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ENHEDSLISTENS UDSPIL TIL POLITI-FORHANDLINGERNE 

Et mere borgernært politi 
 

Den nuværende fireårige aftale om politiets og anklagemyndighedens økonomi udløber ved årsskiftet. Det betyder, at 
regeringen i forbindelse med årets finanslovsforhandlinger også indleder forhandlingerne om en ny fireårsaftale, som 
skal gælde I perioden 2016-19. Enhedslisten kommer nu med sit udspil til, hvordan vi skal sikre et mere effektivt og 
borgernært politiberedskab. 

Politiet er under pres på grund af stram økonomi og et voksende antal opgaver. Antallet af danske politifolk (i 
Danmark, i Grønland og på Færøerne) faldt fra 11.100 i 2011 til 10.570 i 2014. Samtidig belastes alle landets 
politikredse af et forhøjet beredskab i København. Det betyder, at betjentenes arbejdsmiljø er under ekstremt pres, 
mens borgere ikke i tilstrækkelig grad oplever, at Politiet har tid og overskud til at køre ud til fx indbrud eller slagsmål 
eller til at efterforske denne type. 

Enhedslistens udspil til forhandlingerne om en ny flerårsaftale for politiet handler derfor om at sikre tilstrækkelige 
ressourcer, at ressourcerne målrettes de borgernære opgaver, og at der igen skabes rum til den forebyggende indsats, 
som faktisk kan forhindre, at forbrydelser overhovedet rammer borgerne. Enhedslisten foreslår desuden, at der 
sættes særligt ind i forhold til specifikke grupper af ofre, og ikke mindst, at politiet slippes fri for de irrationelle måltal, 
der trækker arbejdstid væk fra de vigtigste opgaver. 
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1) ET MÅLRETTET OG BORGERNÆRT POLITI 

I årevis har tendensen i Danmarks politi været øget centralisering og færre midler til et stigende antal opgaver hos det 
almindelige politi. De øgede bevillinger, der er givet, er hovedsageligt gået til fx PET. Det betyder, at det borgernære 
arbejde halter. De problemer bliver ikke løst ved at forringe de nyuddannedes uddannelse og faglighed gennem en 
omlægning af grunduddannelsen, som regeringen ønsker. Tværtimod. Enhedslisten ønsker at uddanne og ansætte 
flere betjente, og de betjente skal målrettes til det brede og borgernære arbejde. Som minimum skal antallet af 
betjente i de kommende år tilbage på niveauet i 2011. 

 

Mere nærpoliti 

Nærbetjentes tilstedeværelse i udsatte boligområder er guld værd for trygheden og integrationen. Beboerne har brug 
for nærbetjente, som de kender og stoler på – og som kender dem og deres børn. Et godt kendskab til et område og 
dets beboere gør det desuden lettere for politiet at indgå i en forebyggende indsats. 

Derfor bør den kommende aftale indeholde en videreførelse og udbygning af indsatsen omkring nærpolitiet i de 
udsatte boligområder. Indsatsen blev indført i 2012, og erfaringerne er rigtig gode. 

 

Flere landbetjente 

Siden politireformen trådte i kraft den 1. januar 2007, er der nedlagt eller omlagt cirka 80 enmands-politienheder og 
landbetjentembeder. I samme tidsrum er der nedlagt cirka 15 politistationer, især mindre nær- og lokalstationer. Og 
flere lukninger er på vej.  

Det har skabt større afstand mellem politiet og borgerne, forlænget responstiderne og øget utrygheden i de 
landdistrikter, der i dag må undvære politiets faste tilstedeværelse, og som kun lejlighedsvis afpatruljeres af 
patruljebiler, hvis mandskab ikke har noget nært kendskab til lokalområdet. 

Enhedslisten ønsker på længere sigt genåbning af nedlagte politistationer, men foreslår i første omgang, at der 
afsættes penge til flere landbetjent-stillinger for at øge trygheden - også i nogle af de tyndest befolkede landdistrikter 
og på mellemstore og mindre øer. 

