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”Et styrket politi. Et tryggere Danmark”. Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019
Med aftalen om et styrket politi og et tryggere Danmark sker der en markant styrkelse af politiet og
anklagemyndigheden i perioden 2016-2019. Med aftalen styrkes følgende områder:
•

Terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Derfor styrkes indsatsen mod terror markant. Beredskabets kapacitet
øges, hvilket betyder en langtidsholdbar løsning i forhold til mandskabsressourcer, så det uholdbare omfang af
merarbejde nedbringes. De polituddannedes kompetencer styrkes gennem bl.a. et nationalt koncept for
skydeuddannelsen. PET’s kapacitet til personbeskyttelse, udførelse af operationer og efterretningsarbejde
styrkes, og der etableres døgnbemandede situations- og operationscentre. Endelig bliver politiets
beskyttelsesudstyr og andet materiel opgraderet.

•

Indsatsen i Danmarks grænseområder mod illegal indvandring og grænseoverskridende kriminalitet styrkes.
Der vil være mere synlig polititilstedeværelse i de grænsenære områder. Der sikres mere patruljering med
fokus på udlændingekontrol og bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet, og der tilføres øget
mandskab og nyt udstyr til politiets og SKATs efterforskningsaktiviteter.

•

I lyset af den aktuelle flygtninge- og migrantsituation afsættes en reserve til evt. merudgifter i 2016 som følge
af ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv.

•

Den flerårigt aftalte indsats i grænseområderne er baseret på en normalsituation. Det er imidlertid usikkert,
hvordan flygtninge- og migrationsstrømmene i Europa vil udvikle sig. Aftaleparterne er derfor enige om, at der i
de kommende år kan blive behov for at tage indsatsen i grænseområderne op til revision, såfremt det viser sig
nødvendigt i lyset af flygtninge- og migrantsituationen. I en sådan situation vil regeringen indkalde til nye
forhandlinger.

•

Der afsættes midler til at styrke politiets robusthed samt til højt prioriterede indsatser som bekæmpelse af
økonomisk kriminalitet, cyberkriminalitet samt indsatser i særligt udsatte boligområder.

•

Bekæmpelse af indbrudskriminalitet skal fortsat være et højt prioriteret nationalt indsatsområde. Derfor
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videreføres og styrkes politiets indsats mod indbrud i privat beboelse.
•

De seneste flerårsaftalers markante styrkelser af politiets indsatser mod rocker- og bandemiljøet, organiseret
og grænseoverskridende kriminalitet, social dumping og ulovlig cabotagekørsel samt tryghedsskabende
indsatser i særligt udsatte boligområder videreføres og videreudvikles.

•

De senere års modernisering af dansk politi fortsættes. Aftalen indebærer, at der frigøres omkring 700
politiansatte til nye, højt prioriterede opgaver frem mod 2019. Dette sker dels ved, at andre
medarbejdergrupper i højere grad varetager administrative opgaver (”opgaveglidning”). Eksempelvis kan
telefonbetjening i politiets servicecentre og alarmcentraler i højere grad varetages af administrative
medarbejdere frem for politiansatte. Og dels ved at der gennemføres effektiviseringer, således at politiansattes
arbejdstid udnyttes bedre.

•

Aftaleparterne er enige om i hele aftaleperioden at øge politiets bevillinger med i størrelsesordenen 480 mio.
kr. ekstra årligt. Aftaleparterne lægger til grund, at en del af de ekstra ressourcer anvendes til at øge optaget
på Politiskolen. Det er således på nuværende tidspunkt med aktuelle forudsætninger om pensionsafgang,
opgavekompleks mv. forventningen, at optaget vil udgøre i størrelsesordenen 1.830 politistuderende i løbet af
aftaleperioden, Det svarer til en stigning på mere end 900 studerende – eller en fordobling – i forhold til det
faktiske optag i perioden 2011-2015. Samtidig er det et væsentligt løft i forhold til det forudsatte normaloptag
på 384 politistuderende årligt eller 1.536 politistuderende over fire år, der modsvarer den forventede afgang
som følge af pension mv. Løftet forudsætter et meroptag på i alt ca. 300 politistuderende i 2016 og 2017.

