompensation for omlæg-
ninger. 

Kompensation for omlægningsho-
norar bortfalder. 

3.Opgørelse af 
overarbejde 

Overarbejde opgøres som tjene-
ste, der ligger ud over den for 
dagen planlagte. 

3.A. Opgøres efter endt normperiode, 
hvor normperioden er 1 måned. 

Mer- og mindrearbejde kan udlig-
nes over 1 måned, hvorved kom-
pensationen for overarbejde redu-
ceres. 

3.B. Opgøres efter endt normperiode, 
hvor normperioden er 3 måneder. 

Mer- og mindrearbejde kan udlig-
nes over 3 måneder, hvorved 
kompensationen for overarbejde 
reduceres. 

3.C. Opgøres efter endt normperiode, 
hvor normperioden er 1 år. 

Mer- og mindrearbejde kan udlig-
nes over 1 år, hvorved kompensa-
tionen for overarbejde reduceres. 

4.Godtgørelse for 
overarbejde ud 
over 12 timers 
tjeneste 

Efter 12 timers tjeneste godtgøres 
overarbejde i forholdt 1:2. 

4.A. Overarbejde godtgøres også efter 
12 timers tjeneste i forholdet 1:1½. 

Kompensationen for overarbejde 
efter 12 timers tjeneste reduceres. 



  

80 

  

Begreb Nuværende regel Regelændring Effekt af regelændringen 

5.Særligt belasten-
de tjeneste 

Særligt belastende tjeneste (70 
timers tjeneste eller mere over 7 
dage) honoreres med 8 timers 
afspadsering. 

5.A. Ingen bestemmelser om særligt 
belastende tjeneste. 

Kompensation for særligt bela-
stende tjeneste bortfalder. 

6.Tilkaldehonorar Ved tilkald gives et tilkaldehonorar 
svarende til 2/1924 af medarbejde-
rens aktuelle årsløn. 

6.A. Intet tilkaldehonorar. Kompensation som følge af tilkal-
dehonorar bortfalder. 

7.Godtgørelse ved 
tilkald 

Ved tilkald honoreres arbejdet med 
afspadsering svarende til de præ-
sterede timer tillagt 50% (præsteret 
tid ud over 12 timer tillægges 
100%). 

Ved tilkald på en ordinær fridag 
beregnes godtgørelsen dog på 
grundlag af mindst 6 timer. 

7.A. Tilkald med et varsel på 24 timer 
eller derover medregnes som alminde-
lig tjeneste, mens tilkald med et varsel 
på mindre end 24 timer regnes med 
mindst 3 timer i arbejdstidsopgørelsen. 

Omlægningshonorar ved omlæg-
ninger 24-72 timer før tjenesten 
bortfalder, og procenttillægget for 
præsterede timer ifm. et tilkald 
bortfalder. 

8.Kortvarig tjeneste Der kan i visse tilfælde planlægges 
med kortvarig tjeneste på en ordi-
nær fridag med indtil 4 timers 
tjeneste, uden at fridagen anses 
for inddraget. 

8.A. Tjeneste på en ordinær fridag 
indebærer, at fridagen anses for ind-
draget. 

Al kortvarig tjeneste på en ordinær 
fridag behandles som tjeneste ifm. 
en inddraget fridag. 

9.Arbejde under 
arbejdstidsnormen 

Underskudstimer på månedsnor-
men tillægges arbejdstidsnormen 
for den følgende måned. 

9.A. Underskudstimer på månedsnor-
men betragtes som tabt. 

Alle underskudstimer på måneds-
normen bortfalder og udgør derfor 
en omkostning. 

10.Arbejde over 
arbejdstidsnormen 

Overskudstimer på månedsnormen 
fratrækkes arbejdstidsnormen for 
den følgende måned i forholdet 
1:1. 

10.A. Overskudstimer på månedsnor-
men betragtes som overarbejde og 
kompenseres i forholdet 1:1½. 

Alle overskudstimer på måneds-
normen udløser 50 % kompensati-
on. 

11.Fridagslængde En ordinær fridag har en længde 
på minimum 36 timer, når den 
strækker sig over et helt kalender-
døgn. 

11.A. Fridagslængden reduceres til 32 
timer. 

Alle fridage, som er af mellem 32 
og 36 timers varighed bortfalder. 

Note: Markerer regelændringer, som bringer reglerne i overensstemmelse med den centrale aftale. 

 Markerer regelændringer, som er mindre vidtgående end et tilbagefald til den centrale aftale. 

 Markerer regelændringer, som er mere vidtgående end et tilbagefald til den centrale aftale. 

 

Nedenfor redegøres nærmere for den anvendte fremgangsmåde og metode for vurdering af økono-

miske konsekvenser samt øvrige fordele og ulemper ved de enkelte regelændringer. 

6.2 Konsekvensvurdering af regelændringer 

For alle forslag er der foretaget en vurdering af deres effekt i forhold til: 

1) Direkte økonomiske konsekvenser, dvs. omkostninger til udløst kompensation som følge af 

forskel mellem faktisk og planlagt tid (inkl. dynamiske effekter som følge af ændret plan-

lægningsadfærd).  

2) Planlægningsmæssig fleksibilitet, dvs. øgede eller mindskede muligheder for planlægnings-

mæssigt at kunne disponere over medarbejdere, når der er brug for dem. 

3) Konsekvenser i forhold til medarbejdernes arbejdsvilkår, ud over de ændringer der følger af 

ændringer i kompensation (fx øget uvished om arbejdstid, mere belastende arbejdsskift mv.). 

Ved beregning af direkte økonomiske konsekvenser er der taget udgangspunkt i arbejdstidsdata for 

2009, som er udtrukket fra Rigspolitiets POLPAI/SAP-BI-system, jf. bilag 1.  

