
 

 

Finansiering af regeringens udspil, Trygheden først – Et politi der 

er dér, hvor danskerne har brug for det 

Tabel 1 indeholder en opgørelse af udgifter og finansiering i regeringens oplæg til 

en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden i 2021-2024. Regeringen an-

viser dermed fuld finansiering af oplægget til en ny flerårsaftale.  

I tabel 2 fremgår bevillingsløftet til politiet og anklagemyndigheden med oplægget 

til en ny flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden. 
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Tabel 1 

Økonomioversigt  

Mio. kr. (2021-pl) 2021 2022 2023 2024 

Udgifter     

Annullering af omprioriteringsbidraget i 2021-2024 395 589 781 968 

Videreførelse af initiativer fra den tidligere flerårsaftale 2016-2019 678 686 692 693 

Midler til bl.a. videreførelse af initiativer fra tidligere finanslovsaftaler 
(2017-2020) 

753 785 790 791 

Tryghed og sikkerhed i det offentlige rum, grænseindsatsen mod Sve-
rige og styrkelse af indsats mod vanvidskørsel 

236 198 197 195 

De nye politiske initiativer i regeringens udspil 395 767 895 1.011 

     

Udgifter i alt  2.457 3.025 3.356 3.658 

      

Finansiering     

Reserverede midler til politi og anklagemyndighed på FFL21 2.069 2.279 2.467 2.628 

Finansiering inden for politiet og anklagemyndigheden 73 242 315 407 

- heraf reform af Rigspolitiet  43 152 167 219 

- heraf effektiviseringsforslag mv. 30 90 148 188 

Finansiering inden for justitsområdet 14 48 148 148 

- heraf yderligere ATK-vogne* - 34 134 134 

- heraf forenkling af afgiftsstrukturen på våbenområdet 14 14 14 14 

Uudmøntede midler fra den tidligere ”Lindholmreserve” 121 156 - - 

Forøgelse af arbejdsskadeafgiften og méngodtgørelse 80 150 275 325 

Reduktion af markedsføringsudgifterne på de gymnasiale uddannel-
ser og de videregående uddannelser 

100 150 150 150 

     

Finansiering i alt 2.457 3.025 3.356 3.658 

 

Anm.: Der kan forekomme afvigelser i totalen som følge af afrundinger. *) Opgørelsen dækker over nettofinansieringsbidraget.  

 

Tabel 2 

Politiets og anklagemyndighedens økonomi 2021-2024 

Mio. kr. (2021-pl) 2021 2022 2023 2024 

Oplæg til ny bevilling til politiet og anklagemyndigheden 12.093 12.247 12.284 12.288 

     

- Bevillingsløft i politiet og anklagemyndigheden ift. niveauet på 
FL20 

596 750 787 792 
 

Anm.: Tabellen omfatter hovedkonto § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv., § 11.23.04. Den Centrale Ankla-

gemyndighed samt § 11.23.16. Politiets Efterretningstjeneste. Bevillingsløftet er opgjort i forhold til 2020-bevillingen (i 2021-

priser) på finansloven for 2020. 


