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Indledning.

Den 10. maj 1967 nedsatte justitsministeriet
et udvalg med den opgave at overveje og
fremsætte forslag om politiets fremtidige
struktur, herunder om inddelingen af landet
i politikredse, om opbygningen af politiets
ledelse samt om hovedprincipperne for poli-
tiets fremtidige arbejde. Udvalget fik følgen-
de sammensætning:

Departementschef i justitsministeriet Vil-
helm Boas (formand).
Politiassistent A. Dalsgaard, udpeget af
Dansk Politiforbund.
Rigspolitichef S. E. Heide-Jørgensen.
Politiassessor Jørgen Langkilde, udpeget
af Foreningen af politiassessorer og politi-
fuldmægtige i Danmark.
Politidirektør Ejvind Larsen.
Kriminalassistent Øjvind Larsen, udpeget
af Dansk kriminalpolitiforening.
Kontorchef i justitsministeriet Jørgen Niel-
sen.
Rigsadvokat H. Olafsson.
Politimester N. E. Schaumburg, udpeget
af Foreningen af politimestre i Danmark.

Til udvalget blev knyttet et sekretariat,
der bestod af kontorchef i justitsministeriet
Jørgen Nielsen, fuldmægtig i justitsministe-
riet Søren Sørensen og politiassessor hos
rigspolitichefen W. Lindencrone Pedersen.

Den 16. august 1967 blev kontorchef i
justitsministeriet, nu politidirektør Peter M.
Christensen beskikket som medlem af udval-
get. Den 4. juni 1968 indtrådte kontorchef,
nu afdelingschef i justitsministeriet Poul V.
Eefsen som medlem af udvalget. Samtidig
fratrådte politidirektør Ejvind Larsen som
medlem. Den 14. august 1968 blev departe-
mentschef i justitsministeriet Niels Madsen
beskikket som formand for udvalget i stedet
for departementschef Vilhelm Boas, der var
fratrådt som departementschef i justitsmini-
steriet. Den 18. september 1968 blev politi-
assessor Jørgen Andreasen beskikket som
medlem af udvalget i stedet for politiassessor

Jørgen Langkilde, og den 16. januar 1970
blev politiassessor Mogens Zeller beskikket
som medlem i stedet for politiassessor Jørgen
Andreasen. Til at repræsentere Foreningen
for kontorpersonalet ved politiet og domsto-
lene og Dansk dommer- og politikontorfunk-
tionærforening blev den 6. oktober 1969
hovedbogholder hos rigspolitichefen Niels
Tage Poulsen beskikket som medlem af ud-
valget.

I sekretariatet har politikommissær hos
rigspolitichefen Arno Heinsby den 13. maj
1968 afløst politiassessor W. Lindencrone
Pedersen, der var afgået ved døden. Sekre-
tariatet er endvidere fra den 1. maj 1970
blevet suppleret med kontorchef i justitsmi-
nisteriet Niels Larsen, efter at kontorchef
Jørgen Nielsen var blevet udnævnt til politi-
mester i Helsingør.

Udvalgets sammensætning er herefter føl-
gende:

Departementschef i justitsministeriet Niels
Madsen (formand).
Politidirektør Peter Christensen.
Politiassistent A. Dalsgaard.
Afdelingschef i justitsministeriet Poul V.
Eefsen.
Rigspolitichef S. E. Heide-Jørgensen.
Kriminalassistent Øjvind Larsen.
Politimester Jørgen Nielsen.
Rigsadvokat H. Olafsson.
Hovedbogholder N. T. Poulsen.
Politimester N. E. Schaumburg.
Politiassessor M. Zeller.
Sekretariatet består af:
Politimester Jørgen Nielsen.
Kontorchef i justitsministeriet Niels Lar-
sen.
Politikommissær Arno Heinsby.
Fuldmægtig i justitsministeriet Søren Sø-
rensen.
Udvalget har afholdt 21 møder. Udvalget

har endvidere afholdt orienteringsmøder med
repræsentanter for de forskellige personale-
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grupper i landets politikredse samt statsad-
vokaterne.

Den 25. november 1969 holdt udvalget
orienteringsmøde i Odense om politikreds-
inddelingen på Fyn med repræsentanter for
personalet i Nyborg, Svendborg, Rudkøbing,
Fåborg, Odense, Odense herred, Kertemin-
de, Bogense, Assens og Middelfart politi-
kerdse samt statsadvokaten for Fyn m. v.

Den 25. februar 1970 holdt udvalget
orienteringsmøde i Ålborg om politikreds-
inddelingen i Nordjylland med repræsentan-
ter for personalet i Ålborg, Nørresundby,
Sæby, Frederikshavn, Hjørring, Nibe, Ho-
bro og Hadsund politikredse samt statsadvo-
katen i Ålborg.

Den 23. marts 1970 holdt udvalget orien-
teringsmøde i Århus om politikredsinddelin-
gen i Østjylland med repræsentanter for per-
sonalet i Århus, Hasle herred, Grenå, Ran-
ders, Silkeborg, Odder, Horsens, Vejle og
Fredericia politikredse samt statsadvokaterne
i Viborg, Ålborg og Sønderborg.

Den 22. april 1970 holdt udvalget orien-
teringsmøde i Herning om politikredsindde-
lingen i Midt- og Vestjylland med repræsen-
tanter for personalet i Thisted, Hurup, Ny-
købing Mors, Skive, Viborg, Lemvig, Holste-

bro, Ringkøbing og Herning politikredse
samt statsadvokaterne i Viborg og Ålborg.

Den 20. maj 1970 holdt udvalget oriente-
ringsmøde i Åbenrå med repræsentanter for
personalet i Ribe, Toftlund, Haderslev, Tøn-
der, Åbenrå, Gråsten, Sønderborg, Varde,
Esbjerg og Kolding politikredse samt stats-
advokaten i Sønderborg.

Den 10. juni 1970 holdt udvalget oriente-
ringsmøde i Næstved med repræsentanter
for personalet i Roskilde, Køge, Holbæk,
Kalundborg, Slagelse, Skelskør, Ringsted,
Næstved, Præstø, Vordingborg, Nykøbing
Falster, Sakskøbing, Rødby og Nakskov po-
litikredse samt statsadvokaterne for Sjælland
og Fyn m. v.

Den 12. oktober 1970 holdt udvalget en-
delig orienteringsmøde i København med re-
præsentanter for personalet i København,
Frederiksberg, Gentofte, Lyngby, Gladsaxe,
Hvidovre, Glostrup, Tårnby, Helsingør, Hil-
lerød og Frederikssund politikredse samt
statsadvokaterne i København og statsadvo-
katen for Sjælland.

Resultatet af udvalgets overvejelser vedrø-
rende den fremtidige politikredsinddeling
forelægges i denne betænkning.

Betænkningen omfatter ikke Færøernes og
Grønlands politikredse.

Peter Christensen

S. E. Heide-Jørgensen

Jørgen Nielsen

København i februar 1971.

A. Dalsgaard

Øjvind Larsen

H. Olafsson

Poul V. Eefsen

Niels Madsen
Formand

N. T. Poulsen

N. E. Schaumburg M. Zeller

Sekretariat:

Arno Heinsby Niels Larsen

Jørgen Nielsen Søren Sørensen



Kapitel 1.

Historisk udvikling.

Før retsplejereformen i 1919 bestod politiet
af kommunale politikorps under købstæder-
ne eller amtskommunerne. Korpsene lededes
i København af politidirektøren og udenfor
København af politimestrene. De fleste poli-
timestre var tillige dommere (by- og herreds-
fogder eller birkedommere). Politiets for-
hold var reguleret ved loven af 11. februar
1863 om ordning af Københavns politi og
loven af 4. februar 1871 om politiet udenfor
København. I 1911 var der dog oprettet et
mindre statsligt politikorps (statspolitiet),
som blev underlagt en statspolitichef. Stats-
politiet, der var fælles for hele riget, havde
navnlig til opgave at yde politimestrene
hjælp ved efterforskning og forfølgning af
forbrydelser.

Ved retsplejereformen, der trådte i kraft
den 1. oktober 1919, blev det i § 76 i grund-
loven af 5. juni 1849 opstillede princip om
adskillelse af retsplejen fra forvaltningen og
indførelse af anklagerprincippet i strafferets-
plejen ført ud i livet. Landets 130 under-
øvrighedskredse blev opdelt i 89 underrets-
kredse og 66 politikredse.

Hver af de nyoprettede politikredse blev
ledet af en politimester, Københavns politi-
kreds dog af en politidirektør. Politimestre-
ne og politidirektøren var som hidtil stats-
ansatte. Politimesteren (politidirektøren)
var den stedlige foresatte for såvel det kom-
munale som det statslige politi. Det kommu-
nale politis opgave var i første række at op-
retholde sikkerhed, fred og orden og påse
overholdelse af love og vedtægter indenfor
politikredsen. Det statslige politikorps blev
bevaret og udbygget. Politiet fik udover de
egentlige politimæssige opgaver tillagt ankla-
germæssige opgaver og fik ved adskillelsen
fra dommerembederne tillagt en række ad-
ministrative opgaver (underøvrighedsforret-
ninger) . Politimyndighederne var underord-
2

net justitsministeren. De var endvidere un-
derkastet tilsyn fra anklagemyndigheden for
så vidt angik efterforskningen og påtalen af
forbrydelser.

Efter de sønderjyske landsdeles indlem-
melse i riget i 1920 blev der i de sønder-
jyske landsdele oprettet 7 politikredse. Dette
tal blev indskrænket til 6 i 1922, idet en i
Løgumkloster oprettet politikreds blev sam-
menlagt med Tønder politikreds. Hver po-
litikreds blev ledet af en politimester, men
politistyrken i Sønderjylland blev etableret
som et statsligt ordenspolitikorps.

Landet var herefter inddelt i 72 politi-
kredse.

Allerede ved overvejelserne om retspleje-
reformen var der rejst spørgsmål om at søge
hele politiet organiseret som et rent statspo-
liti fælles for hele landet. Spørgsmålet om
politets organisation blev igen taget op af en
i 1925 nedsat kommission. Ved revisionen
af retsplejeloven i 1928 blev den hidtidige
ordning videreført med mindre ændringer.
De enkelte politikredses selvstændighed blev
fremhævet ved en bestemmelse om, at politi-
mesteren (politidirektøren) havde den selv-
stændige ledelse af kredsens politi og ansva-
ret for udførelsen af det politiet påhvilende
arbejde.