Vurderingen af regelændringernes effekt på planlægningsmæssig fleksibilitet og medarbejdernes 

arbejdsvilkår baseres bl.a. på de interview, som Deloitte har foretaget med såvel medarbejdere som 

ledelse i alle politikredse. 
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Ændring af regler om arbejdstidens tilrettelæggelse 

Politiets nuværende arbejdstidsregler fastsætter, at tjenesteplanen skal fastlægges 4 uger før tjene-

sten. Herved adskiller politiets arbejdstidsregler sig fra den centrale aftale (hvor der ikke er fastsat 

krav om fastlåsning af tjenesteplanen) og sammenligningsgrupperne (hvor den låste periode er bety-

deligt kortere). 

Der er foretaget en konsekvensvurdering af tre forskellige ændringsmodeller: 

A. Ingen krav til fastlåsning af tjenesteplan  

B. Fastlåsning af plan 1 uge før tjenesten afholdes 

C. Fastlåsning af plan 2 uger før tjenesten afholdes 

De direkte økonomiske konsekvenser knytter sig til bortfald af kompensation som følge af ændrin-

ger i tjenesteplanen (omlægninger, tilkald, overarbejde som finder sted inden for de første 12 timers 

tjeneste og inddragede fridage). Jo tættere på afholdelsen af tjenesten planen bliver låst, jo mindre 

kompensation udløses som følge af omlægninger og inddragede fridage. 

Planlægningsmæssigt vil et forslag om helt at fjerne eller reducere den låste periode vil give politiet 

en væsentlig planlægningsmæssig fleksibilitet i forhold til at kunne sikre en hensigtsmæssig beman-

ding i forhold til givne situationer.  

Forslaget vil som følge af en øget uvished om arbejdstiden indebære en forringelse af medarbejder-

nes arbejdsvilkår, ud over de ændringer der følger af ændringer i kompensation. De samlede konse-

kvenser af de tre modeller er angivet i tabellen nedenfor. 

Begreb 

 

Regelændring Økonomisk gevinst  
(kompensationsomkostninger) 

Planlægnings-
fleksibilitet 

Arbejdsvilkår 

Vagtplanlæg-
ning 

A. Ingen krav til fastlåsning af 
tjenesteplan  + 

Stor økonomisk effekt + 
Tjenestetiden kan 
planlægges frem til 
dagen  

- 
Reducerer vished 
om arbejdstid 

B. Fastlåsning af plan 1 uge 
før tjenesten afholdes 

+ Middelstor økonomisk 
effekt 

+ 
Tjenestetid kan 
planlægges 1 uge før 

- 
Reducerer vished 
om arbejdstid 

C. Fastlåsning af plan 2 uger 
før tjenesten afholdes 

+ Lille økonomisk effekt +  Tjenestetid kan 
planlægges 2 uger før 

- Reducerer vished 
om arbejdstid 

Baseret på udtræk fra POLPAI/SAP-BI og egne beregninger 

Signaturforklaring: +/- Økonomisk gevinst/tab på mere end 70.000 kompensationstimer; +/- Økonomisk gevinst/tab på mellem 20.000 og 

70.000 kompensationstimer; +/- Økonomisk gevinst/tab på under 20.000 kompensationstimer. 

Bortfald af kompensation for omlægning af tjenesten 

Ifølge politiets arbejdstidsregler medfører en omlægning af tjenesten med mindst 8 timer og med et 

varsel på mindre end 72 inden påbegyndelsen af den planlagte tjeneste, at der udbetales et omlæg-

ningshonorar. Herved adskiller politiets arbejdstidsregler fra den centrale aftale og arbejdstidsregler-

ne for vagtpersonel i forsvaret, som ikke omfatter regler om kompensation for omlægninger.  

Der er i overensstemmelse hermed foretaget en konsekvensvurdering af at ændre reglerne i politiets 

arbejdstidsaftale, så der ikke udbetales kompensation for omlægninger. De økonomiske konsekven-

ser følger umiddelbart af bortfaldet af kompensation for omlægninger. 

Forslaget vurderes ikke umiddelbart at have konsekvenser for hverken den planlægningsmæssige 

fleksibilitet eller for medarbejdernes arbejdsvilkår, ud over de ændringer der følger af ændringer i 

kompensation, som følge af en øget uvished om arbejdstiden. 

De samlede konsekvenser af regelændringen er angivet i tabellen nedenfor. 
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Begreb 

 

Regelændring Økonomisk gevinst  
(kompensationsomkostninger) 

Planlægnings-
fleksibilitet 

Arbejdsvilkår 

Bortfald af 
kompensation 
for omlægning 

2.A. Ingen kompensation for 
omlægninger. 

+ Lille økonomisk effekt . Ingen direkte effekt ift. 
planlægning 

. Ingen direkte 
effekt på arbejds-
vilkår.  

Baseret på udtræk fra POLPAI/SAP-BI og egne beregninger 

Signaturforklaring: +/- Økonomisk gevinst/tab på mere end 70.000 kompensationstimer; +/- Økonomisk gevinst/tab på mellem 20.000 og 

70.000 kompensationstimer; +/- Økonomisk gevinst/tab på under 20.000 kompensationstimer. 

Ændring af princip for optjening af overarbejde 

Politiets nuværende arbejdstidsregler fastsætter, at hvis den præsterede arbejdstid på den enkelte dag 

har oversteget den for dagen planlagte tjeneste, godtgøres de overskydende timer straks med afspad-

seringsfrihed af tilsvarende varighed med tillæg af 50 pct. eller 100 pct. afhængig af tjenestens va-

righed. Overarbejde opgøres således ”på dagen”.  

