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Notat til statsrevisorerne i henhold til rigsrevisorlovens § 18, stk. 4 

 

 

Vedrører: 

 

 

Statsrevisorernes beretning nr. 14/02 om flerårsaftalen for politiet 2000-2003 

 

Justitsministerens redegørelse af 29. oktober 2003 

Finansministerens redegørelse af 7. november 2003 

 

Justitsministerens redegørelse 

 
1. Jeg har med tilfredshed noteret mig, at det er justitsministerens opfattelse, at be-

retningen har været med til at skabe et endnu bedre grundlag for drøftelserne om en 

ny flerårsaftale for politiet. 

 Justitsministeren har taget statsrevisorernes kritik vedrørende styringsgrundlaget 

for politiets virksomhed til efterretning. Ministeren har oplyst, at regeringen i sit op-

læg til en ny flerårsaftale så vidt muligt havde forsøgt at undgå specifikke mål for 

ressourceindsatsen for de enkelte initiativer. I stedet fokuseredes der i regeringens 

oplæg primært på målinger af resultaterne og effekten af politiets indsats. Det var så-

ledes hensigten, at der i det første år af aftaleperioden skulle identificeres relevante 

målepunkter for de enkelte dele af politiets virksomhed, så det ville blive muligt at 

følge resultaterne af alle væsentlige dele af politiets indsats. I de 2 sidste år af aftalen, 
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skulle der gennemføres målinger af resultaterne, både for politiet som et hele og for 

de enkelte politikredse. 

 Regeringen indgik i november 2003 forlig med Dansk Folkeparti om en ny fler-

årsaftale om politiet. Jeg har noteret mig, at det af ”Flerårsaftale for politiet 2004-

2006” bl.a. fremgår, 

 

 at politiet fremover skal måles på resultater og effekten af indsatsen, 

 at der fastsættes konkrete mål for politiets indsats, så det løbende bliver muligt at 

følge resultaterne af alle væsentlige dele af indsatsen, 

 at borgerne skal kunne få oplysninger om indsats og resultater på internettet og 

sammenligne udviklingen i de enkelte politikredse, og 

 at der sker en årlig evaluering af politiets resultater, som forelægges aftaleparterne. 

 

På baggrund af justitsministerens svar og den nye flerårsaftales afsnit om politiets 

styring forventer jeg derfor, at opstilling af konkrete mål for resultater og effekter vil 

være et centralt element i udmøntningen af flerårsaftalen.  

 

2. Jeg har noteret mig, at implementeringen af politiets ledelsesinformationssystem 

(POLIS) og tidsregistreringssystemet (POLTID), der begge skal være med til at ska-

be en tydelig sammenhæng mellem ressourceanvendelse og aktiviteter, forløber efter 

den tidsplan, der er omtalt i beretningen.  

 Implementeringen af POLIS og POLTID vil blive behandlet i den kommende be-

retning om Justitsministeriets økonomistyring. 

 

3. Det fremgår af beretningen, jf. pkt. 79, at forudsatte IT-investeringer på ca. 60 

mio. kr. blev udskudt til efter flerårsaftalens udløb. 

 Jeg har noteret mig justitsministerens bemærkning om, at det på grund af stigende 

IT-driftsudgifter har været nødvendigt at anvende færre midler på IT-investeringer 

og flere penge på IT-drift end forudsat i udmøntningsplanen. 

 

4. Justitsministeren har anført, at Rigsrevisionen i beretningen bemærker, at overop-

fyldelsen af flerårsaftalen på nogle områder kan skyldes, at der har været et uudnyttet 

effektiviseringspotentiale i politiet. Det er imidlertid ministerens opfattelse, at Rigs-
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revisionens beretning ikke indeholder analyser, der kan dokumentere et effektivise-

ringspotentiale. 

 Ministeren anfører videre, at Rigspolitiet afviser, at det – med flerårsaftalens per-

sonaledimensionering af politistyrken – under ingen omstændigheder ville have væ-

ret muligt at gennemføre de særdeles omfattende politiindsatser i forbindelse med det 

forøgede terrorberedskab og beredskabet under EU-formandskabet uden de merbe-

villinger, 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 dis-

se opgaver, og samtidigt opretholde et forsvarligt landsdækkende politiberedskab og 

en tilfredsstillende betjening af borgerne i øvrigt. 

 Jeg skal hertil for det første bemærke, at Rigspolitiet i sine bemærkninger til be-

retningsudkastet, jf. pkt. 94, selv anførte, at overopfyldelsen af de politifaglige mål 

var muliggjort ved en kombination af omprioriteringer fra ikke-resultatmålsatte ind-

satsområder og en nyttiggørelse af det politimæssige beredskab, der under alle om-

stændigheder skulle være til stede i samtlige politikredse. 

 Jeg skal dernæst gøre opmærksom på, at Rigsrevisionen ikke har taget stilling til, 

om politiet kunne have gennemført politiindsatsen i forbindelse med det forøgede ter-

rorberedskab og beredskabet under EU-formandskabet uden de merbevillinger, poli-

tiet modtog i perioden. Rigsrevisionen konstaterede blot, at Justitsministeriet i 2001 

og 2002 ansøgte om ekstrabevillinger samtidig med, at politiet havde en betydelig 

overopfyldelse i ressourceindsatsen på volds- og bandeområdet samt på nærpolitiom-

rådet. 

 

Finansministerens redegørelse 

 
5. Finansministeren har i sin besvarelse oplyst, at ministeren generelt kan tilslutte sig 

den metode, Rigsrevisionen har valgt at anvende. I forlængelse heraf tilføjer ministe-

ren, at analysens resultater og de heraf dragne konklusioner forekommer rimelige.  

 Ministeren har videre anført, at beretningen i vidt omfang har været anvendt i for-

bindelse med udarbejdelsen af regeringens udspil til en ny flerårsaftale for politiet. 

Det er derfor ministerens forventning, at mange af de bemærkninger, statsrevisorerne 

har haft til den nuværende flerårsaftale, vil være indarbejdet i den nye flerårsaftale. 

 For så vidt angår spørgsmålet om flerårsaftalens konstruktion og bevillingsmæssi-

ge status, er ministeren enig i statsrevisorernes konstateringer. 
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 Ministeren forventer endelig, at der i forlængelse af indgåelsen af den kommende 

flerårsaftale vil være en forøget opmærksomhed på, hvordan der kan sikres en mere 

hensigtsmæssig tilrettelæggelse af afrapporteringen af bevillingsmæssige og andre 

ændringer af flerårsaftalen. 

 Jeg finder finansministerens svar tilfredsstillende. 

 

Afsluttende bemærkninger 

 
6. Jeg forventer i et kommende notat til statsrevisorerne at redegøre for det endelige 

forløb af flerårsaftalen 2000-2003 i form af en oversigt over de enkelte resultatkrav 

og politiets opfyldelse heraf ultimo 2003.  

 

 

 

Henrik Otbo 


