
 

 

Finansministeriet · Christiansborg Slotsplads 1 · 1218 København K · T 33 92 33 33 · E fm@fm.dk · www.fm.dk 

Folketingets Finansudvalg 

Christiansborg 

25. september 2019 

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 34 (alm. del) af 28. august 
2019 stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (FMU) Alex 
Vanopslagh (LA)  

Spørgsmål 

Vil ministeren oversende en opgørelse over de årlige bevillinger til politi- og ankla-

gemyndighed i faste priser i årene 2000-2020? 

 

Svar 

I 2007 overgik staten fra udgifts- til omkostningsbaseret regnskabspraksis. Dette 

indebærer, at det ikke umiddelbart er retvisende at sammenligne bevillingsniveauet 

før 2007 med bevillingsniveauet fra 2007 og frem. Det vurderes derfor hensigts-

mæssigt at afgrænse opgørelsen over årlige bevillinger til politiet og anklagemyn-

digheden til årene 2007-2020.  

 

Politiet og anklagemyndighedens årlige bevilling fra 2007-2020 fremgår af tabel 1. 

De årlige bevillingsniveauer fra 2007 og frem afspejler kontostrukturen på finans-

loven det pågældende år. Der er i opgørelsen således ikke korrigeret for eventuelle 

ressortoverdragelser i perioden mv.   

 

Tabel 1 

Politiet og anklagemyndighedens årlige bevilling, 2007-2020 

 

Mio. kr., 2019-pl 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Årlig bevilling, fortsættes 9.283,3 8.859,1 10.705,1 9.428,9 9.532,6 9.556,0 9.694,7 

        

 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Årlig bevilling, fortsat 9.748,3 9.995,0 10.252,9 10.489,7 10.948,7 10.972,7 10.008,4 

 
Anm.: De årlige bevillinger omfatter bevillinger afsat på fortløbende finanslove samt tillægsbevillinger i 

finansåret. Opgørelsen omfatter bevillinger afsat til og med FL19 samt foreløbigt kendte 

tillægsbevillinger i 2019. Bevillinger afsat på FFL20 indgår således ikke. I perioden 2007-2012 var 

politiet og anklagemyndighedens bevilling afsat på § 11.23.01. Politet og den lokale anklagemyndighed 

mv. Fra 2013 og frem er politiet og anklagemyndighedens bevilling afsat på § 11.23.01. Politiet og den 

lokale anklagemyndighed mv., § 11.23.04. Den Centrale Anklagemyndighed og § 11.23.16. Politiets 

Efterretningstjeneste. Bevillingerne er opregnet til 2019-pl med det generelle pris- og lønindeks. 

Kilde: Løbende bevillingslove samt Økonomisk Administrativ Vejldning (pl-opregning). 
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Med venlig hilsen 

 

 

Nicolai Wammen 

Finansminister 
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