Denne regel adskiller sig fra bestemmelserne i den centrale aftale og i arbejdstidsaftalerne for flere 

af sammenligningsgrupperne, hvor overarbejdet opgøres ved udløbet af normperioden. 

På den baggrund er der foretaget en konsekvensvurdering af tre forskellige ændringsmodeller: 

A. Opgørelse af overarbejde efter endt normperiode, hvor normperioden er 1 måned 

B. Opgørelse af overarbejde efter endt normperiode, hvor normperioden er 3 måneder  

C. Opgørelse af overarbejde efter endt normperiode, hvor normperioden er 1 år 

De direkte økonomiske konsekvenser knytter sig til reduktion i kompensationen for overarbejde, idet 

mer- og mindrearbejde kan udlignes over normperioden. I beregningen tages der således udgangs-

punkt i differencen mellem det forventede antal arbejdstimer i normperioden ifølge arbejdstidsnor-

men og de præsterede timer i normperioden. Et eventuelt overskud af præsterede timer i forhold til 

normen vil med en regelændring udgøre det optjente overarbejde. Regelændringens økonomiske 

konsekvenser vil således være forskellen mellem dette beregnede overarbejde og det faktisk præste-

rede overarbejde under de nugældende regler. 

Ingen af modellerne vurderes umiddelbart at have nogen direkte effekt på hverken fleksibiliteten i 

planlægningen eller medarbejdernes arbejdsvilkår, idet der alene er tale om en ændring i måden 

overarbejde opgøres for en given arbejdstid. 

De samlede konsekvenser af de tre modeller er angivet i tabellen nedenfor. 

Begreb 

 

Regelændring Økonomisk gevinst  
(kompensationsomkostninger) 

Planlægnings-
fleksibilitet 

Arbejdsvilkår 

Opgørelse af 
overarbejde 

3.A. Opgøres efter endt norm-
periode, hvor normperioden er 
1 måned 

+ 
Stor økonomisk effekt + 

Der kan planlægges, 
så mer- og mindrear-
bejde i højere grad 
udligner hinanden 
over normperioden 

. Ingen direkte 
effekt på arbejds-
vilkår.  

3.B. Opgøres efter endt norm-
periode, hvor normperioden er 
3 måneder 

+ 
Stor økonomisk effekt + 

Der kan planlægges, 
så mer- og mindrear-
bejde i højere grad 
udligner hinanden 
over normperioden 

. Ingen direkte 
effekt på arbejds-
vilkår.  

3.C. Opgøres efter endt norm-
periode, hvor normperioden er 
1 år 

+ 
Stor økonomisk effekt + 

Der kan planlægges, 
så mer- og mindrear-
bejde i højere grad 
udligner hinanden 
over normperioden 

. Ingen direkte 
effekt på arbejds-
vilkår.  

Baseret på udtræk fra POLPAI/SAP-BI og egne beregninger 

Signaturforklaring: +/- Økonomisk gevinst/tab på mere end 70.000 kompensationstimer; +/- Økonomisk gevinst/tab på mellem 20.000 og 

70.000 kompensationstimer; +/- Økonomisk gevinst/tab på under 20.000 kompensationstimer. 
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Godtgørelse for overarbejde ud over 12 timers tjeneste 

Politiets arbejdstidsaftale indebærer, at overarbejde ud over 12 timers tjeneste godtgøres med af-

spadseringsfrihed af tilsvarende varighed med tillæg af 100 pct. Dette adskiller politiets arbejdstids-

regler fra den centrale aftale (hvor overarbejde også efter 12 timers tjeneste godtgøres i forholdet 

1:1½) samt fra arbejdstidsaftalerne for flere af sammenligningsgrupperne.  

Der er foretaget en konsekvensvurdering af en regelændring, som vil bringe godtgørelsen for over-

arbejde i politiet på linje med bestemmelserne i den centrale aftale, og således indebære, at overar-

bejde også efter 12 timers tjeneste kompenseres i forholdet 1:1½. 

Regelændringen vurderes ikke umiddelbart at have nogen direkte effekt på hverken fleksibiliteten i 

planlægningen eller medarbejdernes arbejdsvilkår, idet der udelukkende er tale om en ændret sats for 

godtgørelsen af overarbejde efter 12 timers tjeneste. 

De samlede konsekvenser af regelændringen er angivet i tabellen nedenfor. 

Begreb 

 

Regelændring Økonomisk gevinst  
(kompensationsomkostninger) 

Planlægnings-
fleksibilitet 

Arbejdsvilkår 

Godtgørelse 
for overarbejde 
ud over 12 
timers tjeneste 

4.A. Overarbejde godtgøres 
også efter 12 timers tjeneste i 
forholdet 1:1½. 

+ Middelstor økonomisk 
effekt 

. Ingen direkte effekt ift. 
planlægning 

. Ingen direkte 
effekt på arbejds-
vilkår.  

Baseret på udtræk fra POLPAI/SAP-BI og egne beregninger 

Signaturforklaring: +/- Økonomisk gevinst/tab på mere end 70.000 kompensationstimer; +/- Økonomisk gevinst/tab på mellem 20.000 og 

70.000 kompensationstimer; +/- Økonomisk gevinst/tab på under 20.000 kompensationstimer. 

Særligt belastende tjeneste 

Politiets arbejdstidsaftale indeholder en bestemmelse om særligt belastende tjeneste, som indebærer, 

at hvis den gennemsnitlige daglige præsterede arbejdstid fordelt på syv på hinanden følgende dage 

har udgjort 10 timer eller mere, godtgøres den hermed forbundne særlige belastning med 8 timers 

afspadseringsfrihed. En sådan bestemmelse kan ikke genfindes i hverken den centrale aftale eller i 

arbejdstidsaftalerne for sammenligningsgrupperne.  

