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Forord

Som justitsminister ser jeg det som min primære 
opgave at sikre, at danskerne kan føle sig trygge . Vi 
skal kunne færdes frit og vide os sikre på, at dem, 
der ikke overholder vores love, bliver stillet til ansvar 
hurtigt og konsekvent . Danskerne skal opleve et 
politi, som er nærværende, og som tager deres 
problemer seriøst . Selv om vi har et politi og en 
anklagemyndighed, som hver dag yder en kæmpe 
indsats, må vi erkende, at meget kan gøres bedre . 

Min oplevelse er, at der hos mange danskere 
er en følelse af, at politiet er kommet for langt 
væk . Det udfordrer trygheden . Og det udfordrer 
tilfredsheden med politiets opgaveløsning . 
Politiets seneste tilfredshedsundersøgelse viser, 
at kun 6 ud af 10 kriminalitetsramte borgere 
er tilfredse med den behandling, de har fået 
af politiet . Det er ikke godt nok, og det skal vi 
politisk tage på vores skuldre at få lavet om på . 

Det er også et stort problem, at der i dag 
går alt for lang tid, fra en borger anmelder 
en forbrydelse, og til der reelt sker noget 
i sagen . Sagsbehandlingstiderne er steget 
markant og er blevet alt for lange . Det skader 
almindelige menneskers retsfølelse, og 
det svækker mulighederne for at få ram på 
forbryderne . Derfor er det helt afgørende 
at få nedbragt sagsbehandlingstiderne .

Men ikke bare den nære indsats skal forbedres . Vi 
skal også have et stærkere værn mod den svære 
samfundsundergravende kriminalitet, hvor der 
snydes og bedrages for milliarder af kroner . Det er 
nedbrydende for fællesskabet . Vi har set for mange 
eksempler på, at sagerne bliver tabt mellem stolene . 
Der er behov for, at vi gentænker indsatsen mod 
den økonomiske kriminalitet, så vi som samfund 
har musklerne til at beskytte os bedre end i dag. 

Hvis vi skal lykkes med at tackle både det 
nære og det svære, er det en afgørende 

forudsætning, at vi har tillid til vores politi og 
anklagemyndighed . Vi skal turde sætte politiet 
mere fri, så politiets ressourcer i større omfang 
prioriteres til det politifaglige arbejde ude lokalt 
i den enkelte politikreds og ikke på styrings- og 
reguleringstiltag i centrale enheder . Derfor ønsker 
regeringen også et slankere rigspoliti, mens 
tilstedeværelsen lokalt bl .a . skal styrkes med 
20 nye nærpolitienheder . Med den kommende 
flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden 
tager vi det første store skridt i regeringens 
nærhedsreform, der skal bringe nærheden 
tilbage og skabe mere balance i Danmark .

Folketingets partier brugte de første måneder af 
året på at blive klogere på udfordringerne . Før 
corona-krisen ramte Danmark, var vi sammen 
rundt på besøg i Danmark, og senest har vi holdt 
virtuelle møder . Det er min oplevelse, at alle partier 
anerkender medarbejdernes store arbejde . Og det 
er også min oplevelse, at partierne et langt stykke 
hen ad vejen deler opfattelsen af de problemer, 
der skal løses . Jeg vil godt sige tak til mine politiske 
kollegaer for den proces, vi har været igennem, 
selv om vi ikke har haft mulighed for at gøre det 
på præcis den måde, vi allerhelst ville have gjort .

Jeg ser frem til med afsæt i dette oplæg 
at påbegynde forhandlingerne om en ny 
flerårsaftale med Folketingets partier, så vi 
sammen kan skabe rammerne for fremtidens 
politi og anklagemyndighed . Vi kommer ikke 
til at løse alle problemerne med det samme, 
men ved fælles indsats er jeg sikker på, at vi 
kan komme langt og få lagt sporene til et politi, 
der er dér, hvor danskerne har brug for det .

København, august 2020
Justitsminister Nick Hækkerup
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De senere års markante styrkelse 
af politiet skal fastholdes
Der er i de senere år og med den seneste 
flerårsaftale sket en markant styrkelse af politiet . 
Fokus har særligt været på politiets beredskab 
og operative kapacitet, og politiet er i dag i 
stand til at levere professionelt på kritiske 
opgaver som terrorbekæmpelse, bandekonflikter 
og andre større uvarslede hændelser . 

De gode resultater skal vi naturligvis fastholde . 
Derfor vil regeringen prioritere ca . 700 mio . kr . 
årligt til at videreføre initiativerne fra den tidligere 
flerårsaftale, som regeringen også har forlænget 
etårigt med finansloven for 2020 . Det drejer sig 
bl .a . om styrkelsen af indsatsen mod terror i form af 
styrket bevogtnings- og beredskabskapacitet, PET’s 
operations- og efterretningskapacitet, øget it- og 
analysekapacitet og etablering af døgnbemandede 
situations- og operationscentre mv . 

Derudover vil regeringen annullere og tilbageføre 
omprioriteringsbidraget på 2 pct . årligt til politiet 
og anklagemyndigheden og samtidig prioritere 
ca . 750 mio . kr . i 2021 stigende til ca . 800 mio . 
kr . i 2024 til bl .a . at videreføre initiativer fra 
tidligere finanslovsaftaler (2017- 2020), der 
styrker politiet og anklagemyndigheden .

Danskernes tryghed er en kerneprioritet for 
regeringen . Derfor har regeringen allerede 
præsenteret en række konkrete initiativer, 
der skal genskabe trygheden og sikkerheden 
i det offentlige rum og sætte en stopper for 
meningsløs og livsfarlig vanvidskørsel .
 
