
 

 

 

 

 

 

Regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det 

Konservative Folkeparti er enige om at tilføre i alt 1,9 mia. kr. ekstra til po-

litiet og anklagemyndigheden over de næste fire år. Med aftalen styrkes føl-

gende områder: 

 Terrortruslen mod Danmark er alvorlig. Derfor styrkes indsatsen mod 

terror. Beredskabets kapacitet øges, de politiuddannedes kompetencer 

styrkes, PET’s kapacitet til personbeskyttelse, udførelse af operationer 

og efterretningsarbejde styrkes, og der etableres døgnbemandede situa-

tions- og operationscentre. Endelig bliver politiets beskyttelsesudstyr og 

andet materiel opgraderet. Udgiften til styrkelsen udgør i størrelsesor-

denen 600 mio. kr. årligt. 

 Indsatsen i Danmarks grænseområder mod illegal indvandring og græn-

seoverskridende kriminalitet styrkes. Der vil være mere synlig polititil-

stedeværelse, mere patruljering og der tilføres øget mandskab og nyt 

udstyr til politiets og SKATs efterforskningsaktiviteter. Der afsættes 

omkring 50 mio. kr. i 2016 stigende til ca. 125 mio. kr. i 2019. 

 Der afsættes ca. 65 mio. kr. i 2016 stigende til 250 mio. kr. i 2019 til at 

styrke politiets robusthed og højt prioriterede indsatser. Hovedparten af 

midlerne vil blive anvendt til indsatser, der kræver ekstra politifolk, 

hvilket opnås ved et meroptag på Politiskolen.  

 De seneste flerårsaftalers markante styrkelser af politiets indsatser mod 

indbrudskriminalitet, rocker- og bandemiljøet, organiseret og grænse-

overskridende kriminalitet samt tryghedsskabende indsatser i særligt 

udsatte boligområder videreføres og videreudvikles. Udgiften til videre-

førelsen udgør omkring 270 mio. kr. årligt. 

 De senere års modernisering af dansk politi fortsættes. Ved effektivise-

ringer og flytning af ikke-politimæssige opgaver til andre medarbejder-

grupper frigøres et stort antal politiuddannede til højt prioriterede opga-

ver.  

 Der etableres en politiskole i det vestlige Danmark for at imødekomme 

politiets fremtidige uddannelsesbehov og samtidig bidrage til øget akti-

vitet i hele Danmark og en bedre balance mellem landsdelene. 

 Politiets uddannelsesstruktur ændres med øget vægt på målrettet vide-

reuddannelse for at løfte det samlede kompetenceniveau, hvormed poli-

tiet rustes til at håndtere et komplekst og skiftende kriminalitetsbillede. 
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2016-2019: Et styrket politi. Et tryggere Danmark. 