Der er foretaget en konsekvensvurdering af at lade reglen om særligt belastende tjeneste udgå af ar-

bejdstidsaftalen. De direkte økonomiske konsekvenser vil således bestå i, at al kompensation for 

særligt belastende tjeneste bortfalder. 

Regelændringen ville betyde, at fleksibiliteten i planlægningen ville øges, da der herefter ville kunne 

planlægges med mere end 70 timer over en periode på syv kalenderdøgn. Til gengæld vil dette po-

tentielt indebære en øget belastning af medarbejderne, som i højere grad vil kunne pålægges arbejde, 

der under de nugældende regler ville blive defineret som særligt belastende tjeneste. 

De samlede konsekvenser af regelændringen er angivet i tabellen nedenfor. 

Begreb 

 

Regelændring Økonomisk gevinst  
(kompensationsomkostninger) 

Planlægnings-
fleksibilitet 

Arbejdsvilkår 

Særligt bela-
stende tjeneste 

Ingen bestemmelser om sær-
ligt belastende tjeneste 

+ Lille økonomisk effekt . Ingen direkte effekt ift. 
planlægning 

- 
Kan øge belast-
ning for medarbej-
deren 

Baseret på udtræk fra POLPAI/SAP-BI og egne beregninger 

Signaturforklaring: +/- Økonomisk gevinst/tab på mere end 70.000 kompensationstimer; +/- Økonomisk gevinst/tab på mellem 20.000 og 

70.000 kompensationstimer; +/- Økonomisk gevinst/tab på under 20.000 kompensationstimer. 
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Tilkaldehonorar 

Ifølge arbejdstidsreglerne i politiet medfører et tilkald, at der udbetales et tilkaldehonorar svarende 

til 2/1924 af årslønnen på den ansattes aktuelle skalatrin, idet honoraret dog afregnes som overarbej-

de, og dermed tillægges yderligere 50 pct. Herved adskiller politiets arbejdstidsaftale sig fra den cen-

trale aftale og arbejdstidsaftalerne for sygeplejerskerne, brand- og ambulancepersonale i Køben-

havns Brandvæsen og i Falck samt vægtere i G4S.  

Der er foretaget en konsekvensvurdering af at afskaffe bestemmelsen om tilkaldehonorar, og de di-

rekte økonomiske konsekvenser vil således bestå i, at omkostningen til tilkaldehonorarer bortfalder. 

En afskaffelse af tilkaldehonoraret vurderes ikke umiddelbart at have nogen effekt på hverken flek-

sibiliteten i planlægningen eller på medarbejdernes arbejdsvilkår, ud over de ændringer der følger af 

ændringer i kompensation. 

De samlede konsekvenser af regelændringen er angivet i tabellen nedenfor. 

Begreb 

 

Regelændring Økonomisk gevinst  
(kompensationsomkostninger) 

Planlægnings-
fleksibilitet 

Arbejdsvilkår 

Tilkaldehono-
rar 

Intet tilkaldehonorar + Lille økonomisk effekt . Ingen direkte effekt ift. 
planlægning 

. Ingen direkte 
effekt på arbejds-
vilkår.  

Baseret på udtræk fra POLPAI/SAP-BI og egne beregninger 

Signaturforklaring: +/- Økonomisk gevinst/tab på mere end 70.000 kompensationstimer; +/- Økonomisk gevinst/tab på mellem 20.000 og 

70.000 kompensationstimer; +/- Økonomisk gevinst/tab på under 20.000 kompensationstimer. 

Godtgørelse ved tilkald 

Politiets arbejdstidsregler indebærer, at tilkald godtgøres med betaling eller afspadseringsfrihed, som 

beregnes på baggrund af den faktisk forrettede arbejdstid regnet fra tidspunktet for tilkaldet til tids-

punktet, hvor den ansatte igen kan forlade arbejdspladsen eller påbegynder planlagt tjeneste. De fak-

tiske timer indtil 12 timer tillægges enten straks 50 pct. til afspadsering eller indberettes til betaling 

som overarbejde. 

Herved adskiller politiets arbejdstidsaftale sig fra den centrale aftale, som alene indebærer kompen-

sation for tilkald inden for de sidste 24 timer inden tjenestens påbegyndelse. Derimod er der større 

overensstemmelse med bestemmelserne i arbejdstidsaftalerne for hovedparten af sammenlignings-

grupperne.  

Der er foretaget en konsekvensvurdering af en regelændring, som ville bringe politiets arbejdstidsaf-

tale på linje med bestemmelserne i den centrale aftale. Dette ville indebære, at tilkald med et varsel 

på 24 timer eller derover medregnes som almindelig tjeneste, mens tilkald med et varsel på mindre 

end 24 timer tillægges mindst 3 timer i arbejdstidsopgørelsen. 

De direkte økonomiske konsekvenser følger af, at det må forudsættes, at der med regelændringen 

ikke fremadrettet vil blive benyttet omlægninger 24-72 timer før tjenesten. Samtidig bortfalder pro-

centtillægget for præsterede timer i forbindelse med tilkald. Tilbage bliver en kompensation på 3 

timer, hvis tilkaldet finder sted inden for de sidste 24 timer før tjenestens påbegyndelse, hvilket sva-

rer til den kompensation, der i dag gælder for omlægninger inden for de sidste 24 timer. 

En ændring af reglerne om godtgørelse ved tilkald vurderes ikke umiddelbart at have nogen effekt 

på hverken fleksibiliteten i planlægningen eller på medarbejdernes arbejdsvilkår, ud over de ændrin-

ger der følger af ændringer i kompensation. 