•

Der etableres en politiskole i det vestlige Danmark.

•

Politiets uddannelsesstruktur ændres med øget vægt på målrettet videreuddannelse for at løfte det samlede
kompetenceniveau, hvormed politiet rustes til at håndtere et komplekst og skiftende kriminalitetsbillede.
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Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative
Folkeparti er enige om en ny flerårsaftale for politiets og anklagemyndighedens økonomi i
2016-2019.
Et moderne, effektivt og omstillingsparat politi er en klar forudsætning for, at politiet fortsat
kan bekæmpe kriminalitet, der skaber utryghed og usikkerhed i samfundet. Det gælder både i
form af den kriminalitet, der rammer borgerne i hverdagen, og den mere organiserede,
komplekse og grænseoverskridende kriminalitet. Det er samtidig en forudsætning for, at
politiet kan sætte stærkt ind over for nye kriminalitetsformer og yde ofrene for kriminalitet den
bedst muligt støtte.
Med aftalen sikres et tryggere Danmark via et styrket værn mod terror, en øget indsats i
grænseområderne og en fremtidssikring af politiuddannelsen, der ruster politiet til at håndtere
fremtidens kriminalitetsudfordringer, herunder bl.a. nye former for it-kriminalitet.
Aftaleparterne er enige om, at det er centralt, at der løbende sker effektivisering og
modernisering af politiet. Med den nye flerårsaftale for 2016-2019 får politiet et godt og solidt
grundlag for at videreføre den allerede positive udvikling.
Aftaleparterne er enige om, at de seneste års styrkelser af politiet skal fastholdes. Det
indebærer navnlig, at politiets indsatser mod indbrudskriminalitet, rocker- og bandemiljøet,
bekæmpelsen af organiseret og grænseoverskridende kriminalitet samt de ekstraordinære
tryghedsskabende indsatser i de af politiet udpegede særligt udsatte boligområder
videreføres.
Aftaleparterne er endvidere enige om, at den nye flerårsaftale sikrer, at dansk politi
fremover har de nødvendige ressourcer til at løse politiets opgaver effektivt og
professionelt.
Aftaleparterne er samtidig enige om at styrke SKATs kontrolindsats i Danmarks
grænseområder.
Aftaleøkonomien fremgår på denne baggrund af tabel 1.

Tabel 1
Aftaleøkonomi
Mio. kr. 2016-pl

2016

2017

2018

2019

Aftalebevilling politiet*

9.610

9.749

9.704

9.668

411

546

505

469

21

24

24

20

200

-

-

-

- Bevillingsløft i politiet i forhold til
niveauet i 2015 på FL15
Aftalebevilling SKAT
Reserve til ekstraordinære indsatser i
grænseområderne mv.

Anm.: *Heri indgår en reserve på 50 mio. kr. årligt i 2018 og 2019 til en ny politiskole.
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Aftaleparterne har noteret sig, at regeringen i anden sammenhæng i forbindelse med
finansloven for 2016 indgår aftale om en styrket kontrolindsats til sikring af ordnede forhold
på det danske arbejdsmarked. Som led heri er der afsat 4,7 mio. kr. til politiet i 2017 til en
styrket og fokuseret myndighedsindsats, som varetages i samarbejde mellem Arbejdstilsynet,
SKAT og politiet. Bevillingen indgår i de endelige bevillinger for politiet og
anklagemyndigheden på finansloven for 2016 og i ovenstående tabel.
Aftaleparterne er enige om, at politiets operative mandskabskapacitet skal styrkes gennem et
øget optag af politistuderende og ved at frigøre politiuddannede fra opgaver, som andre
medarbejdere kan varetage. Samtidig betoner aftaleparterne vigtigheden af, at politiet har
fleksibilitet til selv at fastsætte sin medarbejdersammensætning og prioritere ressourcerne
derhen, hvor effekten og behovet er størst. Politiet skal således løbende og dynamisk kunne
tilpasse indsatsen i forhold til udviklingen i kriminalitetsbilledet og trusselssituationen.