Med udspillet ”Tryghed og sikkerhed i det offentlige 
rum” fra oktober 2019 styrkes politiets muligheder 
for at forebygge og efterforske kriminalitet 

i det offentlige rum gennem øget mulighed 
for overvågning, samtidig med at der sker en 
styrkelse af politiets efterforskningsmuligheder 
og en forstærket indsats mod sprængstoffer . 

Regeringen har samtidig styrket beskyttelsen 
af grænsen mod Sverige ved at indføre 
midlertidig grænsekontrol og styrke 
politiets indsats i grænseområderne mod 
Sverige, herunder ved etablering af et nyt 
center i politiet for politisamarbejde og 
kriminalitetsbekæmpelse i Øresundsregionen .

I februar 2020 har regeringen fremlagt udspillet 
”Vanvidskørsel skal stoppes” med konkrete 
initiativer til at bekæmpe vanvidskørsel og styrke 
trygheden og sikkerheden på de danske veje, der 
bl .a . betyder, at politiet får mulighed for at sætte 
hårdere og hurtigere ind mod vanvidskørsel .

Regeringen vil med tiltagene mod sprængninger 
og organiseret kriminalitet samt vanvidskørsel 
samlet set prioritere ca . 200 mio . kr . årligt til 
politiet og anklagemyndigheden i 2021-2024 .

Fremtidssikring af politiet og 
anklagemyndigheden
På trods af de seneste års styrkelser af politiet 
og anklagemyndigheden er der fortsat en 
række udfordringer, som skal håndteres .

Politiet er kommet for langt væk fra borgerne . 
Sagsbehandlingstiden i straffesager er generelt 
stigende . Nye kriminalitetstendenser inden for 
økonomisk og it-relateret kriminalitet fylder mere 
og mere i politiets og anklagemyndighedens 
arbejde målt på både omfang og kompleksitet . 
Der er behov for mindre central detailstyring 
og mere frihed til lokale løsninger . 

Tættere på borgerne 
og et stærkere værn 
mod kompleks 
kriminalitet
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Fire temaer er omdrejningspunktet for regeringens 
oplæg til en ny flerårsaftale for politiet og 
anklagemyndigheden . Alle fire temaer er bundet 
sammen af målet om at sikre, at danskerne skal 
opleve et politi, der er nært, som tager deres 
problemer seriøst, og som har musklerne til at 
tage kampen op mod den komplekse kriminalitet .

En reform af Rigspolitiet er et centralt element 
i at sikre et mere nært politi og gøre op med 
centraliseringen i politiet . Reformen muliggør 
et mere fokuseret rigspoliti samtidig med en 
styrkelse af det lokale og borgernære politiarbejde, 
indsatsen mod den komplekse kriminalitet og 
it-understøttelsen . Dermed udgør reformen 
af Rigspolitiet et vigtigt element i regeringens 
nærhedsreform, der skal bringe nærheden 
tilbage og skabe mere balance i Danmark .

Desuden ønsker regeringen at fortsætte de senere 
års udvidelse af politistyrken . Det er regeringens 
oplevelse, at medarbejderne er for pressede, og 
at der ikke er tid nok til at løse de eksisterende 
opgaver . Det skyldes både, at opgaverne i politiet 

bliver ved at vokse, og at opgaverne hele tiden 
bliver mere komplekse . Men også at der ofte 
opstår uvarslede begivenheder, som kræver, at 
politiet har kapaciteten til at sætte massivt ind . Ved 
at fortsætte udvidelsen af politistyrken gennem 
optag af flere politistuderende udviser vi rettidig 
omhu og fremtidssikrer vores politistyrke . 

Dansk politi omfatter også Grønland og Færøerne, 
hvortil der knytter sig andre udfordringer . 
Regeringen ønsker i den nye flerårsaftale at målrette 
flere initiativer mod de nordatlantiske politikredse .

Der er tale om ambitiøse mål, der 
indebærer et stort implementeringsarbejde, 
herunder en modernisering og 
fremtidssikring af it-understøttelsen .

Regeringens samlede oplæg til en ny 
flerårsaftale indebærer et løft af politiets og 
anklagemyndighedens bevillinger med ca . 600 
mio . kr . i 2021 stigende til ca . 800 mio . kr . i 2024 
i forhold til bevillingen på finansloven for 2020 . 
Regeringen har anvist fuld finansiering af oplægget .

De 4 temaer 
i regeringens 
oplæg Nærhedsreform  

af politiet
Frihed til  

lokale løsninger

Jagten  
på samfunds- 

undergravende  
kriminalitet  

styrkes

Mindre  
sagsbunker og  
kortere sags- 

behandlingstider

Danmark og danskerne 

skal have et nærværende 

politi, der er langt mere 

til stede lokalt .

Det lokale handlerum til at 

træffe beslutninger tættere 

på borgerne skal styrkes .

Politi og anklagemyndighed 

skal være rustet til 

at bekæmpe den 

komplekse kriminalitet .

Borgerne skal ikke opleve, 

at de sidder fast i systemet, 

fordi deres sager er lang 

tid om at blive behandlet .

Det vil vi gøre Det vil vi gøre Det vil vi gøre Det vil vi gøre

20 nye nærpolitienheder

150 nye lokalbetjente

Flere politiopgaver skal 

løses tættere på borgerne

Mere tillid og plads til 

politifagligheden

Styrket lokalt handlerum 

i politikredsene

Ny national 

efterforskningsenhed 

Ny politiuddannelse til 

civile efterforskere

Flere underretninger om 

hvidvask skal føre til sager 

Fast track-ordning ved 

mistænkelige transaktioner

Bedre værn mod 

it-relateret kriminalitet

Ny digital politipatrulje

Flere hænder til 

behandling af straffesager 

i anklagemyndigheden

Flere hænder til behandling 

af straffesager i politiet  

Nye værktøjer til at 

prioritere sager om 

it-relateret økonomisk 

kriminalitet

Hurtigere sagsbehandling 

i hele straffesagskæden
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Nærhedsreform  
af politiet

44

14

0

13

17

1

10

Antal timer med fast åbningstid om ugen

2-5 6-10 11-15 16-20 21-25 26-30 >30

Lokationer  
med ugentlig 
åbningstid

Det tryghedsskabende og borgernære 
politiarbejde er blevet udfordret af de seneste 
års nye opgaver med bl .a . terrorbevogtning og 
grænsekontrol . Samtidig er der gennem en årrække 
gennemført reorganiseringer i politikredsene, 
der har betydet, at politiet i dag er fysisk til 
stede færre steder i landet . Politiet har i dag 99 
lokationer, hvor der er ugentlig åbningstid for 
borgerbetjening . Kun 41 af disse lokationer har 
en åbningstid på mere end 10 timer om ugen . 