Spørgsmålet om politiets overgang til et
statsligt politikorps bev taget op igen i 1936,
og ved enhedspolitilovene af 1937, der tråd-
te i kraft den 1. april 1938, overgik politiet
til et egentligt statspoliti. Der skete ikke ved
overgangen til statspoliti nogen ændring af
landets inddeling i politikredse. Hver politi-
mester havde fortsat den selvstændige ledel-
se af politiet indenfor kredsen og ansvaret
for løsningen af de opgaver, der påhvilede
politiet. Justitsministeren var politiets øver-
ste foresatte og udøvede sin beføjelse gen-
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nem politidirektøren, politimestrene og det
nyoprettede embede som rigspolitichef. Un-
der rigspolitichefembedet blev henlagt admi-
nistrationen af politikorpset, anskaffelser og
forvaltning af politiets udrustning samt væ-
sentlige dele af politiets regnskabsvæsen.
Rigspolitichefen overtog endvidere fra stats-
politichefen ledelsen af det i 1920'erne op-
rettede særlige færdselspolitikorps. Politiets
efterretningsvæsen, fremmedtilsynet og en
række landsdækkende registre og centraler
samt overtilsynet med politiskolen blev hen-
lagt under ham. Rigspolitichefen fik beføjel-
se til at give bestemmelser om den alminde-
lige tilrettelæggelse af politiets arbejde i po-
litikredsene.

I 1938 nedsatte justitsministeren et udvalg
med den opgave at undersøge muligheden
for at henlægge de under Frederiksberg po-
litikreds hørende forretninger under Køben-
havns politi. Udvalget afgav betænkning i
1941.

Efter besættelsens ophør tog forvaltnings-
kommissionen af 1946 spørgsmålet om en
rationaliserng af politivæsenet op til behand-
ling. Kommissionen henstillede i 1948, at
ordningen af politiets ledelse og spørgsmålet
om, hvorvidt der var grundlag for at opret-
holde visse af de mindre politikredse, blev
overvejet. Man pegede særlig på 7 politi-
kredse (St. Heddinge, Præstø, Sakskøbing,
Kerteminde, Hurup, Toftlund og Gråsten),
hvis indbyggerantal var under 25.000 ind-
byggere. Endvidere pegede kommissionen på
spørgsmålet om en sammenlægning af Kø-
benhavns og Frederiksberg politikredse.

Justitsministeriet nedsatte herefter i 1950
et udvalg med den opgave at overveje mu-
lighederne for gennemførelse af en ændring
af politiets øverste ledelse. Efter at udvalget
havde afgivet betænkning, blev der i 1954
ved en ændring af retsplejeloven foretaget
en regulering af rigspolitichefens forhold til
justitsministeriet og politimestrene (politidi-
rektøren) . Rigspolitichefembedet blev dog
bevaret som en i princippet rent administra-
tiv myndighed under justitsministeriet.

Forvaltningskommissionens henstilling
vedrørende politikredsinddelingen medførte,
at justitsministeren i forbindelse med en
større revision af retskredsinddelingen i
1955 fremsatte lovforslag bl. a. om nedlæg-
gelse af 8 politikredse (St. Heddinge, Præstø,
Sakskøbing, Kerteminde, Voer og Nim her-
reder (med sæde i Horsens), Rougsø herred
(med sæde i Randers), Fjends og Nørlyng
herreder (med sæde i Viborg) og Hurup).
Ved lovens gennemførelse i 1956 blev der
alene nedlagt 4 politikredse, idet Kertemin-
de, Sakskøbing og Hurup politikredse blev
opretholdt, og St. Heddinge og Præstø poli-
tikredse blev sammenlagt til én politikreds.
I 1959 blev et lovforslag om deling af Kø-
benhavns amts nordre og søndre birk politi-
kredse gennemført. Fra 1. april 1960 blev
disse to politikredse erstattet af Gentofte,
Lyngby, Gladsaxe, Hvidovre, Glostrup og
Tårnby politikredse. Herefter var antallet af
politikredse påny 72.



Kapitel II.

Nuværende forhold.

1. Politimyndighederne.
A. Justitsministeren.

Efter retsplejelovens § 109 er justitsministe-
ren politiets øverste foresatte og udøver sin
beføjelse gennem rigspolitichefen, politidi-
rektøren og politimestrene. Justitsministeren
fastsætter regler for politidirektørens og po-
litimestrenes forhold til anklagemyndigheden
og rigspolitichefen og for disse myndighe-
ders indbyrdes samvirken, jfr. retsplejelovens
§ 114, stk. 5. Visse administrative funktio-
ner hører direkte under justitsministeriet.
Dette gælder f. eks. ansættelser, forfremmel-
ser og afskedigelser inden for politikorpset
og kontorpersonalet, jfr. retsplejelovens §
110, nr. 1, og disciplinære sager, såfremt de
skønnes at burde medføre afskedigelse, for-
flyttelse eller degradation, jfr. retsplejelo-
vens § 110, nr. 2. Under justitsministeriet
hører endvidere ansættelser, forfremmelser,
afskedigelser, disciplinære sager og andre
spørgsmål vedrørende politikommissærer og
det juridiske personale (rigspolitichefen, po-
litidirektøren, politimestre, politiinspektører,
politiadvokater og politifuldmægtige (politi-
assessorer) ). Endvidere sorterer budget-, lo-
kale- og lønspørgsmål under justitsministe-
riet.

B. Rigspolitichefen.
Under rigspolitichefen er efter retsplejelo-
vens § 110 særlig henlagt fordeling og om-
flytning, indstillinger om ansættelser og for-
fremmelser samt disciplinære sager vedr. po-
litikorpset og politiets kontorpersonale. Al-
vorlige disciplinærsager afgøres dog som
nævnt af justitsministeren. Mindre forseelser
kan afgøres af politimestrene. Under rigs-
politichefen hører anskaffelser og forvalt-
ning af politiets udrustning, materiel og kon-
torhold samt regnskabsførelsen vedrørende

udgifterne til politivæsenet. Politiafdelinger,
der ikke er knyttet til en bestemt politikreds,
sorterer under rigspolitichefen. Det gælder
rigsregistraturen, centralbureauet for identi-
fikation, de tekniske afdelinger, eftersøg-
ningstjenesten, politiskolen, efterretningstje-
nesten, det særlige færdselspolitikorps, kri-
minalpolitiets rejseafdeling, ordenspolitiets
udrykningstjeneste, tilsynet med udlændinge
samt centralregistret for motorkøretøjer.

Rigspolitichefen fører tilsyn med politidi-
rektørens og politimestrenes almindelige til-
rettelæggelse af politiets arbejde og kan give
almindelige bestemmelser herom, jfr. rets-
plejelovens § 114, stk. 2. I tilfælde, hvor en
politiundersøgelse eller anden politimæssig
opgave nødvendiggør et samarbejde mellem
flere politikredse eller kræver særlige for-
holdsregler, kan rigspolitichefen efter for-
handling med vedkommende politimestre
(politidirektøren) træffe de foranstaltnin-
ger, som måtte findes påkrævet, jfr. rets-
plejelovens § 114, stk. 3.

C. Politimestrene og politidirektøren i
København.

Efter retsplejelovens § 114, stk. 1, har politi-
mestrene og politidirektøren den selvstæn-
dige ledelse af politiets virksomhed i politi-
kredsene samt ansvaret for udførelsen af det
politiet påhvilende arbejde. Politimestrene
og politidirektøren er i så henseende under-
givet justitsministeren og i administrativ
henseende justitsministeren og rigspolitiche-
fen, jfr. foran under A og B. Politimestrene
og politidirektøren er endvidere offentlige
anklagere, jfr. retsplejelovens § 99. For så
vidt angår efterforskning og påtale af forbry-
delser er de underlagt rigsadvokaten og stats-
advokaterne, jfr. retsplejelovens §§ 802, 714,
stk. 2, og 716 stk. 1.
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2. Den lokale politiorganisation.

A. Politikredsinddelingen.
Ifølge retsplejelovens § 111 er landet (bort-
set fra Færøerne og Grønland) inddelt i 72
politikredse, hvoraf Københavns kommune
udgør én politikreds.

Politikredsinddelingen hviler på den kom-
munale inddeling af landet før kommunal-
reformen. I relativt få tilfælde er en kom-
mune delt mellem 2 politikredse. I disse til-
fælde er sogneinddelingen som regel an-
vendt til fastlæggelse af politikredsenes om-
råder. Områderne for politikredsene er i ju-
stitsministeriets bekendtgørelse nr. 208 af
19. maj 1960 om landets inddeling i politi-
kredse beskrevet ved opregning af de kom-
muner, som kredsene omfatter. Gennemfø-
relsen af kommunalreformen har medført, at
politikredsgrænserne nu i væsentligt omfang
fraviger de nye kommunegrænser. De kom-
muner, hvis område er delt mellem flere po-
litikredse, er opregnet i bilag 3.

Politikredsenes befolkning og areal frem-
går af bilag 1.

Politikredsene kan efter indbyggerantal og
areal opdeles i følgende hovedgrupper:

Politikredsenes indbyggerantal:
Over 200.000 indbyggere . . 1
Fra 120.000-200.000 - 1

100.000-120.000 - . . 10
80.000-100.000 - 7
60.000- 80.000 - . . 11
40.000- 60.000 - . . 18
20.000- 40.000 - . . 23

Under 20.000 - 1

Politikredsenes areal:
1.500-2.000 km2 2
1.000-1.500 - 10

700-1.000 - 8
500- 700 - 18
300- 500 - 20
100- 300 - 6

Under 100 - 8

B. Politiets stedlige opbygning indenfor
politikredsen.

a). Ordenspolitiet.
1° Hovedpolitistationen.
Den enkelte politikreds område er med hen-
syn til ordenspolititjenesten opdelt i stations-

områder og enkeltmandsdistrikter. Kredsenes
ordenspolitistationer består i 41 politikredse
af en hovedpolitistation og én eller flere un-
derstationer og i 31 politikredse af kun én
ordenspolitistation. Kredsens hovedpolitista-
tion ligger normalt dér, hvor politimesteren
har sit kontor og i almindelighed i politi-
kredsens største by.

Antallet af ordenspolitifolk ved politikred-
senes største station fremgår af følgende
oversigt, jfr. i øvrigt bilag 2:
Over 100 mand 8
Fra 61-100 - 5

41-60 - 6
31-40 - 13
21-30 - 15
11-20 - 10

Under 10 - 15

Fra hovedpolitistationen udføres ordens-
polititjenesten indenfor hovedstationens om-
råde, der normalt udover byområdet dækker
det omliggende landdistrikt. Derudover ud-
fører hovedpolitistationen normalt bered-
skabstjenesten for hele politikredsen i de
tidsrum, hvor understationerne er lukkede,
og hvor landpolitibetjentene i enkeltmands-
distrikterne er fritaget for beredskabstjene-
ste.