Initiativer og indsatsområder
En markant styrkelse af indsatsen mod terror

Aftaleparterne er enige om, at der skal ske en markant styrkelse af indsatsen mod terror.
Styrkelsen skal ske ved at gennemføre de anbefalinger, som Rigspolitiet og PET er kommet
med i forlængelse af terrorangrebene i København d. 14. og 15. februar 2015.
Anbefalingerne bygger videre på den tidligere regerings udspil ”Et stærkt værn mod terror” fra
februar 2015.
Med aftalen vil der således blive afsat midler til:
•

Styrkelse af bevogtnings- og beredskabskapaciteten i politiet. Med flerårsaftalen tilføres
politiet væsentlige ressourcer til beredskabet med henblik på at styrke bevogtnings- og
beredskabskapaciteten. Derudover gennemføres en række uddannelsesinitiativer, der
skal styrke de politiuddannedes kompetencer, ligesom der indføres et nationalt koncept
for skydeuddannelsen.

•

Styrkelse af PET’s kapacitet til personbeskyttelse. Der har de seneste år været en
markant stigning i personbeskyttelsesopgaverne for livvagterne i PET. Derfor udvides
PET’s kapacitet, så der kan udføres personbeskyttelsesopgaver i det omfang, som
trusselsbilledet tilsiger.

•

Etablering af døgnbemandede situations- og operationscentre. For at kunne iværksætte
en koordineret indsats umiddelbart efter en større uvarslet hændelse såsom for
eksempel et terrorangreb er det afgørende, at der kan etableres et fælles
situationsbillede, så de nødvendige modforanstaltninger kan iværksættes. Der etableres
derfor i alt fire døgnbemandede situations- og operationscentre, hvoraf to etableres i
henholdsvis Østjyllands og Københavns politikredse samt et i PET og et i Rigspolitiet.

•

Styrkelse af PET’s operations- og efterretningskapacitet. Antallet af personer, der
potentielt kan begå terror, er stigende. Det samme er mængden af informationer,
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herunder oplysninger om mistænkelig og bekymrende adfærd, som PET modtager.
Derfor styrkes den operations- og efterretningsmæssige kapacitet i PET, herunder med
værktøjer og redskaber, der matcher den teknologiske udvikling. Samtidig styrkes PET’s
kildedækning i forhold til bandemiljøer, der kan påvirkes af militant islamisme (crossover), ligesom PET’s operative forebyggelsesindsats med rådgivning af kommuner mv.
øges.
•

Bedre og mere materiel til bevogtning, indsats og beskyttelse. Der etableres et nyt
nationalt sikringskoncept, der baserer sig på anvendelse af moderne
videoovervågningsudstyr, og andet teknisk udstyr. Det nye sikringskoncept vil således
enten kunne supplere den fysiske bevogtning eller for nogle lokaliteter helt erstatte den.
Endvidere afsættes midler til bedre beskyttelsesudstyr, der skal øge sikkerheden for den
enkelte politibetjent, og opgradering af politiets våben og ammunition.

Derudover videreføres initiativerne fra den tidligere regerings udspil ”Et stærkt værn mod
terror” fra februar 2015. Dette inkluderer bl.a. en øget it- og analysekapacitet, herunder en
moderne analyseplatform, hos Rigspolitiet og PET, udbygning af beredskabsindsatsen i
politiet og PET samt udvidelse af PET’s aktionsstyrke og livvagtsstyrke.

Styrket indsats til kontrol i Danmarks grænseområder

Aftaleparterne er enige om at styrke kontrolindsatsen i Danmarks grænseområder. Der
afsættes derfor midler til øget mandskab og nyt udstyr til politiets og SKATs kontrol- og
efterforskningsaktiviteter i grænseområderne og i færge- og lufthavne for at styrke den
generelle indsats i Danmarks grænseområder mod især grænseoverskridende kriminalitet og
illegal indvandring. Den styrkede indsats kræver en tæt koordination mellem politiet og SKAT,
herunder i forhold til udnyttelse af udstyr mv. På SKATs område afsættes 21 mio. kr. i 2016,
24 mio. kr. i 2017, 24 mio. kr. i 2018 og 20 mio. kr. i 2019.
Med aftalen styrkes politiets indsats på følgende områder:
•

Yderligere patruljering med fokus på udlændingekontrol og bekæmpelse af
grænseoverskridende kriminalitet.