Desuden viser politiets seneste 
tilfredshedsundersøgelse, at kun 6 ud af 10 
kriminalitetsramte borgere er tilfredse med den 
behandling, de har fået af politiet . Mange borgere 
kontakter politiet på 112, 114 og www .politi .dk, 
men det lokale politiarbejde og politiets fysiske 

tilstedeværelse har i sig selv en betydning for 
danskernes tryghed . Det er vigtigt, at man som 
borger let kan komme i kontakt med politiet, 
at man ser politiet i gadebilledet og kender 
sin lokale betjent, og at politiet har tid . Derfor 
ønsker regeringen et nærværende politi, der er 
synligt, tilgængeligt og rykker hurtigt ud – i hele 
landet . Den tabte nærhed skal bringes tilbage .

Initiativ 1. 20 nye nærpolitienheder 
Regeringen vil oprette 20 nye nærpolitienheder, 
så politiet bliver mere fysisk tilgængeligt og 
kommer tættere på borgerne ude lokalt . 
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  Lokationer med 
ugentlig åbningstid på 
10 timer eller mindre .

  Lokationer med 
ugentlig åbningstid 
på mere end 10 timer .

Politiets  
nuværende  
lokationer  
med ugentlig 
åbningstid
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Initiativ 1

De nye nær- 
politienheder

De nye nærpolitienheder placeres geografisk 
spredt i hele landet under hensyn til bl .a . afstanden 
til eksisterende lokationer med begrænset 
borgerbetjening og kriminalitetsniveauet, 
ligesom regeringen ønsker at styrke politiets 
tilstedeværelse i de særligt udsatte boligområder .

De nye nærpolitienheder vil have en åbningstid 
for borgerbetjening på mindst 15 timer om ugen, 
så borgerne kan henvende sig fysisk til politiet 
og eksempelvis foretage anmeldelser eller få råd 
og vejledning . Der vil være tale om en markant 
udvidelse af politiets eksisterende åbningstider .

Initiativ 2. 150 ekstra lokalbetjente
Regeringen ønsker også flere lokalbetjente med 
kendskab til de lokale kriminalitetsudfordringer, 
som kan bidrage til øget tryghed og nedbringelse 
af den borgervendte kriminalitet . Derfor 
foreslår regeringen samtidig med de 20 nye 
nærpolitienheder at styrke det lokale og 
tryghedsskabende politiarbejde med 110 ekstra 
lokalbetjente, der er koblet til de nye enheder . Uden 
for åbningstiden kan lokalbetjentene eksempelvis 
foretage fod- og cykelpatruljering, SSP-arbejde 

Er base for lokalpolitiet i 

det pågældende område .

Har en åbningstid for 

fysisk borgerbetjening på 

mindst 15 timer ugentligt .

Har tilknyttet mindst 

5 lokalbetjente .

Kan anvendes som 

supplerende arbejdssted for 

politiets øvrige beredskab, 

bl .a . til at foretage 

mindre afhøringer mv .

eller lave forebyggende indsatser . De vil også kunne 
lave tryghedsskabende patruljering i lokalområdet 
som et supplement til politiets beredskab .

Herudover styrkes den lokale tilstedeværelse 
på tværs af landet med yderligere 40 
lokalbetjente i 2024, så det lokale politiarbejde 
i alt styrkes med 150 dedikerede lokalbetjente . 
Med initiativet vil der på landsplan være ca . 
550 dedikerede lokalbetjente i 2024 .

Initiativ 3. Flere politiopgaver skal 
løses tættere på borgerne
Regeringen vil sikre, at flere politiopgaver 
løses i politikredsene tættere på borgerne . 
Konkret skal der via reformen af Rigspolitiet 
(initiativ 17) bl .a . være 150 flere operative 
politibetjente i kredsene til at løse politiopgaver . 
En del af opgaverne er tidligere blevet løst 
centralt i Rigspolitiet, men vil fremover skulle 
løses lokalt i kredsene, ligesom en del af 
betjentene skal styrke straffesagsbehandlingen 
i politikredsene (initiativ 13) .
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I Danmark har vi fantastisk dygtige medarbejdere 
i både politi og anklagemyndighed . De gør 
hver dag et stort og beundringsværdigt stykke 
arbejde for at sikre et trygt Danmark .

Men medarbejderne er under pres . De har ofte 
ikke tid nok til at løse deres opgaver . Det betyder, 
at for mange danskere, som har været udsat for en 
forbrydelse, ikke får den behandling, de med rette 
kan forvente . Den almindelige politibetjent skal ikke 
bruge ressourcer på unødvendige administrative 
ekstraopgaver, der tager tid fra kerneopgaverne .

Med nærhedsreformen ønsker regeringen at sætte 
en ny kurs for udviklingen af velfærdssamfundet 
med fokus på bl .a . tillid og sund fornuft . Og i tråd 
hermed skal vi også have mere tillid til politiet . 
Regeringen ønsker at sætte politiet mere fri i 
form af færre konkrete politiske mål for politiets 
virksomhed og større mulighed for fagligt og lokalt 
at fylde disse mål ud . Rygraden i dansk politi er 
politiet i de lokale politikredse, der møder borgerne 
i hverdagen . Der er derfor behov for, at den lokale 
forankring i de enkelte politikredse styrkes .