2° Under politistationer.
Underpolitistationerne, der har et ordenspo-
litipersonale på mindst 2 mand, udfører nor-
malt al ordenspolititjeneste i stationens di-
strikt i åbningstiden. Udenfor dette tidsrum
betjenes området principielt af kredsens ho-
vedpolitistation, såfremt denne har åbent,
men personalet ved understationerne står of-
te til rådighed for udrykningsopgaver ved op-
kald fra hovedpolitistationen.

Antallet af understationer i en politikreds
udgør normalt 1 eller 2. 31 politikredse har
ikke understationer. Det største antal under-
stationer i en politikreds udenfor København
er 4. Understationerne har normalt kun
åbent i dagtimerne, dog har 3 åbent hele
døgnet (Ballerup i Gladsaxe politikreds,
Hørsholm/Birkerød (fællesvagt) i Helsingør
politikreds og Skagen i Frederikshavn politi-
kreds.

17 understationer har åbent i dag- og af-
tentimerne (Søllerød i Lyngby politikreds,
Tåstrup i Glostrup politikreds, Mosede i
Roskilde politikreds, Frederiksværk i Frede-
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rikssund politikreds, Nykøbing Sjælland i
Holbæk politikreds, Sorø i Ringsted politi-
kreds, Stege i Vordingborg politikreds, Ged-
ser i Nykøbing Falster politikreds, Maribo i
Rødby politikreds, Skanderborg i Silkeborg
politikreds, Viby i Odder politikreds, Åby-
høj og Risskov i Hasle herred politikreds,
Brønderslev og Hirtshals i Hjørring politi-
kreds, Struer i Holstebro politikreds og Pad-
borg i Gråsten politikreds.)

3° Enkeltmandsdistrikter.
Der findes ialt 185 enkeltmandsdistrikter.
Dette antal har i de senere år været dalende.
I 1952 var der således 279 distrikter. Det
største antal landdistrikter i en politikreds
udgør 8. Et landdistrikt af gennemsnitsstør-
relse har en befolkning på ca. 7.000 indbyg-
gere.

b). Kriminalpolitiet.
Kriminalpolititjenesten i en politikreds ud-
øves normalt fra det sted, hvor politimeste-
ren har sit kontor. Der findes udenfor Kø-
benhavns politikreds dog understationer i
16 politikredse (Haslev i Køge politikreds,
Hørsholm i Helsingør politikreds, Nykøbing
Sjælland i Holbæk politikreds, Sorø i Ring-
sted politikreds, St. Heddinge i Præstø politi-
kreds, Brande i Vejle politikreds, Skander-
borg i Silkeborg politikreds, Viby i Odder
politikreds, Hammel i Hasle herreds politi-
kreds, Løgstør i Nibe politikreds, Skagen i
Frederikshavn politikreds, Brønderslev i
Hjørring politikreds, Fjerritslev i Thisted
politikreds, Struer i Holstebro politikreds,
Grindsted i Varde politikreds og Vejen i
Ribe politikreds).

Ved kriminalpolitiets understationer, der
normalt findes i forbindelse med en under-
station for ordenspolitiet, er stationeret fra 1
til 7 kriminalpolitifolk, der udfører efter-
forskningsopgaver i det lokale distrikt.

c). Kontorfunktioner.
Politikredsens kontormæssige funktioner er
normalt koncentreret på politikontoret, der
findes i tilknytning til politimesterens kon-
tor. I nogle politikredse findes dog særlige
afdelingskontorer, der udfører visse kontor-
mæssige funktioner for en del af politikred-
sens område. De funktioner, der navnlig ud-
føres ved afdelingskontorerne, er ekspedition
af nummerplader, pas, jagttegn og førerbevi-

ser. Disse funktioner, bortset fra ekspedition
af nummerplader, udføres dog også ofte fra
politiets understationer. I 8 politikredse er
afdelingskontorerne ledet af en politifuld-
mægtig (eller politiassessor). Politifuldmæg-
tigen virker tillige som anklager ved tingste-
det i den by, hvor afdelingskontoret er be-
liggende.

I bilag 6 findes en oversigt over de nuvæ-
rende afdelingskontorer.

d) Sognefogder.
I alle politikredse, bortset fra 4, findes på
landet et antal sognefogder. På Bornholm be-
nævnes sognefogderne sandemænd. Der fin-
des i hele landet omkring 1.800 sognefogder.
Sognefogderne udnævnes af amtmanden,
men hører i administrativ henseende under
politimestrene. De har i dag kun få opgaver
og varetager ikke længere politimæssige op-
gaver af betydning. Indenfor retsvæsenet fo-
retager de udlægs- og udpantningsforretnin-
ger vedrørende løsøre under 200 kr. (ved
udpantningsforretninger for skatter og afgif-
ter gælder dog ingen begrænsninger). De af-
holder i sjældne tilfælde tvangsauktioner
over løsøre af værdi under 200 kr. og fore-
tager registreringsforretninger i mindre døds-
boer.

C. Den funktionelle opbygning
i politikredsene.

Politiets virksomhed udøves i princippet ef-
ter samme retningslinjer over hele landet
uanset politikredsenes størrelse.

I bilag 2 findes en opgørelse over det i
politikredsene tjenstgørende personale.

a. Politimesteren.
Hver politikreds ledes af en politimester
(Københavns politikreds dog af en politi-
direktør) . Politimestrene og politidirektøren
skal være jurister.

Politimesteren har ansvaret for løsningen
af politiets opgaver og for tilrettelæggelsen af
arbejdet i politikredsen. Politimesteren træf-
fer personlig afgørelse i alle vigtige sager.
Han gennemgår den indgåede post og rap-
porterne om døgnets begivenheder (døgnrap-
porterne) fra ordens- og kriminalpolitiet.
Han underskriver enten hele eller den vigtig-
ste del af den udgående post. Han holder
møder med personalet. Han drøfter vigtigere
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sager med lederne af ordens- og kriminal-
politiet samt den ældste politifuldmægtig.
Det er politimesterens opgave at føre tilsyn
med personalet og sørge for, at arbejdet til-
rettelægges så hensigtsmæssigt som muligt.
Som et led heri afholder han jævnligt kon-
taktmøder med personalets tillidsmænd. Han
leder embedets administration og afgiver ind-
stillinger vedrørende personalet og vedrø-
rende lokaleforhold m. v. Politimesteren har
ansvaret for og fører tilsyn med embedets
kasse- og regnskabsvæsen. Han fører tilsyn
med det eller de arresthuse, der findes i
politikredsen.

Udover at beskæftige sig med de egentlige
ledelses- og tilsynsfunktioner deltager politi-
mesteren normalt i sagsbehandlingen, navn-
lig i straffesager og i andre sager med juridi-
ske problemer. Han giver møde i retten i
straffesager. Det er politimesteren, der re-
præsenterer embedet udadtil overfor borger-
ne og myndighederne. Han deltager i arbej-
det i de kommunale sundhedskommissioner,
brandkommissioner, bygningsråd og civilfor-
svarskommissioner. Hvor der ikke findes
brandkommission eller civilforsvarskommis-
sion, fører han tilsyn med henholdsvis brand-
væsenet og civilforsvaret.

b. Andet juridisk personale.
V. Udenfor København.
I hver politikreds udenfor København an-
sættes til bistand for politimesteren som re-
gel mindst én politifuldmægtig (politiasses-
sor), der skal have bestået juridisk embeds-
eksamen, jfr. retsplejelovens §§ 112 og 113.
Antallet af politifuldmægtige varierer fra
politikreds til politikreds. 23 politikredse har
én fuldmægtig, 20 politikredse har 2 fuld-
mægtige og 23 politikredse har 3 fuldmæg-
tige eller flere. 5 politikredse har ingen
fuldmægtig. Politifuldmægtigenes særlige tje-
nesteområde er ifølge retsplejelovens § 112,
stk. 2, bistand ved påtale af straffesager og
ved ledelsen af det politiet påhvilende ar-
bejde, men fastsættes i øvrigt af vedkom-
mende politimester. I politimesterens fravær
har en politifuldmægtig den øverste ledelse
af politiet i politikredsen. Politifuldmægti-
gene udfører i det væsentlige juridisk arbejde
herunder ved møde i retten samt deltager i
det ledelsesarbejde og administrative arbejde,
som bl. a. skal uddanne dem til at kunne

overtage en politimesterstilling. Visse steder
- især i mindre politikredse - udfører de
endnu opgaver, som kan løses af og de fleste
steder bliver løst af personer med politimæs-
sig eller kontormæssig uddannelse. Dette
gælder f. eks. føring af handelsregister, udste-
delse af alkoholbevillinger samt møde i ret-
ten i mindre politisager.

2°. I København.
I Københavns politikreds findes i henhold til
retsplejelovens § 112, stk. 1, til bistand for
politidirektøren et antal politiinspektører,
politiadvokater, politifuldmægtige og politi-
assessorer. Disse skal ligeledes have juridisk
embedseksamen, jfr. retsplejelovens § 113.

c. Ordenspolitiet.
Ordenspolitistyrken varierer betydeligt fra
politikreds til politikreds, jfr. følgende over-
sigt:

Ordenspolitistyrke.
Over 100 mand 10 politikredse
Fra 61-100 mand 7
_ 41-60 - 13
- 31-40 - 14
- 21-30 - 12
- 11-20 - 13

under 10 mand 3 -
Der henvises iøvrigt til bilag 2.

1°. Stationsleder og stedfortræder.
Ordenspolititjenesten ledes af stationslede-
ren og dennes stedfortræder. Hvis der i en
politikreds findes mere end én ordenspoliti-
station, varetager stationslederen på hver sta-
tion den daglige ledelse af ordenspolititjene-
sten inden for stationens distrikt, men under
tilsyn af politikredsens ordenspolitiledelse.
I de tilfælde, hvor denne tilsynsopgave ikke
påhviler lederen af kredsens ordenspoliti, må
politimesteren personlig tage sig af koordina-
tionen mellen de enkelte stationer.

