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Spørgsmål nr. 1 til aktstykke 108, § 11 fra Folketingets Finansud-

valg. 

 

”Vil ministeren redegøre for de samlede meromkostninger 
for politiet i forbindelse med terrorattentatet den 14. og 15. 

februar 2015 til nu?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra 

Rigspolitiet, som har oplyst følgende:  

 

”Rigspolitiet har foretaget et estimat over de udgifter, som dansk 

politi har haft og fortsat har i forbindelse med terrorepisoden i 

København i weekenden den 14.-15. februar 2015. Opgørelsen 

dækker perioden fra den 14. februar til den 27. marts 2015. 

 

Opgørelsen afgrænser sig til udgifter i forbindelse med den 

umiddelbare terrorindsats i Københavns Politi, herunder lønud-

gifter mv. vedrørende øget beredskab og efterforskningsindsats i 

Københavns Politi og personale indkommanderet fra landets øv-

rige kredse, samt i PET og Rigspolitiet. Den indeholder således 

ikke udgifter som følge af det øgede beredskab og bevogtnings-

opgaver i landets øvrige politikredse. Tilsvarende indgår heller 

ikke udgifter til den del af Københavns normale bemanding, 

som i perioden er anvendt og fortsat anvendes til opfølgning på 

skudepisoderne 14. og 15. februar. 

 

Merudgifterne er opgjort til i alt ca. 60 mio. kr. De fordeler sig 

således på hhv. løn og drift: 

 

Mio. kr.

Løn 51,4

   - heraf time-/dagpenge 1,5

     tilkommanderede

Drift 9,1

   - heraf hotel tilkommanderede 4,4

   - heraf efterforskningsudgifter 4,1

   - heraf forplejning 0,6

I alt 60,5                  

 

Opgørelserne er baseret på informationer fra operative planer, kon-

kret opgjorte omkostninger samt i begrænset omfang skønsmæssige 

opgørelser. Der er således fortsat væsentlig usikkerhed knyttet til 

opgørelserne. Eksempelvis har det endnu ikke været muligt at skøn-

ne over omfanget af kompensationsydelser som følge af vagtomlæg-

ning, inddragne fridage mv.  
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Det skal bemærkes, at der ikke er en fuldstændig sammenhæng mel-

lem de opgjorte afspadseringstimer i besvarelse af spørgsmålene 2 til 

5 og de her opgjorte merudgifter til løn. Det skyldes, at ovenstående 

opgørelse også indeholder lønudgifter til den allerede planlagte ar-

bejdstid for de medarbejdere i de assisterende politikredse, der er af-

sat til indsatsen. Det er udtryk for den beregningsmæssige forudsæt-

ning om, at de assisterende kredse indhenter personale til erstatning 

for personalet, som forretter tjeneste i København.” 

 

 

 

 


