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Kære Statsrevisorer
Jeg vil indledningsvis udtrykke min tilfredshed med, at Rigsrevisionen har foretaget en grundig
analyse af politiets nuværende flerårsaftale, der udløber i år. Rigsrevisionens beretning er med til
at skabe et endnu bedre grundlag for de igangværende drøftelser om en ny flerårsaftale for
politiet.
Jeg har desuden med glæde bemærket, at Rigsrevisionen har konstateret, at politiet allerede ved
udgangen af 2002 havde opfyldt mange af de faglige og økonomiske målsætninger i den
nuværende flerårsaftale, ligesom politiet i de forløbne 3 år har overholdt de bevillingsmæssige
rammer.
Jeg tager Statsrevisorernes kritik vedrørende styringsgrundlaget for politiets virksomhed til
efterretning. Rigspolitiet har i den forbindelse oplyst, at implementeringen af politiets
ledelsesinformationssystem POLIS og tidsregistreringssystemet POLTID fortsat forløber efter den
tidsplan, der er omtalt i beretningen (punkt 85 side 38).
Ledelsesinformationssystemet POLIS er således taget i brug i samtlige politikredse og i
Rigspolitiet. Samtlige medarbejdere i politiet har dermed adgang til mere end 80 målepunkter
indenfor politiets samlede virksomhed, herunder aktiviteter i den udadvendte polititjeneste
straffesags-, kundeservice-, økonomi- og personaleområdet.
Rigspolitiet har oplyst, at politiets tidsregistreringssystem POLTID ligeledes er færdigudviklet, og
systemet er klar til implementering i politikredsene. Rigspolitiet har på den baggrund fastlagt en
detaljeret implementerings- og uddannelsesplan for systemet, som indebærer, at POLTID vil være
implementeret i samtlige politikredse inden udgangen af 2003.
Det er på den baggrund Rigspolitiets forventning, at POLTID systematisk kan opsamle data om
politiets ressourceanvendelse til POLIS fra begyndelsen af januar 2004, således at det for 2004 vil
være muligt at give et billede af sammenhængen mellem politiets ressourcer, opgaver og
aktiviteter.
Rigsrevisionens overordnede konklusion er, at der er en række styringsmæssige svagheder ved
Justitsministeriets og Rigspolitiets forvaltning af flerårsaftalen. Det er således Rigsrevisionens
vurdering, at Justitsministeriet og Rigspolitiet burde være nået længere med hensyn til styring efter
mål og resultater som supplement til styring på ressourceindsatsen. Rigsrevisionen finder det
tilfredsstillende, at Rigspolitiet og Justitsministeriet har tilkendegivet, at man i forbindelse med
overvejelserne om en ny flerårsaftale vil forsøge at lægge vægt på resultaterne af politiets arbejde
for større dele af politiets virksomhed.
Den tidligere flerårsaftale fokuserende i høj grad på politiets anvendelse af bestemte
ressourceandele på særligt prioriterede områder. Jeg kan i forlængelse af Rigsrevisionens
bemærkninger oplyse, at regeringen i sit oplæg til en ny flerårsaftale så vidt muligt har forsøgt at
undgå specifikke mål for ressourceindsatsen for de enkelte initiativer. I stedet fokuseres der i
regeringens oplæg primært på målinger af resultaterne og effekten af politiets indsats. Det er
således hensigten, at der i det første år af aftaleperioden skal identificeres relevante målepunkter

for de enkelte dele af politiets virksomhed, så det bliver muligt at følge resultaterne af alle
væsentlige dele af politiets indsats. I de to sidste år af aftalen gennemføres der målinger af
resultaterne, både for politiet som et hele og for de enkelte politikredse.
Rigsrevisionen har desuden en række konkrete kritikpunkter, som jeg tager til efterretning. Jeg har
dog følgende bemærkninger til to af kritikpunkterne.
Rigsrevisionens kritik:
Politiet har udskudt planlagte IT-investeringer til efter aftaleperioden.
I flerårsaftalen for 2000-2003 blev der afsat i alt 650 mio. kr. til en videreførelse og styrkelse af ITindførelsen i politiet. På grund af stigende IT-driftsudgifter har det i løbet af aftaleperioden
imidlertid været nødvendigt at anvende færre midler på IT-investeringer – og flere penge på ITdrift – end forudsat i udmøntningsplanen. De midler, der blev afsat til IT i flerårsaftalen, er således
anvendt til IT. Regeringen har i sit udkast til ny flerårsaftale forøget ressourcerne til driften af
politiets IT-systemer markant.
Rigsrevisionens kritik:
Overopfyldelsen af de centrale politifaglige mål indikerer, at det har været muligt for politiet at
opfylde dele af flerårsaftalen uden de bevillingsmæssige løft, som politiet fik med flerårsaftalen og
visse dele af de efterfølgende aktstykker.
Rigsrevisionen bemærker således, at overopfyldelsen af flerårsaftalen på nogle områder kan
skyldes, at der har været et uudnyttet effektiviseringspotentiale i politiet (pkt. 93 side 42 og pkt. 97
side 46). Rigsrevisionens beretning indeholder imidlertid ikke analyser, der kan dokumentere et
effektiviseringspotentiale.
Rigspolitiet afviser, at det – med flerårsaftalens personaledimensionering af politistyrken – under
nogen omstændigheder ville have være muligt at gennemføre de særdeles omfattende
politiindsatser i forbindelse med det forøgede terrorberedskab og beredskabet under EUformandsskabet uden de merbevillinger, som politiet har fået til disse formål i perioden. Det er
således Rigspolitiets klare opfattelse, at det uden de tilførte midler ikke ville have været muligt at
løse disse opgaver, og samtidigt opretholde et forsvarligt landsdækkende politiberedskab og en
tilfredsstillende betjening af borgerne i øvrigt.
Regeringens udkast til en ny flerårsaftale for politiet indeholder en række initiativer, der kan
fremme effektiviteten i politiet. Det skal dog i den forbindelse understreges, at disse initiativer
forudsætter, at politiet får mulighed for en mere fleksibel organisering og tilrettelæggelse af
opgaverne.
Kopi af denne redegørelse er sendt til rigsrevisor.
Med venlig hilsen
Lene Espersen