De samlede konsekvenser af regelændringen er angivet i tabellen nedenfor. 
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Begreb 

 

Regelændring Økonomisk gevinst  
(kompensationsomkostninger) 

Planlægnings-
fleksibilitet 

Arbejdsvilkår 

Godtgørelse 
ved tilkald 

Tilkald med et varsel på 24 
timer eller derover medreg-
nes som almindelig tjeneste, 
mens tilkald med et varsel 
på mindre end 24 timer 
regnes med mindst 3 timer i 
arbejdstidsopgørelsen. 

+ Middelstor økonomisk 
effekt 

. Ingen direkte effekt 
ift. planlægning 

. Ingen direkte 
effekt på arbejds-
vilkår.  

Baseret på udtræk fra POLPAI/SAP-BI og egne beregninger 

Signaturforklaring: +/- Økonomisk gevinst/tab på mere end 70.000 kompensationstimer; +/- Økonomisk gevinst/tab på mellem 20.000 og 

70.000 kompensationstimer; +/- Økonomisk gevinst/tab på under 20.000 kompensationstimer. 

Kortvarig tjeneste på en fridag 

Politiets arbejdstidsaftale giver mulighed for at planlægge med kortvarig tjeneste på en fridag med 

indtil 4 timer. Sådan tjeneste afregnes med 4 timers afspadseringsfrihed. En sådan bestemmelse kan 

ikke genfindes i hverken den centrale aftale eller i arbejdstidsaftalerne for sammenligningsgrupper-

ne.  

Der er foretaget en konsekvensvurdering af at overgå til bestemmelserne i den centrale aftale, hvor-

ved al tjeneste på en ordinær fridag indebærer, at fridagen anses for inddraget. De direkte økonomi-

ske konsekvenser heraf vil være, at al kortvarig tjeneste på en ordinær fridag, som hidtil er blevet 

kompenseret med 4 timers afspadseringsfrihed i stedet kompenseres med 9 timers afspadseringsfri-

hed. 

Regelændringen vil umiddelbart indebære et tab af fleksibilitet i planlægningen, mens medarbejder-

nes arbejdsvilkår ikke vil blive berørt ud over den øgede kompensation. 

De samlede konsekvenser af regelændringen er angivet i tabellen nedenfor. 

Begreb 

 

Regelændring Økonomisk gevinst  
(kompensationsomkostninger) 

Planlægnings-
fleksibilitet 

Arbejdsvilkår 

Kortvarig tje-
neste på en 
fridag 

Tjeneste på en ordinær 
fridag indebærer, at fridagen 
anses for inddraget 

- Middelstor økonomisk 
effekt - 

Tab af planlæg-
ningsmulighed 

. Ingen direkte 
effekt på arbejds-
vilkår.  

Baseret på udtræk fra POLPAI/SAP-BI og egne beregninger 

Signaturforklaring: +/- Økonomisk gevinst/tab på mere end 70.000 kompensationstimer; +/- Økonomisk gevinst/tab på mellem 20.000 og 

70.000 kompensationstimer; +/- Økonomisk gevinst/tab på under 20.000 kompensationstimer. 

Arbejde under arbejdstidsnormen 

Politiets arbejdstidsregler indebærer, at hvis den præsterede arbejdstid udviser et underskud i forhold 

til den for normperioden beregnede arbejdstid, så tillægges underskuddet den beregnede arbejdstids-

norm for den næstfølgende periode. 

Herved adskiller politiets arbejdstidsaftale sig fra den centrale aftale, ifølge hvilken underskudstimer 

på månedsnormen betragtes som tabt. 

Der er foretaget en konsekvensvurdering af at overgå til bestemmelserne i den centrale aftale. De 

direkte økonomiske konsekvenser heraf vil være, at alle underskudstimer på månedsnormen bortfal-

der og derfor udgør en omkostning. 

En ændring af reglerne om arbejde under arbejdstidsnormen vurderes ikke umiddelbart at have no-

gen effekt på hverken fleksibiliteten i planlægningen eller på medarbejdernes arbejdsvilkår, da der 

alene er tale om en anderledes behandling af de. 

De samlede konsekvenser af regelændringen er angivet i tabellen nedenfor. 
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Begreb 

 

Regelændring Økonomisk gevinst  
(kompensationsomkostninger) 

Planlægnings-
fleksibilitet 

Arbejdsvilkår 

Arbejde under 
arbejdstids-
normen 

Underskudstimer på må-
nedsnormen betragtes som 
tabt 

- Lille økonomisk effekt . Ingen direkte effekt 
ift. planlægning 

. Ingen direkte 
effekt på arbejds-
vilkår.  

Baseret på udtræk fra POLPAI/SAP-BI og egne beregninger 

Signaturforklaring: +/- Økonomisk gevinst/tab på mere end 70.000 kompensationstimer; +/- Økonomisk gevinst/tab på mellem 20.000 og 

70.000 kompensationstimer; +/- Økonomisk gevinst/tab på under 20.000 kompensationstimer. 

Arbejde over arbejdstidsnormen 

Politiets arbejdstidsregler indebærer, at hvis den præsterede arbejdstid udviser et overskud i forhold 

til den for normperioden beregnede arbejdstid, så fradrages overskuddet den beregnede arbejdstids-

norm for den næstfølgende periode. 

Herved adskiller politiets arbejdstidsaftale sig fra den centrale aftale og arbejdstidsaftalerne for ho-

vedparten af sammenligningsgrupperne, hvor overskudstimer på månedsnormen betragtes som over-

arbejde og kompenseres efter reglerne herom. 

Der er foretaget en konsekvensvurdering af at overgå til bestemmelserne i den centrale aftale. De 

direkte økonomiske konsekvenser heraf vil være, at alle overskudstimer på månedsnormen betragtes 

som overarbejde og kompenseres i forholdet 1:1½. 

