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Regeringen har indgået aftale med Dansk Folkeparti om en ny flerårsaftale for politiet for perioden 2004-2006.
Aftalen sikrer bl.a. et markant løft i antallet af betjente, en væsentlig forbedring af politiets IT-systemer, et styrket
nærpoliti, øget fokus på bekæmpelse af kriminalitet som røveri, indbrud samt organiseret kriminalitet, en styrket
anklagemyndighed samt en skærpet kurs over for hensynsløse trafikanter.
Samtidig lægges der med aftalen op til, at politiet fremover skal måles på resultater og effekten af indsatsen.
Borgerne skal kunne følge med i politiets arbejde og resultater på Internettet.
Politiet tilføres et bevillingsløft på 523 mio. kr. i 2004 stigende til 717 mio. kr. i 2006 - i alt 1.807 mio. kr. i
aftaleperioden.
Flerårsaftale for politiet for 2004-2006
Overordnede målsætninger for politiet
Kriminalitet skal bekæmpes med fasthed og konsekvens. Borgerne skal føle sig trygge. Der skal 720 flere
betjente ”på gaden”. Desuden sker der i 2004 en engangsudbetaling af overarbejde svarende til 250 årsværk.
Politiet skal styrkes og moderniseres i den kommende tre-årige periode. Borgerne skal opleve et politi, der er
synligt og til rådighed. Politiet skal skabe tryghed for borgerne. Politifolk skal anvendes til egentligt politiarbejde.
De opgaver i politiet, der kan løses uden en politiuddannelse, skal løses af andre, men naturligvis med den
nødvendige fleksibilitet i forhold til medarbejderne.
Politiets indsats skal afbalanceres, således at der både sættes ind over for den tunge og alvorlige kriminalitet og
samtidig sikres den nødvendige indsats over hele landet også i forhold til hverdagens kriminalitetsproblemer.
Politiet gives derfor et bevillingsløft på 523 mio.kr. i 2004, 567 mio.kr. i 2005 og 717 mio.kr. i 2006. I alt tilføres
1.807 mio.kr. i aftaleperioden.
Politiets bevillinger 2004-2006
Mio.kr.

2004

2005

2006

Driftsbevilling

6.803

6.763

6.789

Særligt prioriterede indsatsområder
Bekæmpelse af kriminalitet som røveri, vold og indbrud i villaer og sommerhuse styrkes. Der gennemføres en
målrettet indsats mod kriminalitet og mod utryghed fra synlige grupper af unge i gadebilledet.
Bekæmpelsen af organiseret, økonomisk og grænseoverskridende kriminalitet intensiveres.
Nærpolitiindsatsen styrkes - især i aften- og nattetimerne - og indgår som et led i beredskabet i forhold til
områder, hvor der blandt andet på grund af beboersammensætningen er særlige problemer.
Der etableres en frivillig ordning, der gør det muligt for alle landbetjente at få en tjenestehund.
Indsatsen over for de hensynsløse trafikanter skærpes. Der indføres et klippekortsystem, så bilister og
motorcyklister efter tre grove forseelser inden for en periode på tre år får førerretten frakendt betinget i tre år. For
nye bilister skal der kun begås to grove forseelser inden for tre år, før førerretten frakendes. Politiets fokus på
trafikfarlige færdselslovsovertrædelser skærpes gennem en konsekvent indgriben. Til forbedring af
færdselssikkerheden afsættes i alt 123 mio.kr. i aftaleperioden.
Anklagemyndigheden styrkes med et rejsehold på 12 politijurister svarende til 18 mio.kr. i aftaleperioden,
således at sager ikke forældes som følge af manglende ressourcer. Rejseholdet fordeles løbende til de regioner,
hvor behovet for ekstra arbejdskraft er størst.
Der afsættes i alt 257 mio.kr. i 2004-2006 til ansættelse af 450 nye betjente. Heraf finansieres i alt 135 mio.kr.
ved, at det internationale politiberedskab fremover betales af de internationale reserver. Gennem effektiviseringer
frigøres desuden 270 betjente til de prioriterede indsatsområder. Endelig afsættes i alt 85 mio.kr. i 2004 til
frigørelse af 250 årsværk til de prioriterede indsatsområder gennem en éngangsudbetaling af overarbejde.
Modernisering af styring og IT-systemer
Politiets styring moderniseres. Politiet skal fremover måles på resultater og effekten af indsatsen. Der fastsættes
konkrete mål for politiets indsats, således at det løbende bliver muligt at følge resultaterne af alle væsentlige dele

af indsatsen. Borgerne skal kunne få oplysninger om indsats og resultater på internettet og sammenligne
udviklingen i de enkelte politikredse. Der sker en årlig evaluering af politiets resultater, som forelægges
aftaleparterne.
Politiets IT-systemer skal forbedres og moderniseres i flerårsaftaleperioden for at sikre borgerne en bedre og
mere effektiv politibetjening. Der afsættes i alt 195 mio.kr. til en særlig IT-udviklingspulje til brug for påbegyndelse
af et nyt sagsbehandlingssystem, et nyt personaleadministrativt informationssystem, etablering af e-mail og
internetadgang i hele politiet, anskaffelse af IT-systemer og bl.a. bærbart IT-udstyr til efterforskningsmæssige
formål samt til en opgradering af sikkerheden og forbedring af driftsafviklingen af politiets IT-systemer. Der
afsættes desuden i alt 117 mio.kr. bl.a. til en styrkelse af driften af politiets IT-systemer.
I den videre udvikling af politiets sagsbehandlingssystem benyttes i videst muligt omfang de fælles offentlige
standarder (ESDH). Som et led i at sikre, at politiets IT-investeringer anvendes bedst muligt, skal udmøntningen
af politiets IT-projekter fremover løbende forelægges den fællesoffentlige bestyrelse for digital forvaltning.
Der udarbejdes en ny og mere effektiv model for styringen af politiets overarbejde, der indebærer, at der ikke
fremover opstår en overarbejdspukkel over længere tid. De enkelte politikredse skal afvikle merarbejde inden for
en frist på 2-3 måneder. Overarbejde, der ikke afspadseres inden for denne frist, skal udgiftsføres. Politiets
mulighed for at tilrettelægge arbejdstiden fleksibelt skal sikres. Der gennemføres samtidig en analyse af, hvordan
styringen af politiets overarbejde kan tilrettelægges mere effektivt gennem ændringer i politiets arbejdstidsaftaler.
Effektiviseringer
Som led i aftalen forpligtes politiet til løbende at effektivisere administrative opgaver og reducere sygefravær med
henblik på at frigøre i alt 210 mio.kr. over aftaleperioden til prioriterede borgervendte indsatsområder i politiet
svarende til ca. 0,5 pct. af politiets samlede bevillinger årligt.
Til at understøtte effektiviseringerne gennemføres en analyse af effektiviseringsmulighederne bl.a. i form af
ændrede arbejdsgange, indførelse af resultatkontrakter, bedre indkøb og øget anvendelse af udbud.
Endvidere analyseres særskilt mulighederne for omlægninger af administrationen af tilladelser, kørekort og
hittegods samt en nyordning af administrationen af nummerpladesystemet og opkrævning af afgifter på
motorområdet. I analysen indgår også politiets opgaver med modtagelse af pasbestillinger, mens kontrollen med
udstedelse af pas og efterforskning af bortkomne eller stjålne pas fortsat skal være en politiopgave.