Initiativ 4. Mere tillid og plads 
til politifagligheden 
Regeringen ønsker, at det politiske niveau udviser 
mere tillid til politiet . Der er derfor behov for 
et opgør med de omfattende registreringer og 
afrapporteringer, der præger politiet . Regeringen 
har en ambition om, at der som en del af en 
flerårsaftale skal gives politisk håndslag på, at 
der i politiet skal være mindre detailstyring og 
mere plads til lokal ledelse og politifagligheden .

Det er regeringens oplevelse, at der går for meget 
tid med registreringer og afrapporteringer frem 
for det, som det hele handler om: at være i dialog 
med og til rådighed for borgerne . Mere tillid og 
mindre detailregulering af politiet vil samtidig 
øge værdien af at have et mere nært politi med 
flere lokale betjente tættere på borgerne og 
betyde, at landets politikredse i højere grad kan 
håndtere de lokale og regionale udfordringer, 
der er kendetegnende for deres område . I nogle 
politikredse kan det f .eks . betyde mere fokus 
på indbrud, mens der i andre kredse f .eks . kan 
være mere fokus på forebyggelse af kriminalitet 
i socialt belastede boligområder . Det vil give 
plads til, at indsatsområderne vil kunne udvikle 
sig i takt med forandringer i de enkelte kredse .

Hvis det skal kunne lade sig gøre at sætte politiet 
fri, er det også nødvendigt, at vi politikere 
accepterer, at der ikke altid kan gives svar på alle 
spørgsmål lige med det samme, eller at lige netop 
dén statistiske opgørelse ikke kan leveres . 

Initiativ 5. Styrket lokalt 
handlerum i politikredsene 
Regeringen ønsker, at det lokale handlerum i 
politikredsene styrkes . Det stiller krav til en ændret 
ledelses- og styringsmodel mellem politikredsene og 
Rigspolitiet, der medfører mere synlighed og ansvar 
for de lokale politidirektører . Det er nødvendigt, 
at politiets ledelse griber ansvaret og udstikker 
en klar retning for medarbejderne i politiet . 

Frihed til  
lokale løsninger 
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Jagten på samfunds- 
undergravende  
kriminalitet styrkes

Udviklings- 
tendenser

Kriminaliteten bliver mere global, digital 
og kompleks . De kriminelle tilpasser sig og 
finder hele tiden på nye metoder til at begå 
samfundsundergravende kriminalitet, og 
vi skal følge med . Det gælder ikke mindst 
i forhold til den alvorlige økonomiske og 
organiserede kriminalitet, hvor borgere og 
samfundet hvert år snydes og bedrages for 
milliarder af kroner . Det er uacceptabelt og 
samfundsundergravende . Regeringen mener, at 
det skal kunne mærkes og have konsekvenser, 
når de kriminelle på den måde sætter sig selv 
over fællesskabet for egen vindings skyld .

Desværre er vi ikke gode nok . For få sager 
fører til dom . Og Rigsrevisionen har rettet 

kritik af indsatsen på området for hvidvask 
og terrorfinansiering . Samtidig har vi været 
vidne til alvorlige sager, der er blevet tabt 
mellem to stole hos myndighederne . Og 
mængden af sager fortsætter med at stige . 

Det tyder på, at der ikke er ressourcer nok til at løse 
opgaverne . Men det tyder også på, at vi ikke har 
den rette organisering på området, og at det ikke er 
tydeligt nok, hvem der har ansvaret for opgaverne . 

Det kan skyldes, at der gennem de senere år er 
etableret forskellige landsdækkende enheder og 
regionale opgavefællesskaber med den konsekvens, 
at indsatsen er spredt ud på mange forskellige 
enheder .  

Generelt er 

kriminaliteten målt på 

straffelovsanmeldelser i 

Danmark faldende . Samtidig 

stiger kriminaliteten dog 

meget markant inden for 

økonomisk og it-relateret 

kriminalitet, ligesom 

politiet har fået flere 

efterforskningsmuligheder 

i form af bl .a . digitale spor .

Anmeldelserne om 

økonomisk kriminalitet 

er steget markant i 

perioden fra 2014 til 2019 . 

Udviklingen drives især af 

flere sager om it-relateret 

økonomisk kriminalitet, 

som er steget med 188 

pct . fra 2014 til 2018 .

Hvidvasksekretariatet i 

SØIK modtager et stigende 

antal underretninger 

fra bl .a . banker om 

mistænkelige aktiviteter . 

Sekretariatet modtog ca . 

25 .000 underretninger 

i 2017 og 53 .000 

underretninger i 2019 .

Den digitale udvikling 

betyder, at it-relateret 

kriminalitet er i eksplosiv 

vækst . Der er både tale om 

nye former for kriminalitet 

og mere traditionelle 

kriminalitetstyper, der flytter 

over på nettet . Forbrydelser 

kan begås i hidtil uset omfang 

og med stor hastighed – på 

tværs af politikredse og 

landegrænser . Det er f .eks . 

hacking og afpresning .
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Initiativ 6

Ny national  
efterforsknings-
enhed

Ny national  
efterforsknings- 

enhed

Statsadvokat 
for Særlig  

Efterforskning

NC3
Nationalt  

Cyber Crime Center,  
Rigspolitiet

NEC
Nationalt 

Efterforskningscenter, 
Rigspolitiet

NKC
Nationalt Kriminalteknisk 

Center, Rigspolitiet

SEØ
Særlig Efterforskning  

Øst

LCIK
Landsdækkende 

Center for It-relateret 
økonomisk 

Kriminalitet (LCIK)SØIK
Statsadvokaten for 
Særlig Økonomisk 

og International 
Kriminalitet

GCØ
Grænsecenter Øresund

SEV
Særlig Efterforskning  

Vest

TRYGHEDEN FØRST – ET POLITI DER ER DÉR, HVOR DANSKERNE HAR BRUG FOR DET 17



Det har medført udfordringer med 
prioritering og styring af den samlede indsats 
på landsplan og overlappende opbygning 
af specialiserede kompetencer .