En ændring af reglerne om arbejde over arbejdstidsnormen vurderes ikke umiddelbart at have nogen 

effekt på hverken fleksibiliteten i planlægningen eller på medarbejdernes arbejdsvilkår. 

De samlede konsekvenser af regelændringen er angivet i tabellen nedenfor. 

Begreb 

 

Regelændring Økonomisk gevinst  
(kompensationsomkostninger) 

Planlægnings-
fleksibilitet 

Arbejdsvilkår 

Arbejde over 
arbejdstids-
normen 

Overskudstimer på må-
nedsnormen betragtes som 
overarbejde og kompense-
res i forholdet 1:1½ 

- 
Stor økonomisk effekt . Ingen direkte effekt 

ift. planlægning 
. Ingen direkte 

effekt på arbejds-
vilkår.  

Baseret på udtræk fra POLPAI/SAP-BI og egne beregninger 

Signaturforklaring: +/- Økonomisk gevinst/tab på mere end 70.000 kompensationstimer; +/- Økonomisk gevinst/tab på mellem 20.000 og 

70.000 kompensationstimer; +/- Økonomisk gevinst/tab på under 20.000 kompensationstimer. 

Fridagslængden 

Ifølge politiets arbejdstidsaftale skal en fridag være på mindst 36 timer, hvis der indgår et helt ka-

lenderdøgn (ellers skal en fridag være på mindst 40 timer). Hvis der gives to fridage i sammenhæng, 

skal den samlede frihed være på mindst 56 timer, hvis der indgår to hele kalenderdøgn (ellers skal 

friheden være på mindst 64 timer). Hvis der gives mere end to fridage i sammenhæng, skal de øvrige 

fridage have en længde på mindst 24 timer. Dette svarer til bestemmelserne i den centrale aftale. 

Der er foretaget en konsekvensvurdering af at reducere fridagslængden ved en enkelt fridag til 

mindst 32 timer (for to sammenhængende fridage forudsættes længden nedsat tilsvarende). De direk-

te konsekvenser heraf vil være, at kompensation for fridage, som er længere end de nye fridags-

længder ikke fremover vil forekomme. 

En forkortelse af fridagslængden vil øge fleksibiliteten i planlægningen, da der ikke i samme omfang 

som i dag vil opstå udfordringer i forhold til overholdelse af fridagslængden. Forkortelsen vil alt an-

det lige indebære en øget belastning af medarbejderne, da der fremover ikke længere vil være et 

budgetmæssigt incitament til at sikre fridage af mindst 36 timers varighed. 
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De samlede konsekvenser af regelændringen er angivet i tabellen nedenfor. 

Begreb 

 

Regelændring Økonomisk gevinst  
(kompensationsomkostninger) 

Planlægnings-
fleksibilitet 

Arbejdsvilkår 

Fridags-
længde 

Reduktion af fridagslængde 
til 32 timer + 

Stor økonomisk effekt + 
Der kan planlæg-
ges mere fleksibelt 
ifm. fridage 

- 
Kan øge belast-
ning for medarbej-
deren 

Baseret på udtræk fra POLPAI/SAP-BI og egne beregninger 

Signaturforklaring: +/- Økonomisk gevinst/tab på mere end 70.000 kompensationstimer; +/- Økonomisk gevinst/tab på mellem 20.000 og 

70.000 kompensationstimer; +/- Økonomisk gevinst/tab på under 20.000 kompensationstimer. 
 

6.3 Samlet vurdering 

Konsekvensberegningerne af ændringer i politiets arbejdstidsaftale har vist, at der på nogle områder 

kan opnås en betydelig gevinst ved et tilbagefald til den centrale arbejdstidsaftale. Det gælder især 

reglerne om låsning af vagtplanen 4 uger før tjenesten samt reglerne om kompensation på dagen, der 

udløser betydelig meromkostninger i form af kompensation til betjentene.  

Reglerne om fridagslængden – der uden sammenligning er den regel der af medarbejdere såvel som 

ledere opleves som mest ufleksibel – og som hidtil har udløst betydelig kompensation i politiet, sva-

rer til den centrale arbejdstidsaftale. En reduktion af fridagslængden vil ikke kun indebære et betyde-

ligt potentiale i form af mindsket kompensation men vil også indebære en væsentligt forbedret plan-

lægningsmæssig fleksibilitet. 

Imidlertid er de ovenstående vurderinger foretaget under en alt-andet-lige betragtning. I realiteten vil 

det samlede potentiale ved regelændringer være væsentligt påvirket af eventuelle effektiviseringstil-

tag inden for de eksisterende rammer, ligesom enkelte af forslagene er overlappende. Deloitte har 

derfor foretaget en vurdering på et scenarium, hvor alle effektiviseringsforslag fra kapitel 4 gennem-

føres inden et tilbagefald til den centrale aftale. Disse analyser viser, at potentialet reduceres – ikke 

mindst hvad angår potentialet ved en reduktion af fridagslængden, men at der fortsat vil være et po-

tentiale af et ikke ubetydeligt omfang. Vurderingern er opsummeret i nedenstående tabel.  

Potentiale ved ændringer af arbejdstidsreglerne efter gennemførelse af initiativer inden for de 

eksisterende regler (jf. kapitel 4) 

Begreb 

 

Regelændring Økonomisk potentiale  
(kompensationsomkostninger) 

Planlægnings-
fleksibilitet 

Arbejdsvilkår 

1. Vagtplan-
lægning 

A. Ingen krav til fastlåsning af 
tjenesteplan  + 

Stor økonomisk effekt + 
Tjenestetiden kan 
planlægges frem til 
dagen  

- 
Reducerer vished 
om arbejdstid 

2. Bortfald af 
særlig kom-
pensation 
for omlæg-
ning 

Ingen kompensation for omlæg-
ninger, dvs. frafald af omlæg-
ningshonorar 

+ Lille økonomisk effekt . Ingen direkte effekt 
ift. planlægning 

. Ingen direkte 
effekt på arbejds-
vilkår.  