•

Mere synlig polititilstedeværelse i de grænsenære områder som en del af det daglige
beredskab. Det gør det muligt for politiet på baggrund af konkret mistanke at reagere på
endnu flere oplysninger om f.eks. efterlyste personer eller mistænkelige køretøjer, der
passerer grænsen.

•

Intensivering af efterforskning og monitorering af udenlandske kriminelle grupperinger på
baggrund af konkret mistanke f.eks. i form af konkrete oplysninger om mistænkelige
køretøjer eller ved forstærket observation af personer, grupper eller netværk, som
mistænkes for at deltage i grænseoverskridende kriminalitet.

•

Øget og målrettet udlændingekontrol i færge- og lufthavne.

•

Opsætning af portaler ved centrale grænseovergange til kameraer med
nummerpladegenkendelsesteknologi. Oplysningerne kan bruges til at målrette politiets
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patruljering i grænsenære områder og styrke politiets efterforskning af
grænseoverskridende kriminalitet.
Med aftalen styrkes SKATs indsats på følgende områder:
•

Tilførsel af flere toldere som en mobil indsats i grænseområderne, på havneområder og i
tog.

•

Øget analysebaseret toldkontrol gennem en markant styrkelse af SKATs effektivitet og
kvalitet i arbejdet med risikoanalyser, efterretninger mv.

•

Øget anvendelse af hunde i toldkontrollen med henblik på at give SKAT større
fleksibilitet og sikre, at der vil kunne gennemføres flere kontroller, hvor der kan være
gavn af en hunds afsøgning.

•

Indkøb af nyt mobilt scanningsudstyr.

•

Nye mobile toldkontorer, der skal sikre en synlig, mobil og intelligent kontrol i de
grænsenære områder, havne mv.

Tiltagene gennemføres inden for rammerne af Schengen-samarbejdet og reglerne om det
Indre Marked.

Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv.

I lyset af den aktuelle flygtninge- og migrantsituation er aftaleparterne enige om at afsætte en
reserve på 200 mio. kr. i 2016 til evt. merudgifter som følge af ekstraordinære indsatser i
grænseområderne mv. Der udmøntes midler fra reserven efter behov.

Styrkelse af politiets robusthed og prioriterede indsatser

Fremtidens kriminalitetsbillede stiller nye krav til et robust og omstillingsparat politi de
kommende år. Udviklingen tyder på, at en række komplekse kriminalitetsformer som
eksempelvis cyberkriminalitet og økonomisk kriminalitet fortsat vil være i vækst.
Aftaleparterne finder det afgørende, at politiet er godt rustet til at håndtere disse nye
kriminalitetsområder.
Der er således behov for en målrettet og øget indsats på følgende områder:
•

En styrket indsats i særligt udsatte boligområder, herunder i tilfælde af uroligheder,
som kræver politimæssig synlighed og tilstedeværelse i det pågældende område.

•

Indsats mod cyberkriminalitet og økonomisk kriminalitet, herunder til tilbagesøgning
af midler til den danske statskasse.

Politiet skal fortsætte de initiativer, der er iværksat for at styrke politiets efterforskning og
håndtering af ofre for seksuelle overgreb og anden grov kriminalitet.