Indsatsen mod den økonomiske og organiserede 
kriminalitet skal gentænkes, så vi sikrer, at vi 
som samfund har ekspertisen og musklerne til at 
beskytte os meget bedre end i dag .  Det kræver 
mere specialisering, nye værktøjer og styrkede 
kompetencer, hvis politiet og anklagemyndigheden 
skal være på forkant med denne udvikling . 

Initiativ 6. Ny national efterforskningsenhed 
Regeringen vil etablere en ny slagkraftig 
national efterforskningsenhed, hvor de mest 
specialiserede politi- og anklagerfaglige 
kompetencer forenes og samles . 

Med initiativet styrkes både efterforskningen 
og opklaringen af kriminalitet via bedre 
anvendelse af de nyeste teknologier og særlige 
efterforskningsmetoder på tværs af komplekse 
kriminalitetsområder og mere målrettede indsatser 
over for kriminelle netværk og bagmænd . Enheden 
vil bl .a . skulle efterforske de mest ressourcetunge 
og komplekse sager, herunder nogle af de sager 
der i dag volder problemer for politikredsene, 
samt bistå politikredsenes efterforskninger 
med specialiserede kriminaltekniske ydelser 
og særlige kompetencer mv . Dermed frigøres 
der samtidig ressourcer lokalt i politikredsene 
til andet borgerrettet politiarbejde . 

Enheden vil blive opbygget som en politikreds 
med egen anklagemyndighed, men skal 
etableres i henholdsvis Øst- og Vestdanmark 
(københavnsområdet og Aarhus) . Der vil 
endvidere blive oprettet en mindre særlig 
statsadvokat til at føre tilsyn med enhedens 
komplekse straffesagsbehandling .

Initiativ 7. Ny politiuddannelse 
til civile efterforskere 
Regeringen vil oprette en ny politiuddannelse 
for civile efterforskere for at styrke politiets 
efterforskning af den komplekse kriminalitet og øge 
fleksibiliteten i anvendelsen af politiets ressourcer .

Kriminalitetsudviklingen medfører et stigende 
behov for specialkompetencer, og der ansættes 
derfor flere og flere civile medarbejdere i 
politiet med relevante uddannelser til at 
bistå med efterforskningen, f .eks . revisorer, 
finanskyndige og it-ingeniører . 

Initiativ 8. Flere underretninger om 
hvidvask skal føre til sager
Regeringen vil sikre en bedre udnyttelse af 
hvidvaskunderretninger fra f .eks . banker 
om mistænkelige aktiviteter . Derfor skal 
Hvidvasksekretariatet have bedre og mere 
effektive it-værktøjer til at identificere relevante 
hvidvaskunderretninger og videreformidle 
dem til politiet og andre myndigheder, f .eks . 
Skattestyrelsen og Udbetaling Danmark . 

Initiativ 7

Ny politi- 
uddannelse  
til civile efter-
forskere

Årligt optag på op til 25 civile  

efterforskere .

Begrænset politimyndighed til civile 

efterforskere, f .eks . afhøringer, 

indgreb i meddelelseshemmeligheden 

og udarbejdelse af sigtelser (ingen 

fysisk magtanvendelse) .

Uddannelsen har en varighed  

på 24 uger .
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Initiativ 9

Fast track- 
ordning

Særligt mistænkelig 
aktivitet hos en kunde .

Fastfryses og indberettes 
af bank/virksomhed til 
Hvidvasksekretariatet .

Stillingtagen fra 
Hvidvasksekretariatet 

til beslaglæggelse 
inden for 24 timer .

Det vil betyde, at flere tilfælde af skatteunddragelse 
og socialt bedrageri opdages . Samtidig styrkes 
sekretariatets mulighed for at foretage analyser af 
kriminelle netværk og identificere bagmændene 
i f .eks . store hvidvasksager og dermed styrke 
indsatsen mod kompleks kriminalitet . 

Initiativ 9. Fast track-ordning ved 
mistænkelige transaktioner
Regeringen vil sikre, at de kriminelle ikke har 
mulighed for at gemme de værdier, de har opnået 
ved deres kriminalitet . Regeringen vil derfor 
skabe bedre muligheder for at beslaglægge større 
pengebeløb eller værdier fra kriminalitet ved en fast 
track-ordning hos Hvidvasksekretariatet for særligt 
mistænkelige transaktioner . Det kan eksempelvis 
være aktiviteter vedrørende større pengebeløb 
(over 1 mio . kr .), hvor der vil skulle handles hurtigt 
for at sikre, at udbyttet ikke forsvinder ud af landet . 
Initiativet er en opfølgning på den politiske 
aftale af 19 . september 2018 om styrkelse 
af indsatsen mod hvidvask mv .

Initiativ 10. Bedre værn  
mod it-relateret kriminalitet
Regeringen vil bekæmpe den stigende it-relaterede 
kriminalitet og finde nye måder til at forebygge og 
forhindre kriminaliteten . Derfor lægger regeringen 
op til at modernisere de lovgivningsmæssige 
rammer for, hvorvidt politiet eksempelvis skal 
gives mulighed for at skaffe sig adgang til og 
overvåge servere, der misbruges af kriminelle .