 

Flere færdselsbetjente 

Færdselskontrollen i Danmark er fortsat for sporadisk. Både i byerne og på landevejene. F.eks. udnyttes de store 
fotovognes kapacitet ikke fuldt ud, Og det betyder dårligere færdselssikkerhed, og i sidste ende kan det betyde liv. 

For at øge færdselssikkerheden vil Enhedslisten derfor have flere færdselsbetjente på gaden – ligesom vi vil have flere 
betjente til at kontrollere vognmænds og lastbilchaufførers overholdelse af færdselsregler, køre- og 
hviletidsbestemmelser og reglerne om cabotagekørsel. 
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2) VI SKAL FORHINDRE FORBRYDELSER – SATS PÅ FOREBYGGELSEN 

Det er langt klogere at forebygge og forhindre forbrydelser end blot at straffe forbryderne, når skaden er sket. Hvis vi 
kan sikre, at borgere slet ikke udsættes for kriminalitet, bruger vi pengene langt bedre. Derfor foreslår Enhedslisten, at 
det præventive arbejde prioriteres højere. 

 

Præventive afdelinger i politikredsene 

I dag er der ikke afsat særlige bevillinger til politikredsenes forebyggende arbejde. Det kriminalpræventive arbejde er 
en del af politikredsenes samlede økonomi. Det er kortsigtet og dumt, når det kriminalpræventive arbejde drukner og 
nedprioriteres til fordel for ren ”brandslukning”. Det er afgørende, at der er ressourcestærke kriminalpræventive 
afdelinger i hver enkelt politikreds. 

Enhedslisten ønsker, at der på politiets budgetter afsættes øremærkede beløb til de 12 politikredses 
kriminalpræventive arbejde. 

 

Gør Aarhus-modellen til Danmarks-modellen 

Østjyllands Politis og Aarhus Kommunes effektive præventive arbejde for at forhindre unge østjyder i at rejse til 
Mellemøsten og kæmpe for Islamisk Stat har vakt berettiget international opsigt. Aarhus-modellen er kendt ud over 
Danmark grænser, og er et stykke veludført politiarbejde, der har forhindret flere unge mennesker i at være til fare for 
både sig selv og andre. 

Det præventive arbejde, der foregår i tæt dialog med de truede unge samt deres familier og netværk, har vist sig 
effektivt og integrationsfremmende. Også langt mere end nye indskrænkninger af de borgerlige frihedsrettigheder 
som f.eks. regler om inddragelse af pas og opholdstilladelser. 

Aarhus-modellen bør derfor gøres til en landsdækkende model. 
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3) BEDRE INDSATS FOR SÆRLIGE GRUPPER AF OFRE 

Det er en ofte opstået misforståelse, at forhøjede straffe er nødvendige, hvis vi skal hjælpe ofre for kriminalitet. Men 
det er langt fra tilfældet. For det første har mindre stramninger ikke en beviselig præventiv effekt. For det andet er der 
langt mere at gøre. Særligt ofre for voldtægter og andre seksualforbrydelser og ofre for hadforbrydelser oplever store 
mangler i indsatsen, når de forsøger at anmelde en forbrydelse. Det vil Enhedslisten ændre på. 

 

Bedre indsats for voldtægtsofre 

Alt for mange voldtægter anmeldes aldrig, og alt mange af de anmeldelser, der foretages, fører aldrig til dom. 
Samtidig oplever kvinder stadig, at der ved anmeldelse spørges ind til deres påklædning, eller at de sendes hjem for at 
”tænke over tingene”. Det er uacceptabelt. 

Ved at sikre, at politiet har ressourcer og fagkundskab til at efterforske voldtægtssager til bunds, og ved at styrke 
ofrenes rettigheder, kan man sikre, at flere skyldige bliver dømt for voldtægt, mens de uskyldige stadig går fri. 

Enhedslisten foreslår, at polititjenestemænd skal uddannes og efteruddannes til at efterforske seksualforbrydelser og i 
at give ofrene en passende og støttende modtagelse og politimæssig behandling. Det skal være et særligt element på 
politiuddannelsen, og alle polititjenestefolk, der tager imod anmeldelser eller arbejder med seksualforbrydelser, skal 
på sigt igennem efteruddannelse. 