Optag på politiskolen

Aftaleparterne er enige om i hele aftaleperioden at øge politiets bevillinger med i
størrelsesordenen 480 mio. kr. ekstra årligt. Aftaleparterne lægger til grund, at en del af de
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ekstra ressourcer anvendes til at øge optaget på Politiskolen. Det er således på nuværende
tidspunkt med aktuelle forudsætninger om pensionsafgang, opgavekompleks mv.
forventningen, at optaget vil udgøre i størrelsesordenen 1.830 politistuderende i løbet af
aftaleperioden. Det svarer til en en stigning på mere end 900 studerende – eller en fordobling
– i forhold til det faktiske optag i perioden 2011-2015. Samtidig er det et væsentligt løft i
forhold til det forudsatte normaloptag på 384 politistuderende årligt eller 1.536
politistuderende over fire år, der modsvarer den forventede afgang som følge af pension mv.
Løftet forudsætter et meroptag på i alt ca. 300 politistuderende i 2016 og 2017.
Der vil i forbindelse med de halvårlige opfølgningsmøder i aftalekredsen blive gjort status for
optaget, hvor evt. afvigelser fra det forudsatte optag vil blive forklaret og drøftet.
Regeringen gennemfører midtvejs i aftaleperioden en evaluering af status for optaget på
Politiskolen, medarbejdersammensætningen i politiet og det fremtidige personalebehov i
politiet. Evalueringen forelægges og drøftes i forligskredsen. Aftaleparterne står frit i forhold til
spørgsmålet om optag på politiskolen i 2018 og 2019.

Etablering af en ny politiskole i det vestlige Danmark

Aftaleparterne er enige om at etablere et nyt uddannelsescenter i det vestlige Danmark for at
imødekomme politiets fremtidige uddannelsesbehov og samtidig bidrage til øget aktivitet i
hele Danmark og en bedre balance mellem landsdelene.
Med etableringen af en skole i det vestlige Danmark vil politiskolens uddannelsesaktiviteter
fremover foregå på to uddannelsescentre – ét i Brøndby og ét i det vestlige Danmark. Der vil
på begge uddannelsescentre blive gennemført grunduddannelse af nye politibetjente.
Der vil blive afsat en reserve, som udmøntes, når der på baggrund af en analyse er fundet en
passende løsning for etableringen af det nye uddannelsescenter.

Ny politiuddannelse

Det er afgørende, at politiet har de rette kompetencer til at håndtere fremtidens opgaver og
kriminalitetsudvikling. Aftaleparterne er derfor enige om at ændre politiets
uddannelsesstruktur for at løfte det samlede kompetenceniveau og skabe bedre mulighed for
faglig differentiering, specialisering og efter- og videreuddannelse.
En ændret uddannelsesstruktur vil samtidig gøre politiuddannelsen mere fleksibel og
tilpasningsdygtig og ruste politiet til at håndtere et foranderligt kriminalitetsbillede.
Den nye uddannelsesstruktur styrker politiets efter- og videreuddannelser, som fremover vil
være udgangspunktet for det generelle kompetenceløft i politiet. Samtidig ændres
grunduddannelsen til en 2-årig uddannelse med vægt på et fortsat højt fagligt niveau.
Grunduddannelsens faglige og pædagogiske niveau vil løbende blive evalueret og
kvalitetssikret af Rigspolitiet.
Aftaleparterne noterer sig, at det ikke er påkrævet at have en gymnasial uddannelse for at
kunne blive optaget på politiuddannelsen, så længe ansøgeren har en uddannelsesmæssig
baggrund og faglige kvalifikationer, der gør den pågældende i stand til at gennemføre
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uddannelsen. Aftaleparterne lægger vægt på, at Rigspolitiets rekrutteringsindsats også har
fokus på ansøgere uden gymnasial baggrund, og i den forbindelse informeres der om
mulighederne for og kravene til at blive optaget på Politiuddannelsen.
Politiets efter- og videreuddannelser styrkes med et obligatorisk efter- og
vedligeholdelsesuddannelsesprogram, der skal sikre, at politiuddannede fastholder deres
kompetenceniveau i forhold til operativ tjeneste og rustes til at håndtere nye opgaver og
kriminalitetsformer.
Derudover vil hovedparten af de politiuddannede skulle videreuddanne sig med enten en
politifaglig specialuddannelse (særlige beredskabs- og færdselsmæssige kompetencer,
livvagter, hundeførere mv.), en specialiseret uddannelse på diplomniveau (specialiseret
efterforskning, forebyggelse, cyber crime mv.) eller en lederuddannelse på diplom- eller
masterniveau.
Aftaleparterne lægger vægt, at den styrkede efter- og videreuddannelse prioriteres højt, og at
alle politiuddannede løbende får den nødvendige vedligeholdelsesuddannelse.

