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Justitsministeriet. København, den 4. juli 2015.

a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2015 tilføres 155 mio. kr. til
politiet med henblik på at nedbringe overarbejdspuklen i dansk politi. Udgiften afholdes af den på
finansloven opførte bevilling på § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag.

b. Med henblik på at styrke indsatsen mod terror blev der ved aktstykke nr. 108 af den 21. april 2015
bl.a. afsat 130 mio. kr. i 2015 til politiet, hvoraf 50 mio. kr. udgjorde udisponeret opsparing på
politiets område. Af de afsatte 130 mio. kr. til politiet blev de 100 mio. kr. afsat til en styrkelse af
politiets og PET’s beredskab mv. De resterende 30 mio. kr. blev afsat til øget it- og analysekapacitet i
politiet (21 mio. kr.) samt et forstærket nationalt døgnberedskab i Rigspolitiet (9 mio. kr.).

De 100 mio. kr. kan bl.a. anvendes til at dække merudgifter i forlængelse af terrorangrebene i
København, herunder øget beskyttelse af særligt truede personer eller grupper så som det jødiske
mindretal.

Siden terrorangrebene i København den 14. og 15. februar 2015 har der været en ekstraordinær
belastning af landets politikredse, da der har været indkaldt operativt personale fra landets øvrige
kredse til at bistå Københavns Politi. Denne belastning indebærer, at der er opsparet et betydeligt
antal afspadserings- og normtimer for polititjenestemænd i landets politikredse.

Den mest opdaterede opgørelse over afspadserings- og normtimer for polititjenestemænd i politiet,
der på nuværende tidspunkt er mulig at foretage, viser, at der i perioden fra ultimo januar 2015 til
ultimo maj 2015 er sket en stigning i antallet af afspadserings- og normtimer på ca. 305.000 timer.

Forud for terrorangrebene i København den 14. og 15. februar 2015 var der i politiet også opsparet
afspadserings- og normtimer. Således var der indtil ultimo januar 2015 i alt opsparet ca. 285.000
afspadserings- og normtimer for gruppen af polititjenestemænd i politiet.

Samlet set er der således i alt i politiet for gruppen af polititjenestemænd opsparet ca. 590.000
afspadserings- og normtimer frem til ultimo maj 2015. Det svarer til en værdi af afspadserings- og
normtimerne på ca. 105 mio. kr.
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Det må derudover forventes, at der vil blive opsparet yderligere afspadserings- og normtimer i resten
af 2015, dvs. i perioden fra ultimo maj 2015 og indtil 31. december 2015. Rigspolitiet skønner
foreløbigt på baggrund af en fremskrivning, at der kan være op til ca. 865.000 afspadserings- og
normtimer for gruppen af polititjenestemænd ved udgangen af 2015. Samlet set svarer det til en
værdi af afspadserings- og normtimerne på ca. 155 mio. kr.

Regeringen vil på den baggrund afsætte yderligere 155 mio. kr. i 2015 i lønmidler, der skal målrettes
til at nedbringe politiets overarbejdspukkel. Såfremt behovet for udbetaling af polititjenestemænds
afspadserings- og normtimer overstiger dette beløb, vil justitsministeren fremsætte et nyt aktstykke
for Folketingets Finansudvalg med henblik på en yderligere merbevilling. Tilsvarende vil eventuelt
uforbrugte midler bortfalde på bevillingsafregningen for 2015.

Midlerne vil blive tilført politiets virksomhedsbærende hovedkonto, hvorfra dele heraf vil kunne
overføres til PET.

Dispositionen kan i 2015 specificeres således:

Udgift
§ 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.

10. Almindelig virksomhed
18. Lønninger/personaleomkostninger 155 mio. kr.

§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

49. Reserver og budgetregulering -155 mio. kr.

c. Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på, at der i 2015 tilføres politiet 155 mio. kr. til at
nedbringe overarbejdspuklen i dansk politi.

d.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at § 11.23.01. Politiet og den lokale
anklagemyndighed mv. tilføres 155 mio. kr. i 2015 til at nedbringe overarbejdspuklen i dansk
politi. Udgiften vil blive afholdt af den på finansloven opførte bevilling på § 35.11.01. Merudgifter
ved nye bevillingsforslag, således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015 opføres
følgende:

§ 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.
Udgift 155 mio. kr.

§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Udgift -155 mio. kr.
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f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 4. juli 2015

Søren Pind

/ Jesper Roest Pedersen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 10-07-2015
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