Stationslederen har til opgave at drage
omsorg for tjenestens tilrettelæggelse og af-
vikling og for sagsbehandlingen. Han har i
et vist omfang udadvendte funktioner over-
for andre offentlige myndigheder f. eks. på
det trafikmæssige område i forhold til kom-
munerne, og overfor befolkningen, f. eks. i
mindre klagesager. Stedfortræderen bistår
stationslederen og fungerer som leder under
stationslederens fravær.
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De arbejdsopgaver, der varetages af sta-
tionslederen og stedfortræderen, varierer no-
get fra politistation til politistation. Ved de
større stationer varetager stationslederen i
det væsentlige ledelses- og tilsynsfunktioner
indenfor ordenspolitiet, medens han på de
mindre stationer tillige personlig varetager
personaleadministrerende opgaver, f. eks.
ved tilrettelæggelse af tjenesten. Stedfortræ-
deren for stationslederen har ofte særlige
hverv, f. eks. som anklager i politisager. Det
er endvidere ofte ham, der behandler civil-
retlige sager og tager sig af civilforsvarsop-
gaver og færdselstekniske opgaver m. v. På
de mindre politistationer deltager stedfortræ-
deren i vagttjenesten på lige fod med det øv-
rige politipersonale.

2°. Vagttjenesten.
En væsentlig del af ordenspolititjenesten ved
en politistation udøves af vagtholdene (om-
gangstjenesten). Flertallet af stationens or-
denspolitipersonale indgår i vagttjenesten,
der varetager udryknings- og patruljevirk-
somheden og betjener politistationens tele-
fon, radio og telex. På de ca. 40 døgnvagts-
politistationer, hvor der - dækkende hele
landet bortset fra 01-området - er etableret
alarmeringscentral (000-opkald), hvorover
samfundets hjælpetjenester alarmeres, betje-
nes denne af vagtholdene.

Personalet på vagtholdene deles normalt i
grupper, hvoraf nogle udfører patruljetjene-
ste, medens andre har stationstjeneste med
publikumsekspedition og sagsbehandling og
holdes i beredskab for eventuelle udryknin-
ger. Patruljering foregår normalt af 2 ordens-
politifolk i motorvogn med radio. Der patrul-
jeres tillige i et vist omfang til fods og på
cykel eller motorcykel. Personalet - som gør
tjeneste i 8 timer ad gangen - forretter nogle
steder tjeneste efter et fast mønster. Dette
kan bestå i, at der udføres patruljetjeneste i
4 timer (2 timer ad gangen) og stations- og
beredskabstjeneste ligeledes i 4 timer (2
timer ad gangen). Vagttjenestens tilrette-
læggelse efter disse retningslinier forudsæt-
ter, at der på hvert vagthold er mindst 5
mand til tjeneste, nemlig en vagthavende
samt 4 almindelige ordenspolitifolk, der på
skift - 2 ad gangen - udfører tjeneste på sta-
tionen og patruljetjeneste i stationens di-
strikt. Hvis der ikke kan etableres vagthold
af denne størrelse, er det nødvendigt at til-

rettelægge vagttjenesten på anden måde. Da
der altid skal være mindst én mand på sta-
tionen til betjening af publikum, radio, tele-
fon og telex og en eventuel alarmeringscen-
tral, og da der tillige helst skal være et vist
beredskab herudover, kan konstant patrulje-
ring ikke finde sted. Patruljering sker derfor
fortrinsvis kun i forbindelse med andre
udgående forretninger.

Vagttjenesten ledes af den vagthavende,
der er ansvarlig for tjenestens udførelse på
vagtholdet. Han tilrettelægger den daglige
tjeneste, herunder ved fordeling af arbejdet
mellem de enkelte tjenstgørende politifolk.
Han skal sørge for, at patruljeringer gen-
nemføres, og han skal tage stilling til, hvor-
ledes almindeligt forekommende opgaver
skal løses. Det er den vagthavende, der
sædvanligvis betjener stationens radio, tele-
fon, telex og alarmeringscentral. Da patrulje-
vognene er forsynet med radioanlæg, vil
den vagthavende i tilfælde af udryknings-
opgaver kunne disponere over såvel det pa-
truljerende personale som det personale, der
opholder sig på stationen.

Vagttjenesten på stationen er organiseret
enten som døgntjeneste, dag- og aftentjene-
ste eller dagtjeneste. Dag- og aftentjeneste
og dagtjeneste er som regel kombineret med
en beredskabsordning eller en hjemmevagts-
ordning for personalet uden for stationens
åbningstid.

En døgnvagtstation er en station, hvor
der døgnet rundt findes en eller flere ordens-
politifolk til aktiv tjeneste. Der findes døgn-
vagtstationer i 51 politikredse. I de øvrige
21 politikredse findes ingen døgnvagtstation.
Antallet af tjenstgørende politifolk på døgn-
stationen er normalt mindst i nattimerne (fra
kl. 1 (2) til kl. 7 (8)). Døgnvagtstationerne
kan efter bemandingen i nattimerne inddeles
1 følgende grupper:

Bemanding i nattimerne:
5 mand eller flere 22 kredse
4 - 15 -
3 - 6 -
2 - 6 -
1 - 2 -

En station med dag- og aftentjeneste har
normalt åben fra kl. 7 (8) til et tidspunkt
mellem kl. 20 og 2. På lørdage og søndage er
der som regel kortere åbningstid. En række
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stationer er lukkede om søndagen. 114 politi-
kredse findes der kun stationer, der har
åbent i dag- og aftentimerne. Dette gælder
for f olgende politikredse: Sakskøbing, Rud-
købing, Fåborg, Kerteminde, Assens, Odder,
Hasle herred, Grenå, Hobro, Sæby, Nykø-
bing Mors, Lemvig, Ringkøbing og Ribe.

En dagvagtstation er en station, der alene
har åbent i dagtimerne, som regel mellem
kl. 8 og kl. 18. Disse stationer har normalt
lukket fra lørdag middag til mandag mor-
gen. I følgende 7 politikredse findes der alene
politistationer med dagvagt: Præstø, Odense
herred, Bogense, Hadsund, Nibe, Hurup og
Toftlund.

I bilag 2 er der udfor de enkelte ordens-
politistationer angivet, hvilke der har døgn-
vagt, og hvilke der alene har dag- og aften-
vagt eller dagvagt.

Hvis der i politikredsen ikke findes en
ordenspolitistation med døgnvagt, og der
ikke er etableret et samarbejde med en nabo-
politikreds med en døgnvagtstation, der tager
sig af telefonopkald og eventuelt tillige ud-
rykninger, gør stationens personale hjemme-
vagtstjeneste efter følgende retningslinier:
Normalt er der én ordenspolitimand på
hjemmevagt, således at stationens telefon
omstilles til hans boligtelefon, eller der via
en automatisk telefonsvarer henvises dertil.
Meddelelse om hjemmevagtens bopæl og
telefonnummer opslås ved stationen. Under
hjemmevagten har den vagthavende til op-
gave at besvare telefonopkald fra publikum
og andre tjenestesteder, at videregive mod-
tagne anmeldelser om forbrydelser og at
foretage udrykninger til hastende opgaver,
f. eks. færdselsuheld, selvmord og dødfund-
ne personer, berusede motorførere, husspek-
takler, værtshusuorden m. v. Inden udryk-
ning foretages, må den pågældende sørge for
omstilling af telefon til et andet tjenestested
eller til en tjenestefri kollega eller i nøds-
fald lade sin familie passe telefonen.

Hvis der i politikredsen findes en døgn-
vagtspolitistation, eller der er indgået en
samarbejdsaftale med en nabopolitikreds
med en døgnvagtsstation, modtager døgn-
stationen telefoniske henvendelser udenfor
åbningstiden og foretager eventuelt tillige
udrykninger. Der opretholdes dog som regel
en beredskabstjeneste for personalet ved
den mindre station, således at den station,
der modtager en anmeldelse, ved telefonisk

opkald til beredskabsvagten kan bede denne
om at udføre udrykningsopgaven.

3°. Specialafdelinger.
Foruden vagttjenesten findes der som regel i
hver politikreds en eller flere specialafdelin-
ger indenfor ordenspolitiet. Ved de største
stationer findes et sekretariat, der udfører
en række sagsbehandlende og administrative
funktioner i forbindelse med ordenspolitiets
arbejde, f. eks udfærdigelse af bødeforelæg
og anklageskrifter i politisager og behand-
lingen af disse sager ved retten. I flere -
navnlig de større politikredse - er der udta-
get personale til særlig tjeneste f. eks. til af-
holdelse af førerprøver, inddrivelse af bøder
og bidrag, stævningstjeneste og behandling
af civilretlige sager, samt et personalekontor,
der tilrettelægger tjenesten og udfærdiger
vagtplaner m. v.

De civilretlige sager, sædelighedssager
samt sager vedrørende sundheds-, leje- og
næringslovgivningen m. v. behandles i større
politikredse af et særligt uddannet civilpoliti-
korps. Civilpolititjenestemænd findes i 26
politikredse. I 8 af disse kredse er der dog
kun én civilpolitimand.

4°. Landpoliti.
De ordenspolitimæssige opgaver i en række
landområder varetages af en ordenspoliti-
mand (landbetjent), der normalt er bosidden-
de i distriktet. I aften- og nattimerne betjenes
landdistriktets område dog i almindelighed
af kredsens døgnvagtspolitistation, hvor en
sådan findes, men de fleste landpolitibetjente
står til rådighed for udrykningsopgaver ved
opkald fra døgnvagtsstationen. Nogle land-
betjente er dog helt fritaget for udryknings-
opgaver.

d. Kriminalpolitiet.
Kriminalpolitiet er i større politikredse op-
delt i særlige afdelinger, f. eks. i en tyveri-
afdeling, en bedrageriafdeling og en afde-
ling for øvrige kriminelle sager.

Kriminalpolitiets fordeling mellem de nu-
værende politikredse fremgår af følgende
oversigt:
Over 30 mand 6 kredse
Fra 21-30 mand 5
- 11-20 - 15 -
- 6-10 - 28 -

Under 5 mand 18 -
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Kriminalpolitiet er normalt kun tjenstgø-
rende i dagtimerne. Kun i de større politi-
kredse opretholdes et døgnvagtsberedskab
af aktivt tjenstgørende kriminalpolitifolk.
Dette er tilfældet i 9 politikredse (Køben-
havn, Frederiksberg, Gentofte, Lyngby, Glad-
saxe, Odense, Odense herred, Århus og Ål-
borg). Beredskabstjenesten er for 5 politi-
kredses vedkommende gennemført i form
af fælles døgnvagtsberedskab (mellem Gen-
tofte, Lyngby og Gladsaxe politikredse og
mellem Odense og Odense herred politi-
kredse). Bortset fra disse politikredse ud-
øves beredskabstjenesten udenfor dagtimerne
af en kriminalpolitimand, der har hjemme-
vagt.

e. Andet politipersonale stationeret i kred-
sene.
I nogle politikredse er der stationeret politi-
tjenestemænd, der udøver landsomfattende
eller regional politivirksomhed. Det gør
navnlig folk fra rigspolitichefens færdsels-
politi, der afdelingsvis er stationeret i 11
politikredse. Endvidere har rigspolitichefens
tekniske afdelinger kriminalpolitipersonale
stationeret i 5 politikredse.