Initiativ 11. Ny digital politipatrulje
Regeringen vil styrke politiets digitale 
tilstedeværelse, da borgerne – navnlig mange 
børn og unge – i stadig stigende grad færdes 
på internettet som led i bl .a . deres sociale liv . 
Regeringen lægger derfor op til at etablere en 
”digital patruljeenhed” i politiet, der gennem 
patruljering på internettet bl .a . kan sikre 
politiet synlighed på nettet og udarbejde 
efterforskningsoplæg til at understøtte 
efterforskning af strafbare forhold på nettet .
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Mindre sagsbunker  
og kortere  
sagsbehandlingstider

Sagsbehand-
lingstiden er 
steget i politiet 
og anklage- 
myndigheden 
i de senere år 
(ekskl. færdsel)

Sagsbehandlingstiden og sagsbunkerne er steget 
i politiet og anklagemyndigheden i de seneste 
år . Det betyder, at alt for mange danskere, der 
har været udsat for en forbrydelse, sidder fast 
i systemet og ikke får den retfærdighed, de har 
brug for og krav på for at komme videre i deres 
liv . De lange sagsbehandlingstider har betydning 
for både de forurettede og de sigtede/tiltalte 
– men også for borgernes generelle retsfølelse 
og mulighederne for at opklare forbrydelser . 

Det er regeringens målsætning, at der skal ske en 
mærkbar reduktion i sagsbehandlingstiderne i 

straffesager i både politiet og anklagemyndigheden . 
En forudsætning for, at det kan ske, er, at den 
samlede sagsbunke nedbringes, så sagerne ligger 
i kortere tid, inden de behandles . Derfor ønsker 
regeringen indledningsvist at fokusere på en 
reduktion af sagsbunken . Når sagsbunken er 
reduceret, vil sagsbehandlingstiden også blive 
reduceret . Regeringen ønsker i den forbindelse 
sammen med aftalepartierne at fastsætte konkrete 
mål for sagsbehandlingstiden . Regeringen vil i 
hele aftaleperioden sammen med aftalepartierne 
følge udviklingen tæt og drøfte initiativer, der 
kan forkorte sagsbehandlingstiden yderligere .

150

30

60

90

120

2014 1 . halvår 
2020

Antal dage

20192018201720162015

  Fra anmeldelse til sigtelse   Fra sigtelse til afgørelse af tiltalespørgsmålet
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Flere ressourcer (mio. kr., 2021-priser)

Forventet effekt
Ressourcetilførslen skønnes ud fra udviklingen i 2019 at indebære en reduktion af sagsbunken 

med ca . 8 .000-9 .000 sager årligt fra 2021 . Med udgangspunkt i sagsbunken ultimo 2019 
vil det indebære, at sagsbunken alt andet lige vil være reduceret med 40-45 pct . i 2024 .

2020 2021 2022 2023 2024

Initiativ 12

Initiativ 13

Flere hænder 
til straffesags-
behandlingen i 
anklagemyndig-
heden

Flere hænder 
til straffesags-
behandlingen i 
politiet

Flere politifolk og civile 
Med finansloven for 2020 er optaget af 
politibetjente øget med 150 i 2020 . I takt 
med at politibetjentene bliver færdige 
på Politiskolen, vil regeringen prioritere 
flere politifolk til straffesagsbehandling . 
Desuden vil regeringen bl .a . tilføre flere 
civile medarbejdere til behandlingen 
af straffesager i politiet .

Forventet effekt 
Ressourcetilførslen skønnes ud fra 
udviklingen i 2019 at indebære en reduktion 
af sagsbunken med ca . 5 .000-6 .000 sager i 
2022 og ca . 11 .500-13 .000 sager årligt fra 
2023, når der ses bort fra den forventede 
udvikling i sager om økonomisk kriminalitet, 
særligt i politiets Landsdækkende Center for 
It-relateret økonomisk Kriminalitet (LCIK) . 
Initiativ 14 behandler særskilt sager om 
økonomisk kriminalitet i særligt LCIK . Med 
udgangspunkt i sagsbunken ultimo 2019 vil 
det indebære, at sagsbunken alt andet lige 
vil være reduceret med 35-40 pct . i 2024 .

Initiativ 12. Flere hænder til behandling 
af straffesager i anklagemyndigheden 
Regeringen lægger op til at tilføre ressourcer 
til anklagemyndigheden, så der sikres flere 
hænder til at behandle de mange straffesager, 
og sagsbehandlingstiderne hurtigst muligt kan 
reduceres . Styrkelsen af anklagemyndigheden 
skal også være med til at mindske arbejdspresset 
i anklagemyndigheden og imødegå 
Arbejdstilsynets kritik af arbejdsforholdene .

Initiativ 13. Flere hænder til behandling 
af straffesager i politiet
Regeringen lægger også op til at styrke 
straffesagsbehandlingen i politiet . 
Regeringen vil både tilføre dedikerede 

politibetjente og ekstra civile medarbejdere 
til behandlingen af straffesager i politiet .

Styrkelsen vil blive indfaset, så det undgås, 
at der lægges et endnu større pres på 
anklagemyndigheden, der er det næste led i 
straffesagskæden . Samtidig ønsker regeringen 
at undgå at omprioritere politibetjente fra andre 
vigtige områder . Styrkelsen vil derfor ske, når 
de første nye politibetjente fra meroptaget på 
Politiskolen i 2020 bliver færdiguddannede i 
2022 . På dette tidspunkt vil anklagemyndigheden 
samtidig være bedre rustet til at kunne 
håndtere et større antal sager fra politiet .
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Initiativ 15

Myndigheder-
ne på tværs af 
straffesags- 
kæden

Initiativ 14. Nye værktøjer til at prioritere 
sager om it-relateret økonomisk kriminalitet
Regeringen vil give politiet og anklagemyndigheden 
muligheder for at fastsætte retningslinjer for, 
hvilke typer af it-relateret økonomisk kriminalitet 
der prioriteres efterforskningsmæssigt . Det er 
der gode erfaringer med i f .eks . Storbritannien .  
Det skal begrænse den fremtidige tilvækst 
af små sager om økonomisk kriminalitet, 
der i langt de fleste tilfælde indledningsvist 
behandles i politiets Landsdækkende Center for 
It-relateret økonomisk Kriminalitet (LCIK) . 

