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Til finansordførerne 

Til retsordførerne 

 

 22. oktober 2015 

 

Videre forhandlinger om en ny flerårsaftale for politiet 

Tak for et konstruktivt sættemøde om en ny flerårsaftale. Vi har planlagt yderlige-

re tre møder, der alle holdes i næste uge: 

 Mandag d. 26. oktober 2015 kl. 17.15-19.15 i Struensee, Finansministeriet 

 Onsdag d. 28. oktober 2015 kl. 15.30-17.30 i Struensee, Finansministeriet 

 Fredag d. 30. oktober 2015 kl. 15-17 i Struensee, Finansministeriet 

 

Vi vil herefter vurdere behovet for evt. yderligere møder. Dagsorden for de tre 

møder er vedlagt, idet andre temaer og spørgsmål også vil kunne drøftes.  

 

Som vi redegjorde for på sættemødet, stiller vi fra regeringens side den betingelse, 

at partier, der ønsker at være part i en ny flerårsaftale for politiet, tager et politisk 

medansvar for at tilvejebringe den nødvendige finansiering. 

Det præcise finansieringsbehov er i sagens natur endnu ikke fastlagt og vil afhæn-

ge af den endelige aftaleøkonomi, som der kan opnås enighed om i forhandlinger-

ne. 

Partier, der ønsker at deltage i de videre forhandlinger, skal imidlertid tilkendegive, 

at de er parate til at påtage sig et politisk ansvar for følgende budgetforbedring i 

2016, som fremgår af regeringens FFL16: 

- Normalisering af det statslige omprioriteringsbidrag, så det også omfatter 

ungdomsuddannelserne. Det tilvejebringer et provenu på ca. 0,5 mia. kr. i 

2016 og årene frem. 

Det skal understreges, at accept af denne budgetforbedring udgør en ”adgangsbil-

let” til forhandlingerne, som ikke indebærer en generel råderet over provenuet, der 

allerede er indbudgetteret på regeringens finanslovforslag i form af en forhand-

lingsreserve.  
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Såfremt der undervejs i forhandlingerne viser sig behov for at inddrage yderligere 

ekstern finansiering, vil en yderligere andel af provenuet fra normaliseringen af det 

statslige omprioriteringsbidrag på FFL16 (dvs. kulturområdet og de videregående 

uddannelser) ligeledes indgå som finansiering. 

Partier, der fortsat ønsker at deltage i forhandlingerne om en ny flerårsaftale for 

politiet, bedes bekræfte, at de er indforstået med finansieringen, jf. ovenfor, samt 

meddele deltagelse samt navne på indtil to deltagere til ministersekretær Andreas 

Bjørn Madsen (andma@fm.dk) senest fredag d. 23. oktober 2015. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Søren Pind & Claus Hjort Frederiksen 
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