I visse politikredse er der stationeret ekstra
personale i anledning af, at politikredsene har
pas- og grænsekontrolopgaver.

/. Kontorpersonalet.
Kontorfunktionerne i en politikreds omfatter
almindeligt kontorarbejde i form af journal-
føring, maskinskrivning, bogføring, kasserer-
virksomhed m. v. En del af kontorarbejdet
vedrører udfærdigelse af f. eks. pas, jagttegn,
førerbeviser, næringsbreve og en række til-
ladelser. Sager om registrering m. v. af mo-
torkøretøjer hører under politikontoret. End-
videre behandler kontorpersonalet sager om
fastsættelse og inddrivelse af underholds-
bidrag samt om inddrivelse af bøder og sags-
omkostninger. Kontorpersonalet foretager i
et vist omfang selvstændige ekspeditioner.

En betydelig del af kontorpersonalet har
gennemgået en særlig uddannelse, hvorved
de pågældende er blevet i stand til selvstæn-
digt at løse mere kvalificerede opgaver, her-
under f. eks. ledelsen af motorkontorer og
førerbeviskontorer.

I bilag 4 og 5 findes skemaer over den ty-
piske funktionelle opbygning i en større og
en mindre politikreds.
3

D. Politiets arbejdsopgaver.
Efter retsplejelovens § 108 skal politiet op-
retholde sikkerhed, fred og orden, påse over-
holdelsen af love og vedtægter samt fore-
tage det fornødne til forhindring af forbry-
delser og til efterforskning og forfølgning af
disse. Med justitsministerens samtykke kan
der pålægges politiet andre opgaver.

a. Opretholdelse af sikkerhed, fred og orden.
Opretholdelse af sikkerhed, fred og orden

sker ved patruljerings- og udrykningsvirk-
somhed, gennem færdselsregulering og be-
vogtningstjeneste.

Patruljering foregår i motorvogn, på mo-
torcykel eller cykel samt til fods. Færdsels-
patruljering varetages af patruljer fra politi-
kredsene og af rigspolitichefens færdsels-
politi. Ved kontrollen anvendes i et vist om-
fang særligt teknisk apparatur (f. eks. ved
hastighedskontrol) eller særligt uddannet per-
sonale.

Udrykningsvirksomheden består i assi-
stanceydelser til befolkningen eller andre
myndigheder, der tilkalder politiet i anled-
ning af begåede eller truende lovovertrædel-
ser, færdselsulykker, brande, selvmord, hus-
spektakler, gadeuorden, værtshusslagsmål el-
ler med henblik på tvangsindlæggelse af
sindssyge.

Patruljerings- og udrykningsvirksomheden
udgør under ét politiets beredskab. Indenfor
politikredsene løses disse opgaver af vagt-
holdene (omgangstjenesten), jfr. oven for
side 15. Betjening af radio - såvel på politi-
stationerne som i politiets køretøjer - telex
og telefon, herunder alarmeringscentralerne,
indgår som led i beredskabstjenesten.

Patruljeringstjenesten og muligheden for
hurtig udrykning i alle døgnets timer har væ-
sentlig betydning for løsningen af de politi-
mæssige opgaver. Foruden den præventive
værdi, der er i, at politiets tilstedeværelse til
stadighed eller så ofte som muligt kan kon-
stateres af befolkningen, giver udnyttelsen
af patruljer mulighed for hurtigt og even-
tuelt overraskende at kunne gribe ind over-
for truende eller påbegyndt kriminalitet eller
uro. I forbindelse med udnyttelsen af mo-
derne radioteknik kan bil- eller motorcykel-
patruljer, der placeres indenfor forskellige
områder i politikredsen, hurtigere end ved
udrykning fra faste stationer dirigeres til ste-
der, hvor der opstår uro, eller hvorfra der
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indgår anmeldelser over stationens radio-
anlæg. Gennem patrulje- og udryknings-
tjenesten er politiet i stand til at sætte ind
overfor den kriminalitet, der i dag kende-
tegnes ved mobilitet og anvendelse af mo-
derne teknik.

I politiets ordenshåndhævende funktion
indgår som et vigtigt led færdselsregulerin-
gen, navnlig ved daglige eller ugentlige spids-
belastninger af gade- og vejnettet (myldre-
tiden og week-endtrafikken), men også ved
sæsonprægede eller tilfældige belastninger,
f. eks. turisttrafikken i sommermånederne,
sportskampe, udstillinger,færdselsulykker og
ildebrande.

Politiets bevogtningstjeneste udøves især i
forbindelse med demonstrationer, sports-
begivenheder eller ildebrande eller ved be-
vogtning af ambassader, fremmede skibe
m. v. Bevogtningstjenesten kræver ofte ind-
sats af större politistyrker.

Politiet sorger også for bevogtning af kri- i
minelle under disses transport til f. eks. '
hospitalsundersogelse, fremstillinger i retten
eller indsættelse til afsoning, medmindre
transporten kan gennemføres af fængsels-
væsenet.

b. Efterforskning og forfølgning af forbry-
delser.
Det påhviler politiet at efterforske og for-
følge forbrydelser. Denne opgave varetages
af kriminalpolitiet og det juridisk uddannede
personale. Efterforskningen af de fleste sær-
lovsovertrædelser samt visse straffelovsover-
trædelser udføres dog af ordenspolitiet. Efter-
retningsmæssige opgaver behandles af krimi-
nalpolitiet. Det samme gælder sager ved-
rørende fremmedlovgivningen.

Udfærdigelse af anklageskrifter og for-
undersøgelsesbegæringer samt møde i retten
varetages af politimestrene og politifuld-
mægtigene (i København af politiadvokater
og politifuldmægtige). Anklageskrifter i
færdselssager udfærdiges dog i mange politi-
kredse af ordenspolitiet, der ligeledes i vidt
omfang giver møde i retten for anklagemyn-
digheden i disse sager.

c. Sagsbehandling.
I forbindelse med politiets ordenshåndhæ-

vende virksomhed og efterforskningen af for-
brydelser påhviler der politiet et væsentligt
arbejde med sagsbehandling. Anmeldes lov-

overtrædelser til politiet eller konstateres
lovovertrædelser af politiet f. eks. under
patruljetjenesten, skal der af ordens- eller
kriminalpolitiet foretages afhøringer af sig-
tede og eventuelle vidner samt skrives rap-
port over de afgivne forklaringer. I tilfælde
af ulykker f. eks. på arbejdsplads eller ved
selvmord må der ofte udfærdiges udførlig
rapport herom til belysning af de eventuelle
strafferetlige og civilretlige konsekvenser af
ulykkestilfældene. I en række tilfælde skal
der gennemføres tekniske undersøgelser. Det
gælder f. eks. ofte ved færdselsuheld og ved
en række straffelovsovertrædelser. I visse
sager, f. eks. om overtrædelse af skattelovgiv-
ning eller vedrørende berigelseskriminalitet
må der foretages regnskabsmæssige under-
søgelser. I en del tilfælde sker der indbrin-
gelse til stationen. Den eller de pågældende
må herefter søges afhørt og eventuelt anbrin-
ges i arrest eller detention. Politiet har end-
videre opgaver i forbindelse med inddri-
velse af bøder og konfiskationer.

d) Administrative opgaver.
Politiets administrative opgaver har dels di-
rekte relation til borgerne og dels karakter af
bistandsydelse til andre myndigheder.

1°. Administrative opgaver i forhold til bor-
gerne.
Blandt de administrative opgaver i forhold
til borgerne kan nævnes udstedelse af for-
skellige beviser og tilladelser f. eks. pas,
førerbeviser, jagttegn, næringsbreve, tilla-
delse til afholdelse af forlystelser, tilladelser
til bortlodninger og indsamlinger samt vå-
bentilladelser. Endvidere afholder politiet
førerprøver, administrerer hittegods, fore-
tager indregistrering af motorkøretøjer, ind-
driver visse privatretlige underholdsbidrag
og bistår ved tvangsindlæggelse af sinds-
syge.

2°. Bistandsydelse til andre myndigheder.
Blandt de opgaver, der især har karakter af
bistandsydelse til andre myndigheder, kan
nævnes bistand til amterne vedrørende civil-
retlige sagsområder indenfor myndigheds-
lovgivningen og ægteskabslovgivningen, i
navnesager, faderskabssager, adoptionssager
samt med hensyn til fri proces, bistand til
domstolene, f. eks. fremstillinger for retten i
fogedsager og forkyndelser, og bistand til
toldvæsenet f. eks. ved inddrivelse af vægt-
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afgift for motorkøretøjer, herunder fjernelse
af nummerplader. Politiet skal iøvrigt i hen-
hold til en række love yde bistand til andre
myndigheder ved gennemførelse af lovene
(told- og afgiftslove, arbejderbeskyttelses-
love, udskrivningsloven m. v.) og virker i
det hele som lokal forvaltningsmyndighed
under flere ministerier med hensyn til frem-
skaffelse af oplysninger i sager vedrørende
tilladelser og dispensationer. Endelig har
politiet en række opgaver, der har karakter
af bistandsydelse til kommunerne. Indenfor
dette område kan nævnes civilforsvarsopga-
ver og opgaver vedrørende sundheds-, brand-
og bygningslovgivningen.

E. Politiråd.
Ifølge retsplejelovens § 115 kan der oprettes
et politiråd i de politikredse, hvor der frem-
sættes begæring derom af nogle af kredsens
polititjenestemænd eller af vedkommende
amtsråd. Udenfor København består politi-
rådet af politimesteren som formand, to med-
lemmer, der vælges af vedkommende amts-
råd, og to medlemmer, der vælges af og
blandt kredsens politjenestemænd. I Køben-
havn består politirådet af politidirektøren
som formand, et af Københavns magistrat
valgt magistratsmedlem, tre af Københavns
borgerrepræsentation valgte borgerrepræsen-
tanter, en repræsentant for de overordnede
polititjenestemænd samt fire repræsentanter
for de øvrige polititjenestemænd.

Politirådet kan fremkomme med forslag
angående kredsens almindelige politiforhold
og tjenestens udførelse. Andre sager kan af
et medlem indbringes for politirådet, såfremt
enten politimesteren (politidirektøren) eller
mindst 2 (i København mindst 4) medlemmer
af rådet ønsker det. Hvis politimesteren
(politidirektøren) ikke mener at kunne tage
et forslag eller en indstilling fra rådet til
følge, kan sagen forelægges for justitsmini-
steren.