Anmeldelse Sigtelse Tiltale Dom Fuldbyrdelse Afsoning

Initiativ 15. Hurtigere sagsbehandling 
i hele straffesagskæden
Regeringen er meget bevidst om, at en reduktion af 
sagsbeholdningen i politiet og anklagemyndigheden 
risikerer at føre til flaskehalse i de øvrige 
myndigheder i straffesagskæden . Det skal 
derfor sikres, at sagsbunkerne ikke bare skubbes 
videre til domstolene og kriminalforsorgen .
Regeringen vil igangsætte et arbejde, der 
skal identificere og iværksætte konkrete 
tiltag, som kan styrke sagsbehandlingen og 
reducere sagsbehandlingstiden på tværs 
af hele straffesagskæden, så tidsrummet 
fra en forbrydelse begås, til den skyldige 
afsoner sin straf, forkortes mest muligt .
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Regeringen vil gøre op med den stigende 
centralisering . Det gælder også i politiet . 
Regeringen ønsker derfor en bedre balance 
mellem et centralt rigspoliti og det nære 
politiarbejde ude i landet . En reform af 
Rigspolitiet er et vigtigt element i regeringens 
nærhedsreform, der skal bringe nærheden 
tilbage og skabe mere balance i Danmark .  

Reformen af Rigspolitiet skal styrke det 
borgernære lokale politiarbejde, indsatsen mod den 
komplekse kriminalitet og en bedre og mere sikker 
it-understøttelse . Det er regeringens vurdering, 
at der via reformen er grundlag for, at der i løbet 
af flerårsaftaleperioden kan ske en halvering af 
Rigspolitiets størrelse i forhold til i dag, når der 
ses bort fra Politiskolen . Det er afgørende med et 
stærkt rigspoliti, men Rigspolitiet er vokset med 25 
pct . siden 2015 . Balancen mellem strategifunktioner 
i toppen og fødder på gaden er tippet . Samtidig 
beskæftiger Rigspolitiet sig med mange 
forskelligartede opgaver, som udfordrer muligheden 
for at fokusere på det, der bør være Rigspolitiets 
kerneopgave: at understøtte politikredsene . Det 
betyder, at Rigspolitiet skal strømlines, og at visse 
opgaver ikke længere skal løses i Rigspolitiet .

Initiativ 16. Et rigspoliti med 
fokus på kerneopgaverne
Regeringen ønsker, at Rigspolitiet fremover 
skal fokusere på de klassiske styrelsesopgaver 
som øverste politimyndighed i Danmark, 
og at de funktioner og opgaver, der fortsat 
skal varetages i Rigspolitiet, skal tilføre 
politikredsene en reel merværdi . 

Det gælder f .eks . den nationale krisehåndtering . 
Det vil også fremadrettet være afgørende, at 
Rigspolitiet – på baggrund af erfaringerne med 
den nationale krisestyringsindsats i forbindelse 
med corona-pandemien – kan udfylde den 
koordinerende rolle i Den Nationale Operative 

Stab (NOST), så Danmark effektivt og rettidigt 
kan iværksætte modforanstaltninger også 
næste gang, en lignende krise måtte opstå .

Initiativ 17. Ressourcer fra Rigspolitiet til det 
borgernære politiarbejde i politikredsene 
Regeringen vil sikre, at flere af politiets ressourcer 
flyttes ud lokalt . Regeringen lægger derfor op til at 
flytte ressourcer fra Rigspolitiet til politikredsene, 
så det borgernære politiarbejde i politikredsene 
kan styrkes med 300 betjente til operativt 
politiarbejde . Konkret lægges der op til, at 
reformen af Rigspolitiet skal finansiere de 20 nye 
nærpolitienheder og 150 dedikerede lokalbetjente 
(initiativ 1 og 2) samt 150 operative betjente 
til øvrige politiopgaver lokalt i politikredsene 
(initiativ 3), herunder straffesagsbehandlingen 
i politikredsene (initiativ 13) .

Initiativ 18. Et slankere rigspoliti bidrager til at 
styrke indsatsen mod den svære kriminalitet
Regeringen lægger op til at styrke indsatsen 
mod den komplekse kriminalitet ved at udskille 
en stor del af politiets efterforskningsmæssige 
specialkompetencer, der i dag er placeret i 
Rigspolitiet, og i stedet forene dem i den nye 
nationale efterforskningsenhed (initiativ 6) .

Initiativ 19. Mere sikker drift af politiets it
Regeringen vil igangsætte en fusion mellem 
dele af politiets it-organisation og Statens It, 
der er specialiseret i drift af statens it-systemer . 
Med fusionen vil driften af politiets it i al 
overvejende grad blive samlet hos Statens It . 
Det skal sikre moderne og tidssvarende drift 
af politiets it-systemer hos Statens It, mens 
Rigspolitiets it-ressourcer kan fokuseres på at 
drifte og udvikle de specialiserede it-systemer 
mv .  til at understøtte de politifaglige opgaver .

Reform  
af Rigspolitiet
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Flere 
politibetjente

Initiativ 20

Udvikling i antal 
politibetjente 
(ultimo året)

Der er i de seneste år sket en betydelig 
stigning i antallet af politibetjente . Men 
samtidig er politiets opgaver vokset, og 
politiet er de seneste år gentagne gange 
blevet ramt af store ressourcetunge opgaver . 
Det har presset politiet og betydet, at andre 
vigtige opgaver har måttet nedprioriteres . 

