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Justitsministeriet. København, den 19. marts 2015.

a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til at foretage følgende dispositioner i
2015 med henblik på at styrke indsatsen mod terror:

‒ En tilførsel af 80 mio. kr. i 2015 til politiet til en styrket indsats mod terror.
‒ En tilførsel af 20 mio. kr. i 2015 til en forbedring af den fysiske sikkerhed ved bygninger mv.,

som primært benyttes af det jødiske mindretal.

Udgifterne afholdes af den på finansloven opførte bevilling på § 35.11.01. Merudgifter ved nye be-
villingsforslag.

b. Som led i en samlet indsats for at styrke indsatsen mod terror vil regeringen i indeværende år afsætte
midler til politiet og til at forbedre den fysiske sikkerhed ved bygninger mv., som primært benyttes af
det jødiske mindretal.

Regeringen vil i 2015 på politiets område afsætte midler til en styrkelse af politiets og PET’s bered-
skab mv. (100 mio. kr. i 2015), øget it- og analysekapacitet i politiet (21 mio. kr. i 2015) samt et
forstærket nationalt døgnberedskab i Rigspolitiet (9 mio. kr. i 2015). Udgifterne på politiets område
udgør således i alt 130 mio. kr. i 2015.

Regeringen vil således afsætte midler til at styrke beredskabet i Danmark med blandt andet en øget
politimæssig tilstedeværelse gennem et skærpet opsyn og tilsyn med potentielt truede personer, loka-
liteter og begivenheder. Derudover vil regeringen afsætte midler til blandt andet en styrkelse af
PET’s generelle kontra-terrorkapacitet, hvilket gælder blandt andet PET’s kapacitet til at vurdere og
efterforske modtagne informationer og følge udviklingen i det generelle trusselsbillede.

I lyset af den ekstraordinære situation efter terrorangrebene i København den 14. og 15. februar 2015
og det deraf forhøjede beredskab vil midlerne i 2015 også kunne anvendes til at dække merudgifter i
forlængelse af terrorangrebene i København, herunder øget beskyttelse af særligt truede personer el-
ler grupper så som det jødiske mindretal.

Derudover vil regeringen styrke it- og analysekapaciteten i politiet. Således vil regeringen blandt an-
det afsætte midler til at anskaffe et nyt it-system, som skal give politiet og PET en fælles analyseplat-
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form med henblik på blandt andet at imødegå terrortrusler og -angreb. For at få den ønskede effekt af
analyseplatformen vil regeringen også afsætte midler til at ansætte yderligere personale til strategisk,
operativ og taktisk analyse.

Endvidere vil regeringen styrke Rigspolitiets nationale døgnberedskab for at sikre bedre koordination
og understøttelse af politikredsenes indsats på tværs af Danmark i tilfælde af et terrorangreb.

Efter Rigspolitiets vurdering vil gennemførslen af ovenstående initiativer på politiets område inde-
bære en væsentlig styrkelse af indsatsen mod terror i Danmark.

De samlede merudgifter til ovenstående initiativer udgør i alt 130 mio. kr. i 2015. Udgifter svarende
til 80 mio. kr. afholdes af den på finansloven opførte bevilling på § 35.11.01. Merudgifter ved nye
bevillingsforslag. De resterende 50 mio. kr. – som vil kunne anvendes til det forhøjede beredskab i
forlængelse af terrorangrebene i København – vil blive finansieret af udisponeret opsparing på politi-
ets område. Anvendelsen af den udisponerede opsparing vil ikke have indflydelse på politiets opga-
veløsning i øvrigt.

Den endelige fordeling af udgifterne i 2015 mellem politiet og PET er endnu ikke endeligt fastlagt,
da bevillingen til blandt andet en styrkelse af politiets- og PET’s beredskab mv. vil skulle fordeles
efter en konkret politifaglig vurdering. Midlerne vil derfor blive tilført politiets virksomhedsbærende
hovedkonto, hvorfra de vil kunne overføres til PET.

Ud over ovenstående initiativer vil regeringen sikre en øget fysisk sikkerhed ved bygninger mv., som
primært benyttes af det jødiske mindretal i Danmark. PET har gennemført en besigtigelse og vurde-
ring af en række bygninger mv. blandt andet i lyset af angrebet mod synagogen i Krystalgade den
14.-15. februar 2015, og er fremkommet med en række anbefalinger til forbedring af den fysiske sik-
kerhed ved de pågældende lokaliteter.

På den baggrund ønsker regeringen at afsætte en økonomisk ramme på 20 mio. kr. til at forbedre den
fysiske sikkerhed ved bygninger mv., som primært benyttes af det jødiske mindretal i Danmark.
Midlerne vil blive udmøntet i overensstemmelse med PET’s sikkerhedsmæssige vurderinger.

Omkostninger i forbindelse med projekterings- og rådgivningsarbejde, herunder projekt- og bygher-
reomkostninger i Bygningsstyrelsen, forudsættes afholdt inden for den afsatte økonomiske ramme.

Bygningsstyrelsen vil varetage bygherrerollen på Justitsministeriets vegne, og gennemførslen af pro-
jektet vil ske i tæt samarbejde med blandt andet PET og Mosaisk Trossamfund. Midlerne vil derfor
løbende blive overført til Bygningsstyrelsen i takt med projektets fremgang. Efter gennemførslen af
anbefalingerne om forbedring af den fysiske sikkerhed ved de pågældende bygninger vil ejerskabet
og de fremadrettede forpligtelser overgå til de private ejere af bygningerne.

Dispositionen kan i 2015 specificeres således:
Udgift

§ 11.11.72. Forbedring af den fysiske sikkerhed (ny hovedkonto) (anlægsbevil-
ling)

10. Forbedring af den fysiske sikkerhed
22. Andre ordinære driftsomkostninger 20 mio. kr.

§ 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.
10. Almindelig virksomhed

18. Lønninger/personaleomkostninge 60 mio. kr.
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22. Andre ordinære driftsomkostninger 20 mio. kr.

§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

49. Reserver og budgetregulering -100 mio. kr.

c. Aktstykket forelægges Finansudvalget med henblik på, at der i 2015 dels tilføres politiet 80 mio. kr.
til en styrket indsats mod terror, dels afsættes en økonomisk ramme på 20 mio. kr. i 2015 til en for-
bedring af den fysiske sikkerhed ved bygninger mv., som primært benyttes af det jødiske mindretal.

d. Bygningsstyrelsens tilslutning foreligger i forhold til at gennemføre projektet om forbedringer af den
fysiske sikkerhed ved bygninger mv., som primært benyttes af det jødiske mindretal i Danmark.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, dels at § 11.23.01. Politiet og den loka-
le anklagemyndighed mv. tilføres 80 mio. kr. i 2015 til en styrket indsats mod terror, dels at §
11.11.72. Forbedring af den fysiske sikkerhed tilføres 20 mio. kr. i 2015 til en forbedring af den fysi-
ske sikkerhed ved bygninger mv., som primært benyttes af det jødiske mindretal. Udgifterne vil blive
afholdt af den på finansloven opførte bevilling på § 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag,
således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2015 opføres følgende:

§ 11.11.72. Forbedring af den fysiske sikkerhed (ny hovedkonto)
Udgift 20 mio. kr.

§ 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv.
Udgift 80 mio. kr.

§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Udgift -100 mio. kr.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 19. marts 2015

METTE FREDERIKSEN

/ Johan Kristian Legarth

Til Finansudvalget.
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