Politirådene, der stammer fra den tid, da
politiet i det væsentlige bestod af kommu-
nale politikorps, og da havde til opgave at
give de kommunale politikorps lejlighed til
overfor politimestrene (politidirektøren) at
formulere deres ønsker og klager, har kun
haft ringe udbredelse. Der findes i dag kun
politiråd i 4 politikredse, herunder i Køben-
havns politikreds.

3. Samarbejde m. v. mellem politimyndig-
heder på tværs af politikredsgrænserne.

Der finder i dag et vist samarbejde sted mel-
lem politimyndighederne på tværs af politi-
kredsgrænserne navnlig med henblik på løs-
ning af udrykningsopgaver, færdselsmæssige
opgaver og efterforskningsopgaver.

A. Ordenpolitiopgaver.
Samarbejdet om ordenspolititjenesten sker
dels under rigspolitichefens koordination og
dels i henhold til individuelle aftaler mellem
2 eller flere politikredse.

a) Politiregionerne.
Med henblik blandt andet på løsningen af
større ordenspolitimæssige opgaver er der af
rigspolitichefen med justitsministeriets be-
myndigelse fastsat nærmere regler for sam-
arbejdet mellem politikredsene om bistand
til opretholdelse af sikkerhed, fred og orden.

Landet er i henhold til disse bestemmelser
opdelt i 8 politiregioner. Denne inddeling
svarer til den af forsvaret, civilforsvaret og
det civile beredskab benyttede regionsind-
deling, der blandt andet har betydning ved
decentralisering af kommandoforholdene i
en krigssituation. Hver politiregion fore-
stås af en regionspolitileder. Politimestrene i
Ålborg, Århus, Haderslev, Odense, Slagelse,
Rønne og Nykøbing Falster samt politidirek-
tøren i København er for tiden regionspoliti-
ledere. Rigspolitichefen har den landsomfat-
tende ledelse af udrykningstjenesten, og en
landsdelspolitileder (for tiden politimesteren
i Horsens) varetager på rigspolitichefens veg-
ne og efter hans anvisning i Jylland og på
Fyn de opgaver, der er tillagt rigspoliti-
chefen.

Bistandsreglerne har navnlig betydning,
når der indtræder begivenheder, som kræver
indsats af en større samlet politistyrke end
den, den enkelte politikreds selv råder over,
til eftersøgning, bevogtning, afspærring eller
andre omfattende politiopgaver. Ydelse af bi-
stand forudsætter en anmodning fra ved-
kommende politimester, medmindre flere
politikredse er berørt, og de implicerede poli-
timestre tøver med at begære assistance,
eller såfremt der i flere politikredse samtidig
indtræder voldsomme, pludseligt opståede
uroligheder, der nødvendiggør assistance
udefra. I disse situationer kan regionspoliti-
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lederen, eventuelt landsdelspolitilederen -
om muligt efter forhandling med vedkom-
mende politimestre - tage initiativ til en sam-
ordning af politiets indsats.

Politimesteren i den kreds, hvortil udryk-
ning sker, har ansvaret for løsningen af de
foreliggende opgaver og ledelsen af den af-
givne styrke. Hvis flere politikredse eller
regioner er berørt, har dog regionspoliti-
lederen henholdsvis rigspolitichefen (lands-
delspolitilederen) ledelsen.

b) Færdselspolitiet.
Som nævnt side 17 findes der under rigs-
politichefen et særligt færdselspolitikorps
med et personale på ca. 250 mand, der ud-
fører færdselspolitiopgaver over hele landet.
Færdselspolitiet patruljerer i motorvogn eller
på motorcykel i samtlige landets politikredse.
Afdelinger af færdselspolitiet er stationeret i
København, Hillerød, Slagelse, Nykøbing
Falster, Odense, Vejle, Randers, Ålborg,
Herning, Esbjerg og Haderslev (hovedvejs-
patruljerne). Færdselspolitikorpset henhører
direkte under rigspolitichefen. De lokale
politimestre fører dog tilsyn med de færd-
selspolitifolk, der er stationeret i politikred-
sene. Færdselspolitiets opgave er i princippet
alene kontrol med overholdelse af færdsels-
lovgivningen, men det bistår dog i et vist
omfang ordenspolitiet i de enkelte politi-
kredse med løsningen af andre opgaver.

c) Andre samarbejds- og bistandsordninger.
Af individuelle samarbejdsordninger mellem
2 eller flere politikredse kan nævnes aftaler
om, at den ene politikreds skal varetage alle
eller visse udrykninger, f. eks. til færdsels-
uheld på hoved- og landeveje hele døgnet
eller dele af døgnet i en eller flere nabopoliti-
kredse. Sådanne aftaler er navnlig truffet
mellem en politikreds med en ordenspoliti-
station med døgnvagt og nabopolitikredse
uden døgnvagtspolitistationer. Også på andre
områder finder der samarbejde sted mellem
flere politikredse, f. eks. med hensyn til
fælles vagtordninger. Visse politikredse med
særlige sæsonmæssige arbejdsopgaver modta-
ger i betydeligt omfang bistand fra andre
politikredse. Det gælder således politikredse
med stor sommerhusbebyggelse eller særlige
feriecentre og politikredse med grænse- og
paskontrolopgaver.

B. Kriminalpolitiopgaver.
Løsningen af efterforskningsopgaver sker og-
så i et vist omfang på grundlag af samar-
bejdsordninger. I sager om drab og drabsfor-
søg, der ikke straks er fuldt opklaret, eller
hvor gerningsmanden ikke er sikret, skal po-
litimestrene således uopholdelig afgive indbe-
retning til rigspolitichefen (for politikred-
sene i Københavns amt dog til politidirek-
tøren i København). Denne træffer bestem-
melse om, hvorvidt der skal afgives krimi-
nalpolitifolk til bistand for det stedlige kri-
minalpoliti enten fra rejseafdelingen eller -
efter forhandling med vedkommende politi-
mester - fra en anden politikreds.

På begæring af en politimester kan rigs-
politichefens rejseafdeling i øvrigt yde bi-
stand til efterforskningen i sager vedrørende
omfattende og alvorlige forbrydelser. Det af-
givne personale virker på vedkommende po-
litimesters ansvar. Rigspolitichefens rejse-
afdeling består af 43 kriminalpolitifolk.

Til bistand for efterforskningen af forbry-
delser i politikredsene findes i øvrigt under
rigspolitichefen særlige afdelinger, nemlig
rigsregistraturen, der foretager registreringen
af kriminelle og sigtede, centralbureauet for
identifikation, der registrerer fingeraftryk fra
hele landet, og de tekniske afdelinger. Ud-
over den tekniske afdeling hos rigspolitiche-
fen findes der tekniske distriktsafdelinger i
Odense, Kolding, Århus og Ålborg.

De tekniske afdelinger foretager gernings-
stedsundersøgelser i tilfælde af drabsforsøg,
grove sædelighedsforbrydelser og voldsfor-
brydelser samt ildspåsættelser og kan i øvrigt
yde bistand i tilfælde af selvmord, alvorlige
arbejdspladsulykker eller trafikulykker, pen-
geskabstyverier m. v. I de tekniske afdelinger
er beskæftiget i alt 44 kriminalpolitifolk, her-
af 20 i København og 24 i provinsen.

Rigspolitichefen kan endvidere efter for-
handling med vedkommende politimestre
(politidirektøren) i visse tilfælde, hvor der
foreligger formodning om sammenhæng mel-
lem begåede forbrydelser i 2 eller flere politi-
kredse, bestemme, at ledelsen af efterforsk-
ningen skal overgå til én af de implicerede
politimestre (politidirektøren). De forbry-
delser, der er omfattet af disse regler, er
navnlig serieforbrydelser og bandekriminali-
tet eller særlige typer af forbrydelser, f. eks.
narkotikahandel og smuglerier.



Kapitel III.

Politiets organisation i nogle andre lande.

1. Sverige.
Fra den 1. januar 1965 overgik politiet i
Sverige fra at være i hovedsagen kommunale
politikorps til et egentligt statspoliti. Efter
politireformen er det svenske politis arbejds-
opgaver i princippet udelukkende af ordens-
og kriminalpolitimæssig art. Anklagerfunk-
tionerne er således udskilt til en særlig fra
politiet uafhængig anklagemyndighed.

Før politireformen var Sverige opdelt i
554 politikredse (politidistrikter) hver om-
fattende en eller flere kommuner. Politikred-
sene var organiseret i 383 politichefdistrikter,
idet flere navnlig mindre kredse havde fæl-
les ledelse. I 393 af kredsene var der en politi-
styrke på mindre end 10 politimænd. Der
var stationeret politifolk på 989 tjenesteste-
der, heraf 371 i enkeltmandsdistrikter.

Ved politireformen blev antallet af politi-
kredse indskrænket til 119. Ved den ændrede
kredsinddeling blev det tilstræbt at skabe så
store kredse, at en kreds kunne bære en
politistyrke af en sådan størrelse, at der døg-
net rundt kunne være politipersonale til aktiv
tjeneste. Politistyrken i en politikreds burde
for at nå dette mål være på mindst 20 mand
og helst på omkring 50 mand.

De nye politikredse kan efter indbygger-
antal, areal og styrketal opdeles således:

Politikredsenes indbyggerantal.
Over 200.000 indbyggere 3 kredse

(Stockholm,
Göteborg

og Malmö)
Fra 100.000 til 200.000 indb. . . 13 -
- 50.000 - 100.000 - . . 35 -
- 25.000 - 50.000 - . . 60 -

Under 25.000 indbyggere 11

Politikredsenes areal.
Over 3.000 km2 32 kredse
Fra 2.000-3.000 km2 23 -
- 1.500-2.000 - 14 -
- 1.000-1.500 - 22
- 500-1.000 - 19

Under 500 km2 9 -

Politikredsenes styrketal.
Over 100 mand 20 kredse
Fra 51-100 mand 33
- 2 6 - 5 0 - 46 -

Indtil 25 mand 20

Antallet af stationeringssteder blev i for-
bindelse med politireformen nedskåret til
519, og antallet udgjorde ved udgangen af
1969 484.

Efter at den svenske rigspolitistyrelse i
1967 havde fremsat forslag om at nedskære
antallet af politikredse yderligere fra 119 til
80, blev der nedsat et udvalg bl. a. for at
overveje dette spørgsmål. Udvalget har i
1970 afgivet en betænkning »Polisen i sam-
hället«, hvori antallet af politikredse fore-
slås formindsket fra 119 til 90.

Politivæsenet hører i Sverige under justits-
ministeriet.

