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Spørgsmål nr. 480 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren oplyse, hvor mange ressourcer opgjort i kr. 

og/eller mandetimer, der anvendes på beskyttelse af henholds-

vis ofre for organiseret kriminalitet og ofre for trusler fra terro-

rister?”

Svar:

Borgernes tryghed er en kerneprioritet for regeringen. Trusler, og den utryg-

hed det fører med sig, må aldrig blive en del af vores hverdag. Derfor er det 

vigtigt, at politiet og efterretningstjenesten yder den beskyttelse, som er nød-

vendig i de konkrete situationer.

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet udta-

lelser fra Rigspolitiet og Politiets Efterretningstjeneste.

Rigspolitiet har oplyst følgende:

”Rigspolitiet kan oplyse, at det ikke er muligt at opgøre ressour-

cerne, der anvendes på beskyttelse af ofre for kriminalitet, og at 

det derfor ikke er muligt at opgøre ressourcerne anvendt på be-

skyttelse af henholdsvis ofre for organiseret kriminalitet og ofre 

for trusler fra terrorister. 

Generelt registreres den tid, der anvendes på beskyttelse af ofre, 

på aktiviteterne ”Tilsyn, eskorte og beskyttelse” samt ”Trans-

port og bevogtning”, hvor sidstnævnte bl.a. dækker over bevogt-

ning af terrormål, herunder individer. Definitionen af de oven-

stående kategorier er imidlertid bred og dækker således flere ty-

per af opgaver. Eksempelvis dækker kategorien ”Tilsyn, eskorte 

og beskyttelse” også politiets øvrige tilsynsaktivitet, herunder 

eksempelvis i forbindelse med valghandlinger, demonstrationer 

mv. Kategorien ”Transport og bevogtning” dækker, ud over be-

vogtning af terrormål, bl.a. politiets ressourceforbrug på trans-

portområdet, herunder eksempelvis transport af psykisk syge.

På den baggrund er det ikke muligt at udskille ressourcerne, der 

anvendes på beskyttelse af ofre for organiseret kriminalitet og 

ofre for trusler fra terrorister. Rigspolitiet har ikke mulighed for 

på anden vis at opgøre ressourceforbruget til opgaven.”
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Politiets Efterretningstjeneste har oplyst følgende:

”PET kan ikke inden for rammerne af et folketingsspørgsmål re-

degøre nærmere for efterretningstjenestens arbejde relateret til 

beskyttelse af personer, herunder oplysninger om kapacitet og 

tilrettelæggelse.”
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