Fortsat stærke indsatser i særligt udsatte boligområder,
mod rocker- og bandemiljøet, grænseoverskridende
kriminalitet samt social dumping
Aftaleparterne er enige om at videreføre de seneste flerårsaftalers markante styrkelser af
politiets indsatser mod rocker- og bandemiljøet, organiseret og grænseoverskridende
kriminalitet samt tryghedsskabende indsatser i særligt udsatte boligområder. Indsatserne har
bidraget væsentligt til, at politiet har opnået gode resultater på disse områder.
•

Rocker- og bandemiljøet. Politiet har sat massivt og bredt ind over for de rocker- og
bandegrupperinger, der gennem deres kriminalitet samt indbyrdes konflikter og
opgør skaber utryghed i befolkningen. Der er gennemført en målrettet indsats i
forhold til en konsekvent efterforskning og retsforfølgning af rocker- og
bandemedlemmer. Et af de centrale pejlemærker for indsatsen har været, at der til
enhver tid skulle være fængslet i alt 225 af de rockere og bandemedlemmer, der
overvåges af politiet. I efteråret 2015 var der fængslet omkring 300.

•

Særligt udsatte boligområder. Den seneste flerårsaftale har muliggjort en styrket
kriminalpræventiv indsats, konsekvent patruljering med fokus på en hurtig og
effektiv indsats samt synlig tilstedeværelse i samarbejde med kommunerne og tæt
kontakt med lokale unge gennem SSP-samarbejdet mv. Det har medvirket til, at
relativt flere bliver stillet til regnskab for den kriminalitet, de begår, ligesom politiets
tryghedsindeks viser, at trygheden i de særligt udsatte boligområder er blevet øget.

•

Social dumping. De senere års prioriteringer har muliggjort en styrket politiindsats
mod social dumping og ulovlig cabotagekørsel, herunder bl.a. ved bistand til
Arbejdstilsynet og SKAT i forbindelse med kontrolarbejdet vedr. social dumping.
Politiets indsats mod social dumping og ulovlig cabotagekørsel videreføres i
aftaleperioden.

8

Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019

Med Task Force Øst og Task Force Vest er der opnået resultater, som de enkelte politikredse
ikke ville kunne opnå alene eller ved almindeligt samarbejde. Således har task forceenhederne medført en fokuseret og målrettet indsats mod kriminelle miljøer, hvor
kriminalitetsbekæmpelsen er særligt vanskelig og ressourcekrævende. Desuden har de
dedikerede ressourcer skabt en efterforskningsmæssig tyngde, som de enkelte politikredse
hver for sig kun vanskeligt kan tilvejebringe. Task force-enhederne har derudover gennem en
målrettet efterretningsindsats opbygget værdifuld viden om bestemte kriminelle miljøer og
afdækket mønstre og sammenhænge i kriminaliteten og mellem de kriminelle aktører.
Politiet skal fortsætte og løbende videreudvikle indsatserne, der eksempelvis er opnået
gennem de hidtidige task forces.
Det er centralt for aftaleparterne, at politiet fortsat prioriterer tilstedeværelsen og den
kriminalpræventive indsats i særligt udsatte boligområder, således at befolkningen har tillid til,
at politiet er tilgængeligt og til at komme i kontakt med, når der er behov for det.
Aftaleparterne lægger i den forbindelse vægt på, at politiet fortsat har fokus på og griber
konsekvent ind over for uroligheder og utryghedsskabende adfærd i de særligt udsatte
boligområder. Endelig skal brugen af mobile enheder undersøges med henblik på at sikre en
mere effektiv og fleksibel indsats.