De centrale forvaltningsopgaver udøves af
rigspolitistyrelsen, der har det højeste ind-
seende med politiet i hele landet. Styrelsens
væsentligste opgaver er af inspicerende, råd-
givende og koordinerende karakter. På visse
områder, f. eks. med hensyn til færdselskon-
trol, der vedrører 2 eller flere len, efterret-
ningstjenesten og ordens- og sikkerhedsar-
bejdet i forbindelse med udenlandske stats-
besøg og ved efterforskningen af visse alvor-
lige forbrydelser, hvor landsomfattende un-
dersøgelser er påkrævet, f. eks. mord og an-
dre grove forbrydelser, illegal narkotika- og
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smuglervirksomhed, har styrelsen imidlertid
beføjelse til at meddele forskrifter om, hvor-
ledes politiets virksomhed skal udøves, og be-
føjelse til direkte at lede denne virksomhed.
Til udovelse af denne politivirksomhed kan
styrelsen tilkalde politiforstærkning fra po-
litikredsene. Rigspolitistyrelsen har imidler-
tid især administrative opgaver. Styrelsen
træffer således bestemmelse om fordeling af
personalet mellem politikredsene og om æn-
dringer i stationsinddelingen og antallet af
enkeltmandsdistrikter og meddeler forskrif-
ter om politiets udrustning og materiel. End-
videre henhører politiets kasse- og regnskabs-
væsen under rigspolitistyrelsen, der tillige
udarbejder budgetforslag til rigsdagen. En-
delig leder politistyrelsen politiskolen.

Rigspolitistyrelsen består af rigspolitiche-
fen og en överdirektor, der er embedsmænd,
samt af 5 andre medlemmer, der udpeges
blandt rigsdagens medlemmer. Rigspolitiche-
fen leder rigspolitistyrelsens daglige arbejde.

På det regionale plan har lensstyrelsen i
hvert af Sveriges 24 len den højeste politi-
myndighed, idet styrelsen har ansvaret for
og ledelsen af politiets virksomhed i lenet.
For Stockholm, Göteborg og Malmö gælder
dog særlige ordninger.

Lensstyrelsen kan helt eller delvis overtage
ledelsen af de politistyrker, der gør tjeneste
i lenets politikredse, når særlige forhold til-
siger det, eller når en fælles indsats er særlig
påkrævet. Dette gælder således med hensyn
til færdselspatruljering, ordenshåndhævere
ved større møder eller sammenkomster, hjæl-
pevirksomhed ved naturkatastrofer samt ef-
terforskning i straffesager, der berører flere
politikredse.

Den regionale inddeling foreslås i den
ovennævnte betænkning »Polisen i samhäl-
let« ændret til en inddeling i 8 politiregioner,
der hver forestås af en regionspolitistyrelse
på mindst 7 medlemmer.

På det lokale plan varetages politiets virk-
somhed af de enkelte politikredses politistyr-
ker. Politikredsen ledes af en politimester,
som er underlagt lensstyrelsen.

For at bevare den hidtidige kontakt mel-
lem politiet og kommunerne er der i forbin-
delse med politireformen oprettet et politi-
nævn i hver politikreds. Nævnet, der ikke
har besluttende myndighed, har til opgave
for politimesteren at fremlægge de forslag
og synspunkter, som nævnet anser for nød-

vendige for at fremme tillidsforholdet mel-
lem politi og befolkning i politikredsen. End-
videre skal nævnet på politimesterens an-
modning afgive udtalelse i spørgsmål vedrø-
rende kredsens politivæsen. Politimesteren
skal mindst 2 gange årlig holde samråd med
politinævnet og informere dette om spørgs-
mål af almindelig betydning for kredsens
politi.

Politinævnet består af 9 medlemmer, valgt
af de kommunale myndigheder i de af politi-
kredsen omfattende kommuner for en 4-års
periode. Lenspolitichefen og politimesteren
har ret til at overvære nævnets møder, men
har ikke stemmeret.

Politiets organisation på det lokale plan
foreslås ændret i den nævnte svenske be-
tænkning. Ledelsen af politiets virksomhed i
politikredsene tænkes overladt en politisty-
relse på 7 medlemmer, hvoraf politimesteren
er det ene, medens de resterende 6 foreslås
valgt af de under politikredsen hørende kom-
muner.

Anklagevæsenet i Sverige er som anført i
forbindelse med politireformen udskilt fra
politiet. Landet er inddelt i 87 anklagerdi-
strikter, der hver forestås af en chefanklager.
Hertil kommer Stockholm, Göteborg og Mal-
mö anklagerdistrikter, der forestås af en
overanklager. Anklagerdistrikterne dækker
én eller flere politikredse. I forbindelse med
det ovennævnte reformforslag om at ind-
skrænke antallet af politikredse fra 119 til
90 foreslås antallet af anklagerdistrikter for-
mindsket fra 90 til 81.

På regionsplan består anklagemyndighe-
den af 21 lensanklagere. Øverste anklage-
myndighed er rigsanklageren.

2. Norge.
I Norge har politivæsenet siden 1937 været
statsligt.

Det norske politi har ved siden af ordens-
| og kriminalpolitimæssige opgaver anklager-

mæssige funktioner samt en række forvalt-
ningsmæssige opgaver.

Norge er inddelt i 53 politidistrikter (po-
litikredse), der hver ledes af en politimester.

Politikredsenes størrelse varierer stærkt
med hensyn til indbyggerantal, areal og po-
litistyrke.
Politikredsene kan efter indbyggertal, areal
og styrketal opdeles således:
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Politikredsenes indbyggerantal.
Over 200.000 indbyggere . . . . 2 kredse

(Oslo og
Hordaland)

Fra 100.000-200.000 indb. . . . 6
- 50.000-100.000 - 24 -
- 25 .000- 50.000 - 16 -

Under 25.000 indbyggere 5

Politikredsenes areal.
Over 3.000 km2 33 kredse
Fra 2.000-3.000 km2 4 -
- 1.500-2.000 - 2 -
- 1.000-1.500 - 1
- 500-1.000 - 6 -

Under 500 km2 7

Politikredsenes styrketal.
Over 100 mand 4 kredse
Fra 51-100 mand 4
Fra 26- 50 - 17
Indtil 25 mand 28

Politivæsenet henhører i Norge under ju-
stits- og politidepartementet. Administratio-
nen af politiet sker i en særlig politiafdeling
i departementet. Direkte under denne afdeling
sorterer også en række operative politiopga-
ver, f. eks. kriminalpolicentralen, der yder
de lokale politimyndigheder bistand med
hensyn til efterforskning af forbrydelser, ud-
rykningspolitiet, hvis vigtigste opgave er
en landsdækkende færdselskontroltjeneste,
overvågningscentralen, der varetager efter-
retningsopgaver, politiintendanturen, der
sørger for politiets udrustning og tekniske
udstyr samt politiskolen og statens udlæn-
dingskontor, hvorunder fremmedkontrollen
henhører.

Et i 1966 nedsat udvalg har i 1970 afgivet
betænkning om en omorganisering af den
centrale politiadministration. Udvalget fore-
slår, at der oprettes et særligt politidirektorat
under ledelse af en rigspolitichef. Til dette
direktorat foreslås overført alle de admini-
strative opgaver, der hidtil har henhørt un-
der departementets politiafdeling, bortset fra
sådanne opgaver, der efter deres art og vig-
tighed fortsat må behandles af departemen-
tet (lovgivningsspørgsmål, budgetspørgsmål
m. v.). Til politidirektoratet foreslås knyttet
et kontrollerende og rådgivende organ på 5

medlemmer, der vælges af Stortinget. Udval-
get foreslår endvidere, at der sker en udbyg-
ning af de eksisterende tilløb til en regional
politiordning, således at der i 5 politikredse
etableres et egentligt regionalt apparat, der
skal sørge for koordinationen af beredskabs-,
overvågnings- og redningstjenesten samt af
trafiktjenesten og af dele af kriminalpolitiets
virksomhed.

På lokalt plan forestås hver politikreds af
en politimester, der er ansvarlig for politiets
virksomhed i kredsen. De fleste politikredses
landdistrikter er opdelt i lensmandsdistrik-
ter (ialt 399), hvor politiets virksomhed ud-
øves af lensmænd, der tillige har en række
opgaver af ikke-politimæssig karakter, f. eks.
foretagelse af eksekution og tvangsauktion,
inddrivelse af underholdsbidrag og i et vist
omfang skatter og afgifter.

For så vidt angår udøvelsen af anklager-
funktionerne står politiet under anklagemyn-
digheden, der på centralt plan består af rigs-
advokaten og på regionalt plan af 12 stats-
advokater.

3. Finland.

Det finske politi er statsligt, men kommu-
nerne betaler dog bidrag til udgifterne til
politiet. Det finske politis arbejdsopgaver er
i princippet udelukkende af politimæssig art.

Landet er opdelt i 272 politikredse. Hver
bykommune udgør en politikreds. Som regel
er flere landkommuner sluttet sammen til
én politikreds. Politikredsene har typisk mel-
lem 5.000 og 20.000 indbyggere. Kredsenes
areal varierer fra 55 km2 til 5.500 km2. 138
kredse har en politistyrke på 5-10 mand, 77
kredse har en styrke på 10-20 mand og 43
kredse har en styrke på over 20 mand.

Indenrigsministeriet har den øverste ledel-
se af politiet og fører tilsyn med politiet. Mi-
nisteriets administration af politiet sker i en
særlig politiafdeling, der ledes af en rigs-
politichef. Udover politiets administration
henhører under rigspolitichefen 3 operative
politiafdelinger, nemlig centralkriminalpo-
litiet, der yder bistand til de lokale politi-
myndigheder med hensyn til efterforskning
af alvorlige forbrydelser m. v., sikkerheds-
politiet, der varetager efterretningsmæssige
opgaver, og udrykningspolitiet, der bistår det
lokale politi med ordenspolitimæssige opga-
ver, navnlig med færdselspatruljeringsopga-
ver.
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På regionalt plan hører politiet under lens-
styrelsen, der leder og overvåger politiets
virksomhed i politikredsene gennem en po-
litiinspektør. Der er ialt 12 len. Helsingfors
politi er dog direkte underlagt indenrigsmini-
steriet.

På det lokale plan varetages politiets virk-
somhed af politikredsenes politistyrker. Poli-
tiet i byerne ledes af en politimester, medens
politiet i landpolitikredsene hører under lens-
mænd, der udover de politimæssige opgaver
varetager anklagermæssige opgaver og admi-
nistrative funktioner, f. eks. opkrævning af
skatter.