3. Opgørelse af 
overarbejde 

A. Opgøres efter endt normperi-
ode, hvor normperioden er 1 
måned 

+ 
Stor økonomisk effekt . Ingen direkte effekt 

ift. planlægning 
. Ingen direkte 

effekt på arbejds-
vilkår.  

4. Godtgørelse 
for overar-
bejde ud 
over 12 ti-
mers tjene-
ste 

Overarbejde godtgøres også 
efter 12 timers tjeneste i forhol-
det 1:1½ 

+ Middelstor økonomisk 
effekt 

. Ingen direkte effekt 
ift. planlægning 

. Ingen direkte 
effekt på arbejds-
vilkår.  

5. Særligt bela-
stende tje-
neste 

Ingen bestemmelser om særligt 
belastende tjeneste 

+ Lille økonomisk effekt + 
Der kan planlæg-
gers med belasten-
de tjeneste 

- 
Kan øge belast-
ning for medarbej-
deren 

6. Tilkaldeho- Intet tilkaldehonorar + Lille økonomisk effekt . Ingen direkte effekt  Ingen direkte 
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Begreb 

 

Regelændring Økonomisk potentiale  
(kompensationsomkostninger) 

Planlægnings-
fleksibilitet 

Arbejdsvilkår 

norar ift. planlægning effekt på arbejds-
vilkår.  

7. Godtgørelse 
ved tilkald 

Tilkald med et varsel på 24 timer 
eller derover medregnes som 
almindelig tjeneste, mens tilkald 
med et varsel på mindre end 24 
timer tillægges mindst 3 timer i 
arbejdstidsopgørelsen. 

+ Middelstor økonomisk 
effekt 

. Ingen direkte effekt 
ift. planlægning 

 Ingen direkte 
effekt på arbejds-
vilkår.  

8. Kortvarig 
tjeneste 

Tjeneste på en ordinær fridag 
indebærer, at fridagen anses for 
inddraget 

- 
Middelstor økonomisk 
effekt - 

Tab af planlæg-
ningsmulighed 

+ 
Mindsker belast-
ning af medarbej-
dere 

9. Arbejde 
under ar-
bejdstidsnor
men 

Underskudstimer på måneds-
normen betragtes som tabt 

- Lille økonomisk effekt  Ingen direkte effekt 
ift. planlægning 

 Ingen direkte 
effekt på arbejds-
vilkår.  

10. Arbejde 
over ar-
bejdstidsn
ormen 

Overskudstimer på månedsnor-
men betragtes som overarbejde 
og kompenseres i forholdet 1:1½ 

- 
Stor økonomisk effekt  Ingen direkte effekt 

ift. planlægning 
 Ingen direkte 

effekt på arbejds-
vilkår.  

11. Fridags-
længde 

Reduktion af fridagslængden til 
32 timer 

+ Middelstor økonomisk 
effekt + 

Der kan planlæg-
ges mere fleksibelt 
ifm. fridage 

- 
Kan øge belast-
ning for medarbej-
deren 

Datagrundlag: POLPAI/SAP-BI og egne beregninger 
Signaturforklaring: +/- Økonomisk gevinst/tab på mere end 70.000 kompensationstimer; +/- Økonomisk gevinst/tab på mellem 20.000 og 70.000 

kompensationstimer; +/- Økonomisk gevinst/tab på under 20.000 kompensationstimer. 

 

Imidlertid kan hovedparten af dette potentiale henføres til fraværet af en fastlåsning af tjenestepla-

nen. Dette forudsætter en særdeles vidtgående fortolkning af reglen, som vil rumme en række pro-

blemstillinger i forhold til at imødekomme et behov for at sikre rimelige arbejdsvilkår for betjentene, 

herunder i forhold til arbejdsbelastning og vished om arbejdstiden, som det er nødvendigt at forholde 

sig til ved eventuelle ændringer af den eksisterende arbejdstidsaftale. En mindre vidtgående fortolk-

ning af reglen vil reducere det samlede økonomiske potentiale markant. 
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Bilag A.Politiets arbejdstidsregler 
Aftale om arbejdstidsregler for tjenestemænd i politiet af 14. november 2008 indgået mellem Rigs-

politichefen og Politiforbundet (Politiets arbejdstidsaftale) kan opsummeres i følgende hovedpunk-

ter. 

Emne Indhold 

Normal arbejdstid 
 37 timer per uge beregnet over en normperiode på en måned. Overskud på månedsnormen udlignes i forholdet 1:1 i 

den efterfølgende normperiode. 

Arbejdstidens 
tilrettelæggelse 

 Fastlæggelse af tjenesteplan: Tjenesteplanen skal være fastlagt 4 uger frem. 

 Længden af den samlede tjeneste per vagt: Arbejdstiden tilrettelægges, så medarbejderen har 6-12 timers samlet 
tjeneste. Ved særlige indsatser kan den samlede tjeneste udgøre 16 timer. 

 Længden af den daglige hvileperiode: Den daglige hvileperiode kan nedsættes fra 11 til 8 timer en gang per uge og i 
særlige tilfælde to gange per uge (dog ikke to døgn i træk). 

Ordinære fridage 

 Antal fridage: Medarbejderne har ret til minimum 26 fridage per kvartal. Som udgangspunkt 2 sammenhængende 
fridage per uge. Maksimalt 10 arbejdsdage mellem 2 fridage (undtagelsesvist). 