Styrket indsats over for indbrud
Indbrud i privat beboelse har igennem flere år været et højt prioriteret nationalt
indsatsområde for politiet. Aftaleparterne er enige om at videreføre og udbygge de seneste
flerårsaftalers markante styrkelser af politiets indsatser mod indbrudskriminalitet.
Antallet af indbrud i privat beboelse er faldet med godt en tredjedel i forhold til 2009, hvor
indbrudskriminaliteten toppede, men ligger stadig på et uacceptabelt niveau. Indbrud er et
kredsoverskridende problem, og indsatsen i Task Force Indbrud har ført til flere domme med
markante fængselsstraffe. Politiets målrettede indsats skal fortsætte som led i bekæmpelsen
af kompliceret og kredsoverskridende kriminalitet. Indsatsen mod indbrudskriminalitet vil
derfor blive styrket ved etablering af to stærke tværgående efterforskningsfællesskaber i
henholdsvis det østlige og vestlige Danmark med regionale operationsområder på tværs af
flere politikredse. Samtidig prioriteres inden for politiets samlede økonomi en styrket indsats
mod indbrudskriminalitet svarende til i alt 20 mio. kr. frem mod 2019.

Fortsat modernisering af dansk politi
Aftaleparterne er enige om at fortsætte moderniseringen af dansk politi.
I de senere år er der gennemført ambitiøse effektiviseringsprogrammer, etableret såvel
administrative som politioperative opgavefællesskaber, sket en modernisering af styringen og
organiseringen samt gennemført en stor lederreform, som samlet har betydet, at politiet i dag
er mere professionelt og veldrevet.
For at understøtte, at politiet fortsat forbedrer sin opgaveløsning og bliver mere effektivt, er
der gennemført en analyse af politiets kerneopgaver med anbefalinger til en række initiativer i
forhold til særligt politiets operative opgaver. Initiativerne vil blandt andet kunne bidrage til:

9

Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019

•

Optimering af beredskabets arbejde ved bedre planlægning og styring af
ressourcerne samt bedre udnyttelse af personalets ventetid og indetid på stationen,
mere analysebaseret patruljering samt nye it-redskaber, som kan flytte
sagsbehandling ud på gerningsstedet.

•

Bedre sagsstyring og ensartet høj kvalitet i efterforskningen ved at skabe fælles
standarder, styrke visiteringen af sager og samle efterforskningen i større
efterforskningsenheder.

•

Bedre og mere effektiv borgerbetjening ved at skabe nemmere og hurtigere adgang
til at indgive anmeldelser og finde svar på spørgsmål via internettet.

