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Elementer på Justitsministeriets område i Aftale om finansloven for 2018 
 
Styrkelse af politiet 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at gennemføre en markant styrkelse af politiet 
gennem tre forskellige initiativer. Samlet set styrkes politiets operative kapacitet med ca. 1,3 mia. 
kr. i perioden 2018-2021. Det skal øge trygheden og sikkerheden i Danmark. 
 
Med flerårsaftalen om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 blev det aftalt at 
styrke politiets operative kapacitet gennem bl.a. et meroptag på i alt 300 politistuderende i 2016 og 
2017. Regeringen og Dansk Folkeparti er i forlængelse heraf enige om at gennemføre et 
yderligere meroptag på i alt 300 politistuderende i 2018 og 2019. Meroptaget ligger udover det 
hidtil forudsatte optag, som modsvarer den forventede afgang som følge af pension mv. 
 
Politiets operative kapacitet er løbende blevet styrket gennem ansættelse af civile medarbejdere, 
dels ved at civile udfører opgaver, der før blev udført af betjente, dels i form af civile 
specialistkompetencer som supplement til politiuddannede i løsningen af politiets kerneopgaver fx i 
sager i relation til økonomisk eller it-kriminalitet. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at 
afsætte midler til at fastholde en del af den midlertidige stigning i civile kompetencer i politiet, 
således at politibetjente fortsat kan friholdes til operativt arbejde. 
 
Med flerårsaftalen om kriminalforsorgens økonomi i 2018-2021 overdrages størstedelen af politiets 
arrestanttransporter til kriminalforsorgen. Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at politiet 
skal fastholde de politiressourcer, som hidtil har været anvendt på opgaven. Det indebærer en reel 
styrkelse af politiet med ca. 90 årsværk. Overdragelsen af arrestant- transporter kan ske gradvist til 
kriminalforsorgen fra efteråret 2018 med henblik på fuld overdragelse fra januar 2019. 
 
Der afsættes samlet set 241,0 mio. kr. i 2018, 334,5 mio. kr. i 2019, 336,5 mio. kr. i 2020 og 347,1 
mio. kr. i 2021 og frem til styrkelsen af politiet. 
 
Denne styrkelse ligger udover den betydelige frigørelse af operative ressourcer i politiet, som 
følger af at Forsvaret også fremadrettet vil aflaste politiet ved at varetage en række opgaver – bl.a. 
i relation til grænsekontrol. 
 
Aftaleparterne bemærker, at det betydelige løft af politiets ressourcer er med til at sikre, at politiet 
har de nødvendige ressourcer til at varetage opgaverne på udsendelsesområdet – herunder i 
relation til den tryghedsskabende indsats i lokalområdet omkring det nye hjemrejsecenter og 
ledsagede udsendelser. 
 
Udbetaling af overarbejde i politiet  
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at den ekstraordinært store indsats i politiet fortjener 
at blive anerkendt.  
 
Politiet vil derfor i 2017 foretage en landsdækkende udbetaling af overarbejde til de betjente, der 
ønsker det. Udbetalingen finansieres af midler, der er til rådighed inden for politiets budget for 
2017.  
 
Opgradering af overfaldsalarmer  
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at prioritere midler til en teknisk opgradering af de 
overfaldsalarmer, som politiet råder over.  
 



Opgraderingen skal styrke beskyttelse af vidner, voldsramte kvinder bl.a. i parallelsamfund og 
andre overfaldsudsatte. Desuden udvides den eksisterende tekniske platform for 112- 
alarmcentralen, således at alarmcentralen kan modtage opkald fra overfaldsalarmer med 
positionsangivelse.  
 
Der afsættes 2,6 mio. kr. i 2018 og 1,3 mio. kr. årligt fra 2019 og frem.  
 
Reetablering af rytterisektion i dansk politi  
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at reetablere en rytterisektion i dansk politi. Der 
etableres konkret en rytterisektion, som anvendes til honorære opgaver samt patruljering i 
turistområder.  
 
Der afsættes 8 mio. kr. i 2018 og 10 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021.  
 
Strafskærpelser for grov vold mv. 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at det skal have mærkbare konsekvenser, når 
borgerne bliver ofre for grov vold, overfald eller når borgernes tryghed i deres eget hjem krænkes. 
 
Regeringen og Dansk Folkeparti vil derfor skærpe straffen for grov vold, straffen for indbrud 
begået, mens beboerne har været hjemme, samt straffen for digitale sexkrænkelser. 
 
Der afsættes 65 mio. kr. årligt fra 2018 og frem. Det betyder bl.a., at straffen for grov vold skærpes 
med en tredjedel. Det indebærer, at der i en sag, hvor der i dag idømmes en straf på 9 måneders 
ubetinget fængsel, fremover vil blive idømt en straf på 1 års ubetinget fængsel. 
 
Styrkelse af PET’s rådgivningsindsats 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at styrke PET’s rådgivningsindsats, således at 
efterspørgslen på rådgivning i højere grad kan imødekommes. 
 
De seneste par år har PET oplevet en stigende efterspørgsel på sikkerhedsrådgivning – både fra 
politikredse, kommuner, brancheforeninger, større private virksomheder, lokale initiativtagere til 
større arrangementer og begivenheder, selvejende institutioner mv. 
 
Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til formålet. 
 
Bedre fysiske faciliteter for personalet ved den midlertidige grænsekontrol 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at der hurtigst muligt skal skabes bedre faciliteter for 
det personale, som varetager den midlertidige grænsekontrol. 
 
Der etableres kontrolbokse ved grænseovergangene i Frøslev, Padborg, Kruså, Rødby Havn og 
Gedser samt overdækning af kontrolområderne i Rødby Havn. 
 
