
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slotsholmsgade 10 

1216 København K. 
 

Telefon 7226 8400 

Telefax 3393 3510  
 

www.justitsministeriet.dk 

jm@jm.dk 

 

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 360 (Alm. del), som Folketin-

gets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 15. januar 2015. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen (V). 

 

 

 

Mette Frederiksen 

/ 

 John Vestergaard 

 

 

Folketinget  

Retsudvalget  

Christiansborg  

1240 København K  

 

Administrationsafdelingen 

Dato: 6. februar 2015 

Kontor: Budget- og planlæg-
ningskontoret 

Sagsbeh: Casper Grue Jensen 

Sagsnr.: 2015-0030-2996 
Dok.: 1461100 

Retsudvalget 2014-15 (1. samling)
REU Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 360 

Offentligt



 

 2 

Spørgsmål nr. 360 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Ministeren bedes oplyse det samlede antal af "mandetimer" i 
politiet fordelt på de enkelte politikredse og Rigspolitiet pr. 31. 

december 2006, 31. december 2010 og 31. december 2014.” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende: 

 

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen af Justitsministeriets 

anmodning foretaget nedenstående opgørelse, som er baseret 

på politiårsværk, der i gennemsnit leverer 1.650 timer årligt, 

når der fratrækkes ferie og helligdage.  

 

Tabel: Timer fordelt på politikredse, Rigspolitiet, PET og 

Den Centrale Anklagemyndighed 

 

2006 2010 2014 

Nordjyllands Politi 

 

1.108.655 1.105.197 

Østjyllands Politi 1.244.664 1.201.466 

Midt- og Vestjyllands Politi 1.084.987 1.041.149 

Sydøstjyllands Politi 1.032.271 1.178.624 

Syd- og Sønderjyllands Politi 1.213.707 1.147.756 

Fyns Politi 1.153.287 1.094.610 

Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi 989.911 990.183 

Midt- og Vestsjællands Politi 1.033.671 985.307 

Nordsjællands Politi 1.316.523 1.145.208 

Københavns Vestegns Politi 1.200.689 1.052.763 

Københavns Politi 3.922.172 3.575.446 

Bornholms Politi 93.738 94.875 

Færøernes Politi 172.300 177.888 

Grønlands Politi 223.628 240.350 

Politikredse i alt 15.030.543 15.790.203 15.030.822 

Rigspolitiet, PET og Den Centrale An-

klagemyndighed  
2.780.514 2.189.042 2.190.099 

Antal i alt 17.811.057 17.979.245 17.220.921 

 

Rigspolitiet skal i forlængelse heraf bemærke, at det på grund 

af politikredsreformen i 2007, der medførte kredssammenlæg-

ninger og geografiske ændringer af politikredsene, ikke for 

2006 er muligt at opgøre antallet af timer fordelt på de eksiste-

rende politikredse. 

 

Rigspolitiet kan endvidere oplyse, at de politiårsværk, der dan-

ner grundlag for ovennævnte opgørelse, ikke kan sidestilles 

med det antal polititjenestemænd, der henvises til i Rigspoliti-

ets samtidige bidrag til brug for Justitsministeriets besvarelse 

af spørgsmål 357. 
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Rigspolitiet kan mere generelt oplyse, at det i forbindelse med 

indgåelsen af finanslovsaftalen for 2011 blev besluttet, at poli-

tiet i videst muligt omfang skulle implementere de effektivise-

ringsforslag, der var udarbejdet af ”Udvalget for en budgetana-
lyse af politiet 2009-2010”, som er beskrevet i rapporten ”Et 
professionelt og veldrevet dansk politi”.  
 

Gennemførelsen af effektiviseringsprogrammet indebar frigø-

relsen af personaleressourcer, herunder en reduktion af antallet 

af politiårsværk på netto ca. 290 i 2012, ca. 320 i 2013 og ca. 

360 i 2014. 

 

Rigspolitiet kan endvidere oplyse, at Rigspolitiet siden 2012 

har fordelt bevillingerne til politikredsene efter en ny ressour-

ceallokeringsmodel, der tager højde for de væsentligste for-

hold, som har betydning for aktivitetsniveauet i politikredsene, 

herunder udviklingen i de forskellige typer af straffesager og 

de hændelser, som beredskaberne i politikredsene rykker ud til.  

 

Ressourceallokeringsmodellen opdateres årligt med nye oplys-

ninger om aktivitetsniveau og ressourceforbrug i de enkelte 

kredse med henblik på en løbende tilpasning af kredsenes øko-

nomiske rammer i forhold til aktivitetsudviklingen.  

 

Rigspolitiet kan i forlængelse heraf oplyse, at kredsene selv fo-

restår udmøntningen af bevillingen, herunder fordelingen af 

ressourcer mellem politikredsens personalegrupper.  

 

Udviklingen i antal timer skal således ses i lyset af bl.a. bevil-

lingsniveauet og kredsenes egne prioriteringer. 

 

Rigspolitiet kan afslutningsvis oplyse, at fordelingen af mand-

skab både Rigspolitiet og politikredsene i mellem og indbyrdes 

i politikredsene er væsentligt påvirket af opgaveflytninger over 

perioden. Eksempelvis er en række administrative funktioner 

samlet i Rigspolitiet, som herefter løser opgaven på vegne af 

hele dansk politi. Tilsvarende er 112-alarmcentralopgaven ble-

vet samlet i to politikredse, ligesom der netop er sket en sam-

ling af en række administrative opgaver i politikredsene i to 

opgavefællesskaber.” 

 

 

 

 

 

 