Analysen kommer i forlængelse af den tidligere budgetanalyse fra 2010, hvor der særligt blev
givet anbefalinger til effektiviseringstiltag på administrative områder.
På baggrund heraf er der enighed om, at politiet kan realisere effektiviseringer på 11 mio. kr. i
2016 stigende til 308 mio. kr. i 2019.
Aftaleparterne er enige om, at ikke-politimæssige opgaver i politiet i videre omfang skal
håndteres af andre medarbejdergrupper, så flere politiuddannede kan frigøres til operativt
politiarbejde.
Politiet skal derfor iværksætte initiativer med henblik på at flytte opgaver, som kan håndteres
af medarbejdere uden politifaglig baggrund, til andre medarbejdergrupper. Det kan blandt
andet være opgaver vedrørende paskontrol, 112-alarmcentraler, ATK-kontrol, bemanding af
servicecentre og arbejdet med køreprøver.
Herudover er aftaleparterne enige om, at der skal iværksættes nye analyser af dele af politiet,
der ikke har været omfattet af den gennemførte analyse. Analyserne skal realisere yderligere
effektiviseringer på 25 mio. kr. i 2017 stigende til 50 mio. kr. i 2018 og frem. Analyserne skal
også undersøge, om det kan være hensigtsmæssigt at lade private aktører håndtere ikkepolitimæssige opgaver for politiet. Det skal bl.a. afdækkes via forsøg på et eller flere konkrete
opgaveområder.
Der vil samlet blive frigjort i størrelsesordenen 700 politiårsværk i løbet af aftaleperioden ved
gennemførelse af anbefalingerne i analysen af politiets kerneopgaver, de nye analyser og
flytning af ikke-politimæssige opgaver til andre medarbejdergrupper.
Som led i moderniseringen af politiet er aftaleparterne endvidere enige om, at politiet
fortsætter videreudviklingen af mål- og resultatstyringen i politiet og anklagemyndigheden.
Hvor målene tidligere i vid udstrækning var baseret på input og aktivitetsmål, eksempelvis
tidsforbruget på forskellige opgaveområder eller antallet af sigtelser for bestemte
lovovertrædelser, er de i dag i højere grad rettet mod de mere langsigtede effekter af politiets
indsats. Aftaleparterne lægger vægt på, at denne udvikling skal fortsætte.
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I de kommende år skal politiet med gennemførelsen af initiativerne fra analysen af politiets
kerneopgaver fortsætte den gennemgribende omstillingsproces i politiet, der blev igangsat
med flerårsaftalen 2012-2015.
Aftaleparterne noterer sig, at politiet planlægger at igangsætte udskiftningen af det
nuværende sagsbehandlingssystem Polsas i løbet af flerårsaftaleperioden.
Endvidere vil aftaleparterne i 2016 drøfte mulighederne for en genindførelse af politiheste i
Københavns Politi.
Aftaleparterne er samtidig enige om, at det er centralt, at politiet inden for rammerne af
flerårsaftalen fortsat løbende skal kunne tilpasse den politifaglige indsats hurtigt og fleksibelt
til de aktuelle udfordringer i et omskifteligt kriminalitetsbillede. Aftaleparterne er enige om, at
dette sikres med indgåelse af en ny flerårsaftale om politiets og anklagemyndighedens
økonomi i en fireårig periode. Dette skaber ro om politiets drift frem til og med 2019 og
muliggør samtidig både videreførelse af eksisterende og igangsættelse af nye initiativer i
politiet.
Politiet er ligesom øvrige statslige institutioner i aftaleperioden omfattet af generelle tekniske
korrektioner og generelle tværgående effektiviseringsinitiativer i forbindelse med
finanslovsprocesser mv.

Opfølgning i aftaleperioden
I forhold til den løbende politiske opfølgning er aftaleparterne enige om, at justitsministeren
en gang halvårligt vil orientere retsordførerne om status for politiets udvikling og drift,
herunder redegøre for det aktuelle kriminalitetsbillede og politiets opgaveløsning og
resultater. I den forbindelse vil der særskilt være fokus på:
•
•
•
•

Udvikling i optaget på politiskolen
Udvikling i sammensætningen af medarbejdergrupper i politiet
Politiets indsats i Danmarks grænseområder
Mål- og resultatstyringen i politiet og anklagemyndigheden

Aftaleparterne er enige om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på politiets indsats
mod dyrevelfærdskrænkelser, herunder mulighederne for at styrke indsatsen via bl.a. nye
uddannelsestiltag, mere kredsoverskridende efterforskning og øget samarbejde med
fødevaremyndighederne. Arbejdsgruppen skal bl.a. inddrage erfaringer fra andre lande,
herunder Norge og Nederlandene. Arbejdsgruppens kommissorium drøftes i forligskredsen.
Arbejdsgruppen skal afrapportere i 2016.

Økonomiske konsekvenser og finansiering
Til finansiering af Aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 har
regeringen foreslået afvikling af statens jernbanetilskud til storebæltsforbindelsen samt et
omprioriteringsbidrag på 2 pct. på ungdomsuddannelserne i 2016 eksklusive erhvervsskoler.
Aftaleparterne tager dette til efterretning.
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Aftaleparterne er opmærksomme på, at omfanget af opgaver, herunder terrorindsatsen og
indsatsen i Danmarks grænseområder, særligt i 2016 nødvendiggør fortsatte omprioriteringer
af politiets indsats. Det skyldes, at det ikke på kort sigt er muligt gennem opgaveglidning og
effektiviseringer at frigøre et tilstrækkeligt antal politiuddannede til de aktuelle opgaver,
ligesom det ikke er muligt at uddanne nye politibetjente på kort sigt. Med aftalen, herunder
det aftalte meroptag af politistuderende, vil de ekstraordinære omprioriteringer blive
betydeligt nedbragt i 2017 og fuldt ud reduceret fra 2018.
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