Der afsættes 1,1 mio. kr. i 2018 og 1,4 mio. kr. årligt i perioden 2019-2021. 
 
Ved de øvrige 10 grænseovergange udføres grænsekontrollen af sektorpatruljer, som i 
uniformerede patruljebiler gennemfører stikprøvevise grænsekontroller. 
 
Sektorpatruljeringen suppleres efter behov af særlige indsatser, der bl.a. omfatter patruljering af 
politibetjente i civile køretøjer, overvågning fra luften samt patruljefartøj fra flåden. 
 
Nummerpladekontrol ved samtlige grænseovergange ved den dansk-tyske landegrænse 



Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at der fremover skal være fastmonterede ANPG-
kameraer (automatisk nummerplade genkendelse) ved samtlige 13 grænseovergangssteder ved 
den dansk-tyske grænse, der kan passeres i køretøjer. 
 
ANPG anvendes bl.a. til bekæmpelse af grænseoverskridende kriminalitet, herunder som 
efterforskningsværktøj til at afdække kørte ruter for bestemte køretøjer samt til standsning af 
eftersøgte køretøjer. 
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afsætte en pulje på 10 mio. kr. i 2018 til politiets 
grænseindsats målrettet særligt de grænseovergange, hvor der ikke er døgnbemanding. Puljen 
udmøntes af politiet på baggrund af en politifaglig vurdering. Puljen kan fx anvendes til patruljering, 
anskaffelse af mobile grænsekontrolkontorer og udstyr til registrering af menneskelig 
tilstedeværelse i eksempelvis lastbiler. 
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er yderligere enige om at afsætte en pulje på 10 mio. kr. årligt fra 
2018 og frem til politiets kriminalitetsbekæmpende indsats i de grænsenære områder mod bl.a. 
Tyskland og Sverige. Puljen kan fx anvendes til yderligere patruljering og anskaffelse af yderligere 
udstyr. 
 
Styrket grænsekontrol 
Regeringen og Dansk Folkeparti ønsker at prioritere indsatserne i grænseområderne. 
 
Der afsættes en reserve på 95 mio. kr. i 2018 til merudgifter som følge af ekstraordinære indsatser 
i grænseområderne mv., herunder midlertidig grænsekontrol. 
 
Endvidere afsættes der 90 mio. kr. årligt fra 2018 og frem til en styrket indsats ved Danmarks ydre 
Schengen-grænser. 
 
Øget indsats mod bandekriminalitet 
Bandepakke III fra marts 2017 har bl.a. givet politiet flere ressourcer og værktøjer til at bekæmpe 
bander. Bandepakke III indeholder i alt 35 initiativer rettet mod bandekriminalitet. 
 
Regeringen og Dansk Folkeparti vil sætte endnu hårdere ind mod bandekriminalitet bl.a. gennem 
større lokal synlighed på Nørrebro, nyt overvågningsudstyr samt strafskærpelser for vidnetrusler. 
 
Der afsættes 60 mio.kr. årligt fra 2018 og frem til de 12 initiativer mod bandekriminalitet fra 
sommeren 2017. 
 
Øget videoovervågning af frit tilgængelige steder 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at øge brugen af videoovervågning i områder, hvor 
der er behov for en særlig tryghedsskabende indsats. 
 
Der afsættes en pulje til politiet til indkøb og efterfølgende drift og vedligehold af ca. 100 
videokameraer på ca. 50 lokationer, hvor der erfaringsmæssigt jævnligt opstår episoder med vold 
og uro. Det vil særligt være lokationer, som er præget af verserende bandekonflikter el- ler 
lignende. 
 
Der afsættes 3 mio. kr. i 2018, 2 mio. kr. årligt i 2019-2020 og 1 mio. kr. årligt fra 2021 og frem til 
formålet. 
 
Stærkere indsats mod ungdomskriminalitet 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at der skal sættes tidligt ind over for unge kriminelle, 
så færre unge kommer ind på en kriminel løbebane. 



 
Der afsættes en samlet ramme på 70 mio. kr. i 2018, 120 mio. kr. i 2019, 123 mio. kr. i 2020 og 
122 mio. kr. i 2021 til et udspil om ungdomskriminalitet. 
 
Midlerne afsættes så de muliggør en aftale om en styrket indsats mod ungdomskriminalitet. 
Aftaleparterne vil drøfte konkrete modeller for udmøntning af rammen. 
 
Skærpelse af straffen for grov og organiseret handel med truede arter eller produkter af 
truede arter 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at skærpe straffen for grov og organiseret handel 
med truede arter eller produkter af truede arter. 
 
Der kan i dag idømmes fængselsstraf i indtil 1 år, hvis der fx er opnået eller tilsigtet opnået en 
økonomisk gevinst ved handel med truede arter eller produkter af truede arter. 
 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at strafferammen hæves til fængsel indtil 6 år. Det 
svarer omtrent til niveauet for strafferammen i andre sammenlignelige lande, bl.a. Holland. Den 
øgede strafferamme giver mulighed for at styrke efterforskningen, bl.a. med brug af aflytning. 
 
Politiindsats for at sikre ordnede forhold på transportområdet 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afsætte ressourcer til politiet med henblik på en 
kontrolindsats for sikring af ordnede forhold på transportområdet. 
 
Kontrolindsatsen målrettes områder, herunder rastepladser, hvor politiet vurderer at kunne finde 
tilfælde af uordnede forhold for chauffører. 
 
Der afsættes 5 mio. kr. årligt i 2018 og 2019. 
 
Retsområdet i Grønland 
Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at afsætte en pulje på 10 mio. kr. årligt fra 2018-2021 
til retsområdet i Grønland. 
 
Udmøntningen af puljen til konkrete initiativer foretages af Justitsministeriet i samarbejde med 
Grønlands Selvstyre. 
 


