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Justitsministeriet. København, den 10. september 2019.

a.

Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. tilføres 128,3 mio. kr. i 2019 til at nedbringe overarbejdspuklen i dansk politi
samt håndtere politiets ekstraordinære udgifter forbundet med folketingsvalget i 2019.
Udgiften på 128,3 mio. kr. i 2019 finansieres af den på finansloven opførte bevilling på § 35.11.01.
Merudgifter ved nye bevillingsforslag.

b.

Politibetjentes samlede overarbejde (afspadserings- og normdifferencetimer) udgjorde ved udgangen
af juli 2019 ca. 805.000 timer (inkl. Grønland og Færøerne).
Siden udgangen af 2018 er politibetjentes overarbejde steget med godt 220.000 timer, hvilket primært kan henføres til den landsdækkende politimæssige indsats forbundet med folketingsvalget. Det
er på baggrund af indmeldinger fra politikredsene Rigspolitiets vurdering, at den landsdækkende indsats isoleret set har medført ca. 240.000 timers overarbejde for politibetjente. Dermed har politibetjentes overarbejde i de seneste fire måneder været på det højeste niveau inden for de seneste 10 år.
Derudover har der i årene forinden været en ophobning af overarbejde i politiet i forhold til niveauet
før terrorangrebene i København i februar 2015 og indførelsen af den midlertidige grænsekontrol i
januar 2016. Ophobningen har medført, at overarbejdet i de senere år har ligget på et højere niveau
end før 2015.
I 2015 blev politiet tilført en merbevilling til at nedbringe en overarbejdspukkel i dansk politi i forlængelse af terrorangrebene i København den 14. og 15. februar 2015, og i de seneste år har politiet
løbende udbetalt overarbejde, når der var mulighed for det inden for rammerne af politiets økonomi,
hvilket har modgået en del af det oparbejdede overarbejde i politiet siden 2014.
Ved udgangen af 2014 udgjorde politibetjentes overarbejde ca. 262.000 timer. Samlet set er der således pr. juli 2019 opsparet yderligere ca. 543.000 afspadserings- og normdifferencetimer sammenlignet med niveauet ved udgangen af 2014. Det svarer til en værdi af afspadserings- og normtimerne på
103,2 mio. kr. Heraf udgør overarbejde, der kan henføres til den landsdækkende indsats forbundet
med folketingsvalget, 45,7 mio. kr.
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Den landsdækkende indsats forbundet med folketingsvalget har ligeledes medført ekstraordinære udgifter for politiet til særlige ydelser og drift, herunder tillæg i forbindelse med aften-, nat- og weekendtjeneste, indkvartering ved assistance til andre kredse samt transport af betjente. Rigspolitiet har
opgjort udgifterne hertil til at udgøre 25,1 mio. kr.
Justitsministeriet anmoder på den baggrund om, at der overføres 128,3 mio. kr. til politiet i 2019 med
henblik på at nedbringe politiets overarbejdspukkel samt håndtere ekstraordinære udgifter forbundet
med folketingsvalget. Det vil gøre det muligt at nedbringe overarbejdet med op til ca. 543.000 timer
(svarende til forskellen mellem niveauet for overarbejde ved udgangen af juli 2019 og niveauet ved
udgangen af 2014 før terrorangrebene i København i februar 2015).
Med forbehold for Finansudvalgets tilslutning vil Rigspolitiet i samarbejde med politikredsene
igangsætte en proces for udbetaling af overarbejde, hvor det vil være op til den enkelte medarbejder,
om vedkommende vil have overarbejde udbetalt.
Midlerne til udbetaling af overarbejde samt ekstraordinære udgifter vil blive tilført politiets virksomhedsbærende hovedkonto, hvorfra dele heraf vil kunne overføres til Den Centrale Anklagemyndighed og PET. Evt. uforbrugte midler vil bortfalde på bevillingsafregningen for 2019.
Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret specificeres således:
Udgift
§ 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.
10. Almindelig virksomhed
18. Lønninger/personaleomkostninger
22. Andre ordinære driftsomkostninger
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
49. Reserver og budgetregulering

124,2 mio. kr.
4,1 mio. kr.

-128,3 mio. kr.

c.

Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på, at der i indeværende finansår tilføres 128,3
mio. kr. til politiet til at nedbringe overarbejdspuklen i dansk politi samt håndtere ekstraordinære udgifter forbundet med folketingsvalget i 2019.

e.

Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. tilføres 128,3 mio. kr. i 2019 til at nedbringe overarbejdspuklen i dansk politi
samt håndtere politiets ekstraordinære udgifter forbundet med folketingsvalget i 2019. Udgiften finansieres af den på finansloven opførte bevilling på § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag.
På forslag til lov om tillægsbevilling for 2019 opføres følgende:
§ 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.
Udgift
128,3 mio. kr.
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§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag.
Udgift
-128,3 mio. kr.

f.

Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 10. september 2019

NICK HÆKKERUP
/ Lena Dyhr Toft Christensen
Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 19-09-2019

