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Spørgsmål nr. S 2688 fra medlem af Folketinget Lone Dybkjær 

(RV): 

”Vil ministeren med baggrund i besvarelsen af spørgsmål nr. 
S 2621 redegøre for, hvorfor ministeren ikke ønsker at ind-
drage open source-besparelserne i efterårets forhandlinger om 
politiets økonomi, men først ”i de kommende år” vil analyse-
re, hvorvidt det vil være fordelagtigt at overgå til Open Offi-
ce og andre open sourcesystemer?”

Svar:

Som det fremgår af den omtalte besvarelse af 19. august 2010 på 

spørgsmål nr. S 2621 fra samme spørger, udløber den nuværende flerå-

raftale for politiet og anklagemyndigheden ved udgangen af 2010, og fle-

rårsaftalerne på Justitsministeriets område har normalt en varighed af 3-4 

år.

Som det ligeledes fremgår af den nævnte besvarelse, har Udvalget for en 

budgetanalyse af politiet 2009-2010 derfor valgt at begrænse sine forslag 

i rapporten Et professionelt og veldrevet dansk politi til dem, der har ud-

giftsvirkning til og med 2015.

I konsulentrapporten fra McKinsey & Company, der er vedlagt som bilag 

til rapporten Et professionelt og veldrevet dansk politi, er der først skøn-

net en besparelse fra 2015 ved at skifte til Open Office eller Star Office. 

Som det fremgår af McKinsey & Companys rapport, skyldes dette, at 

politiet for nylig har taget Microsoft Office 2007 i brug, hvilket er en ny-

ere version af Office, end de fleste virksomheder bruger i dag. 

Da den mulige besparelse for politiet ved en overgang til open source 

således først vurderes at løbe fra 2015 og frem, finder jeg det helt natur-

ligt, at Udvalget for en budgetanalyse af politiet 2009-2010 har valgt ikke 

at medtage dette forslag i rapporten, der er udarbejdet som led i forbere-

delserne af en kommende ny flerårsaftale, som må forventes at ville ud-

løbe før 2015. 


