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Spørgsmål nr. 264 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del):
”Ministeren bedes oversende en oversigt over de ekstra bevillinger politiet har fået gennem de sidste 10 år. Opgjort år for
år og med angivelse af hvad begrundelsen har været for
ekstrabevillingerne.”
Svar:
Justitsministeriet har til brug for besvarelse af spørgsmålet indhentet en
udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:
”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen gennemgået alle Finanslovsaftaler, herunder ændringsforslag og tillægsbevillinger i den pågældende periode.
Politiets bevillinger har gennem årene været fastlagt gennem
flerårsaftaler af normalt fire års varighed. De seneste 10 år
har været dækket af tre flerårsaftaler for henholdsvis 20002003, 2004-2006 og 2007-2010. I det følgende angives de
ekstra bevillinger, der er tildelt politiet inden for aftaleperioderne. De anførte beløb svarer til de udgiftsbaserede bevillinger og afspejler således ikke, hvorledes de bevillinger, der
vedrører langsigtede investeringer, er fordelt over finansår.
Finansloven for 2000:


Flerårsaftale for 2000-2003.

Finansloven for 2001:


34,4 mio. kr. i 2001, 72,5 mio. kr. i 2002 og 67,9 mio.
kr. i 2003 til etablering af landsdækkende automatisk
hastighedskontrol



8,5 mio. kr. til en styrket indsats i asylcentre



I alt 25 mio. kr. over tre år i forbindelse med ændring
af udlændingeloven



50 mio. kr. til styrket indsats mod terrorisme



40 mio. kr. til indkøb af materiel forud for det danske
formandskab for EU.

Finansloven for 2002:


60 mio. kr. årligt til en fortsat styrket indsats mod terrorisme
2



270 mio. kr. til dækning af politiets udgifter i forbindelse med afviklingen af det danske formandskab for
EU.

Finansloven for 2003:


9 mio. kr. til etablering og drift af Statsadvokaturen
for Særlig International Kriminalitet.

Finansloven for 2004:


Flerårsaftale for 2004-2006.

Finansloven for 2005:


I alt 135 mio. kr. til yderligere styrkelse af indsatsen
mod terrorisme, blandt andet ved ansættelse af 60-65
medarbejdere i PET, samling af personalet i et hovedkvarter og en IT-mæssig styrkelse



8,4 mio. kr. til dækning af politiets udgifter i forbindelse med udsendelse af politibetjente og retsmedicinere til Thailand (tsunamien).

Finansloven for 2006:


93,5 mio. kr. til styrkelse af indsatsen mod terror



1 mio. kr. til bistand i forbindelse med evakuering af
nødstedte danskere i Libanon



3,1 mio. kr. til etablering af et fælles europæisk visuminformationssystem.

Finansloven for 2007:


Flerårsaftale for 2007-2010



19,6 mio. kr. til dækning af politiets merudgifter i
forbindelse med rydning af Ungdomshuset.

Finansloven for 2008:



25 mio. kr. til dækning af uforudsete/ekstraordinære
udgifter i politiet i 2008, herunder i forbindelse med
politiets indsats ved større uroligheder og PETs personbeskyttelse og antiterrorindsats



25 mio. kr. til en intensiveret indsats overfor bandeog rockermiljøet
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I alt 20 mio. kr. til indkøb af nyt materiel og specialudstyr



Pulje på i alt 10 mio. kr. fordelt med 5,0 mio. kr. årligt i 2008 og 2009 til opsætning af TVovervågningsudstyr ved eksempelvis gågader, offentlige pladser og butikscentre.

Finansloven for 2009:


125 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 og 75 mio. kr. i
2011 med henblik på at forbedre borgerbetjeningen
og aflaste politiet og anklagerne, eksempelvis gennem
ansættelse af administrativt personale eller investering
i udstyr til videoafhøring eller anden teknologi på Justitsministeriets område



43,5 mio. kr. i 2009, 123,8 mio. kr. i 2010 og 160,5
mio. kr. årligt fra 2011 og frem med henblik på en varig forøgelse af politistyrken med i alt 300 betjente



2,5 mio. kr. årligt i 2009 og 2010 til vidensopsamling,
forskning og uddannelse i bekæmpelse af bandekriminalitet inspireret af bl.a. udenlandske erfaringer



Bevillingsramme på 615 mio. kr. til dækning af politiets merudgifter i forbindelse med FNs Klimakonference – COP15



651 mio. kr. til genopretning af politiets økonomi



40 mio. kr. til dækning af merudgifter til udbetaling af
overarbejde i forbindelse med en intensiveret indsats
mod bandekriminalitet



5,5 mio. kr. til øget sikring af de danske repræsentationer i udlandet



Forhøjelse af puljen til etablering af videoovervågning med 2,5 mio. kr.

Finansloven for 2010:


33,9 mio. kr. i 2010 og 51,3 mio. kr. årligt fra 2011
til forøgelse af politistyrken med 100 mand



5 mio. kr. årligt til politiets deltagelse i Al Capone
indsatsen mod bande- og rockerkriminalitet
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80 mio. kr. til dækning af overarbejde mv. i forbindelse med den intensiverede indsats mod bander



20 mio. kr. til styrkelse af PETs tekniske overvågning



10 mio. kr. til etablering af scanning af pas i Interpols
database



4,8 mio. kr. i 2010 og 9,5 mio. kr. årligt fra 2011 som
følge af sænkelsen af den kriminelle lavalder.”

5

