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Ny politiaftale øger danskernes tryghed 
 
Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, DF, LA og K indgået en aftale om de 
næste års økonomiske rammer for politiet. Aftalen indebærer øgede bevillinger for 480 
mio. kr. årligt, flere betjente til politiarbejde, en styrket indsats mod terror, bedre 
kontrol i grænseområder og fortsat stort fokus på indbruds- og bandekriminalitet. 
 
Som lovet af Venstre i valgkampen har regeringen nu sikret, at bevillingerne til politiet 
øges. Vi ønsker, at politiet skal have de bedste værktøjer til at bekæmpe kriminelle, der 
skaber utryghed i Danmark. Jeg tænker her specielt på terror, kriminelle udlændinge og 
bandekriminalitet. Men også indbrudstyve og hjemmerøvere. Med politiaftalen styrkes 
denne indsats i de kommende år. 
 
Et af de vigtige elementer i aftale er politiets og SKATs styrkede kontrolindsats i 
grænseområderne. Det vil betyde en forstærket indsats mod grænseoverskridende 
kriminalitet og illegal indvandring. Politiets kontrolindsats over for udlændinge styrkes 
med bl.a. yderligere patruljering og med opsætning af nummerpladescannere ved 
centrale grænseovergange. Det vil også medføre mere synlig polititilstedeværelse i de 
grænsenære områder, samt gøre det muligt at reagere på konkrete mistanker. Dertil 
tilføres SKAT flere toldere som en mobil indsats i grænseområderne, på havneområder 
og i tog.  
 
Set i lyset af det seneste morderiske terrorangreb i Paris må vi erkende, at vi i Vesten er 
udsat for en vedvarende alvorlig trussel fra fanatiske og hjernevaskede islamister. Derfor 
skal indsatsen mod terror styrkes markant. Aftalen medfører, at beredskabets kapacitet 
øges, så den uholdbare mængde af merarbejde for politiet nedbringes. Politiet får bedre 
træning og efteruddannelse, PET styrkes, og politiets beskyttelsesudstyr bliver 
opgraderet. Det vil sikre markant bedre muligheder for at ruste dansk politi mod 
terrortruslen. 
 
Jeg glæder mig også over, at der med aftalen oprettes en ny politiskole i Vestdanmark. 
Det vil givetvis styrke rekrutteringen af jyder til politiet. Specielt, hvis den nye skole 
placeres centralt i den midtjyske region. Sammenfattende er der tale om en rigtig god 
aftale, der styrker danskernes tryghed midt i en tid med stående terrortrussel og alvorlig 
grænseoverskridende kriminalitet.  
 
 
 