På trods af flere betjente er overarbejdspuklen 
således vokset . Regeringen afsatte sidste år ca . 130 
mio . kr . til at nedbringe overarbejdet i politiet mv ., og 
regeringen har med finansloven for 2020 besluttet 
at optage 150 ekstra betjente på Politiskolen, 
så udbygningen af politistyrken fortsættes . 

Men regeringen ønsker at gøre endnu mere 
for at fremtidssikre politiet . Regeringen ønsker 
et stærkt politi, der har de bedst mulige 
forudsætninger for at løse opgaverne .

Initiativ 20. 300 ekstra politibetjente i 2022
Regeringen lægger op til en generel styrkelse af 
politiet med et meroptag på 150 politistuderende 
årligt i 2021 og 2022, dvs . i alt 300 ekstra 
politibetjente ved udgangen af 2022 . Samlet set 
vil der således være ca . 11 .550 politibetjente i 
politistyrken, hvilket er et historisk højt antal .
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8 .000

8 .500

9 .000

9 .500

10 .000

10 .500

11 .000

11 .500

12 .000

12 .500

2007

2008
2009

2010

20
11

2012

2013

2014

2015
2016

2017

2018

2019

2020
2021
2022

TRYGHEDEN FØRST – ET POLITI DER ER DÉR, HVOR DANSKERNE HAR BRUG FOR DET 28





Flere ressourcer 
til politi og 
anklagemyndighed i 
Nordatlanten

Fakta om  
Grønland  
og Færøerne

Grønlands Politi og Færøernes Politi adskiller sig fra 
de øvrige politikredse på en række punkter, f .eks . i 
forhold til geografi, infrastruktur, opgavevaretagelse 
og kriminalitetsbillede . Samtidig er der store 
forskelle mellem de to nordatlantiske kredse . 

I Grønland er der store udfordringer med seksuelle 
overgreb mod børn . Antallet af anmeldelser af 
seksuelle forbrydelser er steget i løbet af de 
seneste år . Vi har som samfund et ansvar, når børn 
og unge udsættes for overgreb . Naalakkersuisut 
og den danske regering iværksatte derfor i 2019 
et grønlandsk-dansk tværgående arbejde om en 
styrket indsats for udsatte børn og unge i Grønland .

Initiativ 21. Modernisering af de 
nordatlantiske politikredse   
Regeringen vil afsætte midler til de to 
nordatlantiske politikredse for at styrke 
opgavevaretagelsen og sikre tidssvarende 

politi og anklagemyndighed i Grønland og på 
Færøerne . Der skal bl .a . ske en nødvendig 
modernisering i politiet, herunder renovering 
af bygningsmasse og anskaffelse af nyt 
materiel, så de fysiske rammer for effektiv og 
tryghedsskabende politibetjening er til stede . 

Initiativ 22. Ny enhed mod seksuelle 
overgreb mod børn i Grønland 
Regeringen vil afsætte midler til at oprette en 
dedikeret enhed i Grønlands Politi, som skal 
fungere som ét samlet indgangspunkt i politiet for 
sager om seksuelle overgreb mod børn . Enheden 
skal sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling i 
politiet samt en bedre håndtering af de børn og 
unge, som har været udsat for seksuelle overgreb . 
Foruden videoafhøringer, efterforskning og 
sagsbehandling vil enheden også kunne bidrage 
til analyser, tværgående projekter, vidensdeling 
og samarbejde med øvrige myndigheder .

Grønland

• Areal på 2 .175 .600 km2 – svarende til ca . 50 gange  
Danmarks areal .

• Ca . 56 .000 indbyggere fordelt på 18 byer og 58 bygder .
• Byerne og bygderne er ikke forbundet med veje, hvorfor trans-

port imellem disse primært sker med fly, helikopter eller skib .

Færøerne

• Areal på 1 .399 km² –  eller lidt større end Lolland .
• Ca . 52 .000 indbyggere, hvoraf ca . 21 .000 er bosiddende i 

Torshavn .
• Færøerne består af 18 øer adskilt af smalle sunde .
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Ambitiøse mål og en 
stor implementerings-
opgave

Regeringen ønsker med flerårsaftalen 
at sætte en ny retning for politiet og 
anklagemyndigheden i de kommende år og 
tage hånd om de centrale udfordringer . De 
mange initiativer i regeringens oplæg til en ny 
flerårsaftale indebærer ganske omfattende 
ændringer i politiet og anklagemyndigheden . 
Gennemførelsen af initiativerne vil kræve et 
stort implementeringsarbejde, der for visse af 
initiativerne vil løbe i den fulde flerårsaftaleperiode .

Samtidig er der behov for en modernisering og 
fremtidssikring af politiets og anklagemyndighedens 
it-understøttelse . It spiller en stadigt større 
rolle i samfundet, og anvendelsen af sikre og 
robuste digitale løsninger er afgørende for et 
moderne politi og en moderne anklagemyndighed . 
I dag råder myndighederne imidlertid over 
en række samfunds- og forretningskritiske 

systemer, som er baseret på udfaset eller 
forældet teknologi, også kaldet teknisk gæld . 

Initiativ 23. Bedre og mere 
sikker it-understøttelse 
Regeringen vil afsætte midler til, at der 
i flerårsaftaleperioden kan tages de helt 
nødvendige skridt til at modernisere politiets og 
anklagemyndighedens it og afvikle den tekniske 
gæld . Samtidig skal der investeres i nye effektive og 
tidssvarende it-løsninger, så vi undgår de kritiske 
fejl, der har været i en række konkrete sager 
som eksempelvis teledata-sagen . En moderne 
og sikker it-understøttelse skal således skabe 
forudsætningerne for, at sagsbehandlingen bliver 
både mere sikker og effektiv, at forbrydelser 
opklares, og at de digitale muligheder udnyttes 
fuldt ud af politi og anklagemyndighed . 
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