
Kort fortalt

Politets patruljering og overvågnings-
kameraer

Konklusion

Justitsministeriet har ikke sikret målrettet patruljering og har ikke sikret, at politiet har placeret over-
vågningskameraer, så kameraerne har ført til størst mulig effekt på bekæmpelsen af utryghedsskabende 
gadekriminalitet. Konsekvensen er dels, at politiet ikke indfrier potentialet for at bruge patruljebilerne 
bedst muligt, dels at politiet kunne have sigtet flere gerningsmænd ved hjælp af overvågningskameraerne. 
Rigsrevisionens undersøgelse viser, at politiet kunne have mere end fordoblet effekten af overvågningska-
meraerne – svarende til mindst 389 flere sigtelser på et år – hvis kameraerne var blevet opsat på de steder 
med mest gadekriminalitet i stedet for på de steder, politiet udvalgte.
 

Statsrevisorerne udtaler 
”Politiet har ikke været gode nok til at sikre, at deres patrul-
jering har været målrettet kriminalitetsmønstret. Politiet har 
heller ikke sikret, at overvågningskameraerne er opsat de ste- 
der, hvor de giver mest effekt. Det finder Statsrevisorerne util- 
fredsstillende”.

Væsentligste resultater af undersøgelsen

• Politiet har ikke gennemført en tilfredsstillende indsats 
for at opnå målrettet patruljering.  

• Politiet har ikke udvalgt lokationer til opsætning af over- 
vågningskameraer, som har ført til størst mulig effekt 
på bekæmpelsen af utryghedsskabende gadekrimina- 
litet. Rigsrevisionens analyse viser, at politiet kunne ha- 
ve udvalgt lokationer, som dækkede godt 140 % flere 
anmeldelser. Det svarer til knap 10.000 flere anmeldel- 
ser på 1½ år.

Baggrund og formål med undersøgelsen
Politiets formål er at bidrage til tryghed, sikkerhed, fred og 
orden i samfundet. Det gør de bl.a. ved at forebygge og be- 
kæmpe borgervendt kriminalitet, så borgerne kan være sik- 
re og føle sig trygge. Vi har undersøgt 2 væsentlige værktø-
jer, som politiet anvender til dette formål: patruljering og 
overvågningskameraer.

Politiets beredskab er en kerneopgave for politiet. I 2020 
var der afsat godt 10 mia. kr. til det samlede beredskab.

En budgetanalyse har tidligere vist, at politiet ikke var go- 
de nok til at styre og koordinere beredskabets patruljer, og 
at de i meget begrænset omfang anvendte analysebaseret 
viden til at sikre en hensigtsmæssig placering af patrulje- 
bilerne. Ifølge analysen var der derfor et klart potentiale 
for at anvende resurserne mere målrettet der, hvor der er 
størst politimæssig effekt for pengene.
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Folketinget har siden 2018 afsat midler til opsætning af 450 
overvågningskamera er, der kan bidrage til tryghed, fore-
byggelse af kriminalitet og forbedret efterforskning. 

Formålet med undersøgelsen er at vurdere, om Justitsmini- 
steriet har sikret målrettet patruljering og har sikret, at po- 
litiet har placeret overvågningskameraer, så kameraerne 
har ført til størst mulig effekt på bekæmpelsen af utryg-
hedsskabende gadekriminalitet.

Læs hele rapporten på www.rigsrevisionen.dk. Kontakt Rigsrevisionens 
pressechef Lisbeth Sørensen på tlf. 33 92 85 06/ls@rigsrevisionen.dk 
eller Statsrevisorernes sekretariatschef Gitte Korff på tlf. 33 37 59 85/
gitte.korff@ft.dk for yderligere information.