Derudover skal ofrenes retsstilling styrkes ved at sikre, at der i alle sager, hvor der anmeldes voldtægt, tilkaldes en 
særligt uddannet bistandsadvokat. Via en vagtordning skal det sikres, at der altid er en særligt uddannet 
bistandsadvokat til stede under afhøringen som støtte til offeret. Kun hvis offeret udtrykkeligt frabeder sig advokatens 
tilstedeværelse efter denne er mødt frem, kan offeret afhøres uden advokat. Advokater skal desuden have 
specialkurser, der klæder dem på til at fungere som bistandsadvokater for voldtægtsofre. 

 

Særlig indsats mod hadforbrydelser 

Politiet skal oprette partnerskaber mod hadforbrydelser inspireret af den eksisterende fynske ordning, hvor LGBT-
organisationer, religiøse og etniske minoriteters foreninger samt kommunen har indgået et forpligtende samarbejde 
med politiet. Heri indgår bl.a. efteruddannelse af politifolk. 

I alle 12 politikredse skal der afsættes ressourcer til efteruddannelse og oprettelse af partnerskaber mellem politiet og 
kommunerne samt organisationer, der repræsenterer etniske, religiøse og seksuelle minoriteter samt mennesker med 
handikap. 

I hver politikreds udpeges en politiansat med særligt ansvar for politikredsens partnerskab. Vedkommende skal stå for 
opsøgende virksomhed i forhold til miljøer, hvor der er risiko for hadforbrydelser, samt have overblik over 
igangværende efterforskning af mulige hadforbrydelser i politikredsen.  

Samtidig skal det kursussamarbejde, der er etableret mellem politiet og Institut for Menneskerettigheder, fortsætte, 
så alle politifolk i Danmark inden for en treårig periode minimum får et daglangt kursus i forebyggelse og 
efterforskning af hadforbrydelser. Det skal sikres, at oplægsholdere fra etniske, religiøse og seksuelle minoriteter 
indgår heri. 
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4) BRUG RESSOURCERNE KLOGT – OPGØR MED MÅLTAL OG RESULTATKONTRAKTER 

Det er meningsløst at sætte et måltal for f.eks. antallet af fartbøder. Politiet skal forholde sig til den kriminalitet, der 
faktisk finder sted – ikke gå på jagt efter lovovertrædelser med det formål at nå et bestemt måltal. Politifolk skal ikke 
sendes på gaden for at foretage fartkontrol, alene fordi politikredsen endnu ikke har nået årets måltal for fartbøder. 
Indsatsen skal afgøres ud fra en politifaglig vurdering, fx når der sættes ind med ekstra kontrol på strækninger, hvor 
mange bilister kører for stærkt. 

Godt politiarbejde er meget andet end det, der kan sættes ind i et excel-ark.  

For hvordan ”måler” man de unge, der holder sig ude af kriminalitet, fordi en lokal politimand har lavet dygtigt 
præventivt arbejde i en skoleklasse eller en ungdomsklub? Værst af alt fjerner måltal fokus fra politiets evne til med 
kort varsel at omstille sig, når kriminalitetsmønstrene ændrer sig. Polititjenestemænd er langt bedre til at foretage de 
politifaglige vurderinger end politikere, der fastlægger måltal i kontrakter. 

Hverken Rigspolitichefen eller de 12 politikredses politidirektører skal belønnes for at nå et måltal. Der er brug for et 
opgør med resultatkontrakterne, hvor opnåelse af måltal udløser bonus. Dette vil betyde afbureaukratisering, og 
dermed også spare ressourcer og penge. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) FINANSIERING 

Enhedslisten ønsker at afsætte de nødvendige midler til en langt bedre og mere borgernær indsats. Det vurderes, at 
tiltagene kan finansieres med yderligere 250 mio. kr. årligt fra 2016 i forhold til nuværende niveau. Enhedslisten 
foreslår, at dette finansieres via beskatning af kapitalindkomst som arbejdsindkomst, men er åben overfor andre 
finansieringskilder. 