 Længden af fridage: En fridag svarer til minimum 40 timer. Dog kun 36 timer hvis fridagen varer et helt kalenderdøgn.2 
sammenhængende fridage svarer til minimum 64 timer. Dog kun 56 timer hvis der indgår 2 fulde kalenderdøgn. Frida-
ge, der gives i sammenhæng efter den anden fridag, skal svare til minimum 24 timer. 

 Afholdelse af fridage: Hvis medarbejderen er syg på en planlagt fridag, anses fridagen for afholdt alligevel. 

Arbejdstidsopgø-
relse 

 Arbejdstidsopgørelse foretages efter normperiodens udløb. Overskud/underskud udlignes ved næste normperiode 
(måned) i forholdet 1:1. (udligningsfrihed). Beregningen sker på følgende måde: Præsteret (planlagt) arbejdstid: Med-
regnes fra mødetidspunkt til medarbejderen kan forlade arbejdsstedet. Der kan maksimalt medregnes 12 timer per 
planlagt tjeneste (inkl. pauser). Tjeneste ud over 12 timer godtgøres særskilt. Dette gælder uanset om tjenesten ud 
over 12 timer er planlagt eller skyldes tilfældig forlængelse. Pauser (på mindre end 30 minutter) medregnes hvis med-
arbejderen står til rådighed under pausen og ikke må forlade arbejdsstedet. 

 Fravær med løn (sygedage, afspadsering, feriedage m.v.): Medregnes med antal af timer, medarbejderen skulle have 
udført. Hvis der ikke er fastsat et timeantal, medregnes dagen med 7,4 timer. 

Over- og merarbej-
de 

 Hvis den præsterede arbejdstid overstiger den planlagte tjeneste, er de overskydende timer overarbejdstimer. Overar-
bejde opgøres "på dagen". Overarbejde godtgøres med afspadsering i forholdet 1:1½.  

 Hvis den samlede arbejdstid er mere end 12 timer, optjenes afspadsering i forholdet 1:2 per time efter den 12. time. 

Omlægning  

 Kompensation: Hvis arbejdstiden forskydes minimum 8 timer med mindre end 72 timers varsel, har medarbejderen ret 
til et omlægningshonorar. 

 Der ydes også omlægningshonorar ved omlægning fra en afspadseringsdag til en tjenestedag. Der kan kun ydes ét 
omlægningshonorar per døgn. Omlægningen kan ikke tilbagekaldes med den virkning, at omlægningshonoraret bort-
falder. Omlægningshonoraret udgør: 2/1924 af skalaårslønnen ved varsel på 0-24 timer, 1/1924 af skalaårslønnen ved 
varsel på 24-48 timer og 0,5/1924 af skalaårslønnen ved varsel på 48-72 timer. 

Tilkald 

 Kompensation: Der ydes kompensation for både selve tilkaldet og for det arbejde, der udføres. 

 Tilkaldehonorar: Udgør 2/1924 af skalaårslønnen. For medarbejdere på NyLøn beregnes tilkaldehonoraret samt 
godtgørelsen af den aktuelle timeløn med et tillæg på 50 procent. 

 Selve arbejdet godtgøres ved afspadsering eller udbetaling: Faktiske timer indtil 12 timers tjeneste kompenseres i 
forholdet 1:1½. Faktiske timer udover 12 timers tjeneste kompenseres i forholdet 1:2 (gives kun som afspadsering). 
Tilkald på en fastlagt fridag: Godtgøres ud fra en beregning på grundlag af minimum 6 timers arbejde (og fridagen ind-
drages).  

Inddragede fridage 

 Definition: Hvis medarbejderen bliver bedt om at yde arbejde på en planlagt fridag (dog ikke kortvarig tjeneste), anses 
fridagen for inddraget (må kun ske undtagelsesvis). 

 Kompensation: Tjeneste indtil 12 timer: afspadsering i forholdet 1:1½. Kompensationen beregnes ud fra et minimum 
på 6 timers tjeneste (9 timers afspadsering). Tjeneste udover 12 timer: afspadsering i forholdet 1:2.  

 Fravær med løn (sygedage, afspadsering, feriedage mv.): Medregnes med antal af timer, medarbejderen skulle have 
udført. Hvis der ikke er fastsat et timeantal, medregnes dagen med 7,4 timer, ved tilkald på en fridag ydes der kom-
pensation efter reglerne om tilkald. 

For korte fridage 
 For korte fridage anses som en inddraget fridag og kompenseres efter reglerne herom, hvilket vil sige med minimum 9 

timers afspadsering (se ovenfor). 

Tillæg for aften- og 
natarbejde 

 Der ydes et tillæg på 25 procent af den ansattes skalatimeløn (ekskl. pensionsbidrag) for arbejde, der er udført i tids-
rummet 17-06 (statens almindelige regler). 

Weekend- og hel-
ligdagsgodtgørelse 

 Tjeneste udført i tidsrummet fredag kl. 23 til søndag kl. 23, på helligdage i tidsrummet 00-24, den 24. december efter 
kl. 14 samt den 5. juni efter kl. 12 godtgøres med et tillæg til timelønnen på 25 procent af skalatimelønnen (dog mini-
mum kr. 26,33 per time). Godtgørelsen beregnes per påbegyndt halve time. 

Afspadsering 

 Afspadseringen skal afvikles senest tre måneder efter udløbet af normperioden. Afspadseringstimer, der ikke er afvik-
let efter udløbet af de tre måneder, skal enten konverteres til omsorgsdage eller overføres til fridøgnsbanken. Optjent 
afspadsering kan udbetales eller udskydes efter aftale med arbejdsgiveren. Tilgodehavende afspadsering, der ikke er 
blevet afholdt inden tre måneder, kan konverteres til omsorgsdage. 

 


