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Justitsministeriet. København, den 25. august 2009.

a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at politiets bevilling forhøjes med 40
mio. kr. i 2009 til betaling af merarbejde mv. i forbindelse med den intensive indsats mod bandekri-
minalitet. Merbevillingen på 40 mio. kr. finansieres ved træk på finanslovens reserve til merudgifter
ved nye bevillingsforslag.

b. Politiet er i 2008 tilført i alt 50 mio. kr. til navnlig den ekstraordinære indsats overfor bande- og
rockermiljøet. Dels en reserve på 25 mio. kr. på finansloven for 2008 til ekstraordinære politiindsatser
generelt og dels en merbevilling på 25 mio. kr. i forbindelse med finanslovsaftalen for 2009 til medfi-
nansiering af den intensiverede indsats over for bande- og rockermiljøet. Formålet med tilførslerne har
været at sikre, at den ekstraordinære politiindsats mod bandemiljøet kan gennemføres, uden at det går
ud over politiets kerneydelser på andre områder.

Med regeringens ”Bandepakke” fra marts 2009 blev det tilkendegivet, at der også vil blive afsat midler
med henblik på at opretholde den ekstraordinære indsats mod bandekriminalitet i 2009. Det foreslås
derfor, at politiet tilføres yderligere midler.

Dispositionen kan specificeres således:
§ 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv.

10. Almindelig virksomhed
Udgift

18. Lønninger og personaleomkostninger 40,0 mio. kr.
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag

10. Merudgifter ved nye bevillingsforslag
Udgift

49. Reserver og budgetregulering -40,0 mio. kr.

c. Aktstykket forelægges nu, da omkostningerne til den intensiverede indsats skal afholdes frem til, at
den udvidelse af politistyrken, som blev aftalt i efteråret, får effekt i efteråret 2009.

d. – – –
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e. Under henvisning til ovenstående anmodes om tilslutning til, at politiets bevilling for 2009 forhøjes
med i alt 40 mio. kr., således at der på forslag til lov om tillægsbevilling for 2009 optagets følgende:

§ 11.23.01. Politiet og anklagemyndigheden mv. 40,0 mio. kr.
§ 35.11.01. Merudgifter ved nye bevillingsforslag -40,0 mio. kr.

f. Finansministeriets godkendelse foreligger.

København, den 25. august 2009

BRIAN MIKKELSEN

/ John Vestergaard

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 29-10-2009. Enhedslistens medlem af udvalget støtter aktstykket fordi Enhedslisten
ønsker en stærkere politiindsats imod bandekriminalitet, men har dermed ikke givet støtte til regeringens bandepakke,
som Enhedslisten mener vil gøre problemerne med bandekriminalitet større.
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