
Slotsholmsgade 10

1216 København K.

T +45 7226 8400

F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk

jm@jm.dk

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 48 (Alm. del), som Folketingets 

Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 10. oktober 2019. Spørgsmå-

let er stillet efter ønske fra Sikandar Siddique (ALT).

Nick Hækkerup

/

Lena Dyhr Toft Christensen

 

Folketinget 

Retsudvalget

Christiansborg

1240 København K

DK Danmark

Dato: 5. november 2019

Kontor: Økonomikontoret

Sagsbeh: Jakob Hüttel

Sagsnr.: 2019-0030-2809

Dok.: 1260367

Europaudvalget 2019-20
EUU Alm.del -  Bilag 127

Offentligt



2

Spørgsmål nr. 48 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Kan ministeren oplyse, hvor de givne ressourcer vil blive taget 

fra? Der henvises til regeringens udspil Tryghed og sikkerhed i 

det offentlige rum, oktober 2019.”

Svar:

Danskernes tryghed er en kerneprioritet for regeringen. Derfor har regerin-

gen lanceret en række tiltag, der samlet set skal genskabe trygheden og sik-

kerheden i det offentlige rum. Det er vigtige, men også ressourcekrævende 

opgaver. Derfor vil regeringen afsætte finansiering til myndighederne for at 

imødegå konsekvenser for myndighedernes øvrige opgavevaretagelse.

Der vil dog være en periode på 6-8 måneder, hvor Rigspolitiet har oplyst, at 

det bliver nødvendigt at omprioritere ressourcer fra andre opgaver, indtil der 

er frigjort tilstrækkeligt med personaleressourcer.

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en ud-

talelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet kan oplyse, at den bedre beskyttelse af grænsen 

mod Sverige samlet set forventes at medføre et ressourcetræk på 

ca. 160 årsværk, når indsatsen er fuldt indfaset. Heraf forventes 

ca. 130 årsværk at være politibetjente.

Derudover forventes udspillet ”Tryghed og sikkerhed i det of-

fentlige rum” at medføre et yderligere ressourcetræk på i alt ca. 

37 årsværk, når personaleressourcerne er fuldt indfaset i 2022. 

Heraf vil ca. 20 årsværk være politibetjente.

En stor del af politibetjentene forventes at blive frigjort fra an-

dre opgaver i forlængelse af ressortoverdragelsen af en række 

udlændingeopgaver, der fra den 16. september 2019 er overgået 

fra Justitsministeriet til Udlændinge- og Integrationsministeriet. 

Det forventes, at disse betjente vil blive frigjort fra deres eksi-

sterende opgaver fra april 2020, hvorefter de vil kunne indgå i 

nye opgaver. De resterende betjente vil blive frigjort gennem 

fastholdelse af allerede gennemført opgaveglidning, hvor be-

tjente er frigjort fra blandt andet administrative opgaver gennem 

ansættelse af civile medarbejdere.

Der vil som udgangspunkt ikke være tale om, at de frigjorte poli-

tibetjente én til én skal løse de nye opgaver i relation til en bedre 

beskyttelse af grænsen mod Sverige og udspillet ”Tryghed og 

sikkerhed i det offentlige rum". Men de frigjorte betjente skal 
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understøtte, at politiet samlet set har ressourcerne til at håndtere 

de nye opgaver.

Herudover vil der blive uddannet politikadetter, der kan bidrage 

til den styrkede grænseindsats fra foråret 2020, og der vil grad-

vist blive tilført jurister (anklagere) og øvrige civile medarbej-

dere frem mod andet kvartal 2020 i takt med, at de nye ressour-

cer ansættes eller flyttes internt i politiet.

Der vil dog være en periode på forventeligt 6-8 måneder, hvor 

personaleressourcerne vil skulle findes ved omprioritering af 

politibetjente frem til, at der er frigjort tilstrækkeligt med politi-

betjente fra andre opgaver, og der er uddannet tilstrækkeligt med 

politikadetter.”

 

Der henvises til Justitsministeriets samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 47 

(Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg.
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