4. Storbritannien.

Politiet i Storbritannien er opbygget i kom-
munale politikorps, men staten afholder 50
pct. af udgifterne til politikorpsene og driver
en række centrale politiafdelinger. Det briti-
ske politi har almindelige ordens- og krimi-
nalpolitimæssige opgaver samt anklagermæs-
sige funktioner. Retsforfølgningen i større
kriminelle sager sker dog som regel ved ad-
vokater.

Storbritannien er inddelt i 49 politikredse,
der har en efter danske forhold meget bety-
delig størrelse, såvel med hensyn til indbyg-
gerantal, areal og politistyrke. Antallet af
politikredse blev i 1966 reduceret fra 119 til
49.

Politikredsene kan efter indbyggertal,
areal og styrketal opdeles således:

Politikredsenes indbyggerantal.
Over 1 million indbyggere . . . . 14 kredse
Fra 500.000-1 million indb. . . 21
- 300.000-500.000 - . . 9 -
- 200.000-300.000 - 1 -
- 100.000-200.000 - . . 2 -

Under 100.000 indbyggere . . . . 2

Politikredsenes areal.
Over 40.000 km2 14 kredse
Fra 20.000-40.000 km2 20 -
- 10.000-20.000 - 7 -
- 1.000-10.000 - 4 -

Under 1.000 km2 4

Politikredsenes styrketal.
Over 1.000 mand 32 kredse
Fra 500-1.000 mand 13

Fra 200-500 mand 2
- 100- 200 - 1

Under 100 mand 1

London politikreds (Metropolitan Police)
er langt den største politikreds med et ind-
byggerantal på 8,4 millioner og en politistyr-
ke på 25.600 mand.

Politivæsenet sorterer under indenrigs-
ministeren, der fører tilsyn med politiet og
kan udstede almindelige forskrifter om ledel-
sen og administrationen af politikredsene og
tjeneste vilkårene for politistyrkerne. Under
indenrigsministeriet er ansat 9 Inspectors of
Constabulary, der har til opgave at inspicere
og kontrollere effektiviteten af alle landets
politistyrker med undtagelse af Metropolitan
Police. En af inspektørerne (Chief Inspector)
er indenrigsministerens førende rådgiver i
politianliggender. De øvrige inspektører fø-
rer tilsyn med hver en gruppe politikredse.
De inspicerer distriktets politikredse og råd-
giver politimestrene, herunder med hensyn
til koordineringen af polititjenesten i de for-
skellige politikredse. De har kontor i deres
distrikt.

Hver politikreds ledes af en politikomité
(Police Comittee), hvori antallet af medlem-
mer bestemmes af vedkommende amtsråd el-
ler byråd. 2/3 af en politikomites medlem-
mer skal være medlemmer af vedkommende
amts- eller byråd, medens 1/3 skal være
fredsdommere (Justices of Peace) i politi-
kredsen, udpeget af vedkommende højere
domstol.

Komiteen udnævner politimesteren (Chief
Constable) og andre ledende polititjeneste-
mænd og træffer bestemmelse om antallet af
ansatte i politikredsens politistyrke og sørger
for udrustning og bygninger m. v. til denne
politistyrke. Politimesteren har den opera-
tive ledelse af kredsens politi.

For Metropolitan Police gælder, at politi-
direktøren (Commissioner of Police) ikke er
undergivet nogen politikomité, men er di-
rekte ansvarlig overfor indenrigsministeren
for sin embedsførelse.

Under Inspectors of Constabulary er i de
senere år oprettet regionale politiafdelinger,
der dels kan tilkaldes af politimestrene til
assistance i den kriminelle efterforskning og
dels varetager patruljeringen på de større ho-
vedveje gennem flere politikredse.



Kapitel IV.

Baggrunden for overvejelser om en ændret organisation af politiet.

1. Første systematiske undersøgelse af
politikredsinddelingen.

Da politikredsinddelingen blev fastlagt i
1916, skete det ikke på grundlag af en syste-
matisk undersøgelse og nærmere overvejelse
af, hvilken inddeling der var den mest hen-
sigtsmæssige for at sikre den bedst mulige
betjening af befolkningen og den størst mu-
lige effektivitet i det politimæssige arbejde.
Af rigsdagsforhandlingerne i årene 1863-
1916 vedrørende retsplejereformen fremgår,
at udgangspunktet for politikredsinddelingen
var det enkle, at hver underretskreds skulle
udgøre en politikreds. Dette princip blev
først opgivet under forhandlingerne i 1913
og 1914, navnlig af økonomiske grunde, og
ved retsplejeloven i 1916 blev som tidligere
nævnt landet opdelt i 89 underretskredse og
66 politikredse. Heller ikke i forbindelse
med politiets overgang fra i det væsentlige
kommunale politistyrker til et fælles statsligt
politikorps i 1938 eller i forbindelse med de
mindre ændringer i politikredsenes antal i
1956 og i 1960 blev spørgsmålet om en gen-
nemgribende revision af hele landets politi-
kredsinddeling taget op til behandling.

2. Samfundsudviklingen.

I det følgende gøres der rede for, hvilke træk
i samfundsudviklingen, der især har betyd-
ning for politiet og dermed for politikreds-
inddelingen.

A. Byernes vækst og stigningen
i kriminaliteten.

Landets samlede indbyggertal er siden år-
hundredeskiftet steget fra 2,5 mill, til 4,9
mill. Befolkningstilvæksten har overvejende
fundet sted i de områder, hvor betingelserne
for den industrielle udvikling har været
bedst, og den relativt største vækst i folke-
4

tallet har derfor fundet sted i hovedstads-
området og i og omkring de større byer, me-
dens landdistrikterne og de mindre bysam-
fund har stagneret eller ligefrem haft befolk-
ningsreduktion. Forskellene i de enkelte eg-
nes befolkningsgrundlag er særlig i de senere
år blevet forøget. Disse forskydninger i be-
folkningen har bevirket, at befolkningstallet
i landets politikredse (når bortses fra Køben-
havns politikreds), der i 1919 varierede mel-
lem 62.000 og 13.000 indbyggere, nu varie-
rer mellem 162.000 og 18.000 indbyggere.
I bilag 7 er redegjort for befolkningsudvik-
lingen i landets politikredse fra 1911 til
1969.

Byernes stærke vækst præger politiets ar-
bejde på mange måder, og erfaringen viser,
at bymæssige områder, især store byer, giver
langt mere politiarbejde i forhold til indbyg-
gertallet end landdistrikter. Det gælder ikke
mindst med hensyn til kriminalitetsbekæm-
pelse. Antallet af anmeldte straffelovsover-
trædelser er således steget fra ca. 132.000 i
1960 til ca. 263.000 i 1970, hvilket svarer til
en stigning på 99 % eller en gennemsnitlig
årlig stigning på næsten 10 pct. Udviklingen
har været særlig markant med hensyn til
brugstyverier af indregistrerede motorkøre-
tøjer, der siden 1960 er steget med 177 pct.,
og med hensyn til grove berigelsesforbrydel-
ser, der siden 1960 er steget med 215 pct.
Stigningen i antallet af overtrædelser af sær-
lovgivningen, f. eks. færdselslovgivningen og
politivedtægterne, illustreres af antallet af
bødeforlæg og anklageskrifter, der er steget
fra ca. 192.000 i 1960 til ca. 268.000 i 1970
eller med 40 pct.

Landets samlede indbyggerantal ventes at
stige til omkring 5,5 millioner indbyggere i
1985 og til godt 6 millioner indbyggere i år
2000. Udviklingen vil være præget af fortsat
industrialisering af samfundet og struktur-
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rationaliseringen indenfor landbruget. For-
skellene i de forskellige egnes befolknings-
grundlag vil formentlig blive yderligere øget.
Navnlig ventes befolkningskoncentrationen
omkring de störste og mellemstore byer at
ville fortsætte. Medens 15 pct. af landets
erhvervsaktive befolkning i 1965 var beskæf-
tiget ved landbrug og fiskeri, forventes dette
tal i 1985 at være faldet til 6 pct., medens det
tilsvarende antal af beskæftigede inden for
industri, håndværk og serviceerhverv, der
nu udgør 82 pct., sandsynligvis stiger til 91
pct.

Befolkningskoncentrationen i byerne vil i
forbindelse med befolkningens øgede fritid
og ændringerne i samfundsmønstret antage-
lig medføre, at de politimæssige opgaver
fortsat vil øges.

B. Færdselen.
Ved siden af udviklingen indenfor krimina-
liteten har politiets arbejde især været præ-
get af udviklingen på færdselens område.
Antallet af kørte kilometre på danske veje
udgjorde i 1960 9,1 milliarder og 1969 21,2
milliarder. Antallet af indregistrerede motor-
køretøjer er fra 1960 til 1970 steget fra
832.000, heraf 408.000 personbiler, til
1.595.000, heraf 1.076.900 personbiler. Det-
te svarer til en procentvis stigning for det
samlede antal motorkøretøjer på 92 pct. og
for personbilernes vedkommende på 164 pct.
Denne forøgelse af bilparken har skabt et
meget stort behov for en politimæssig ind-
sats. Befolkningens anvendelse af eget be-
fordringsmiddel mellem bolig og arbejds-
plads og indkøbscentre skaber behov for
trafikreguleringer og kontrol med overhol-
delse af færdselsreglerne. Udbygningen af
sommerhusområderne i forbindelse med den
forøgede fritid for befolkningen medfører
store sæsonmæssige svingninger i befolk-
ningsstrukturen og i trafikintensiteten. Dette
skaber særlige problemer for politiet. Det er
også en følge af den forøgede trafikintensitet,
at der sker flere færdselsulykker og færd-
selsuheld. Antallet af færdselsulykker med
personskade er således steget fra 17.100 i
1960 til 20.400 i 1969 eller med 19 pct. An-
tallet af færdselsdræbte udgjorde henholds-
vis 735 og 1.190 svarende til en stigning på
62 pct.

Denne udvikling ventes fortsat. På grund-
lag af foreliggende prognoser vil motorkøre-

tøjsparken således stige til ca. 2,3 millioner i
1985, heraf ca. 1,7 millioner personvogne.
Det er nærliggende at antage, at antallet af
færdselsuheld forøges.

Reduktion i ulykkestallet kan udover for-
bedringer i vejnettet opnås ved mere færd-
selspolitikontrol, bedre uddannelse af motor-
førere og andre færdselssikkerhedsfremmen-
de foranstaltninger. Disse opgaver må i ho-
vedsagen varetages af politiet.

C. Samkvemmet med udlandet.
Den stærke udvidelse af samkvemmet med
udlandet er af væsentlig betydning for poli-
tiets arbejde. Antallet af personer, der pas-
serede paskontrollen, udgjorde i 1960 16,7
millioner og i 1969 42,5 millioner. Antallet
af Interpol-ekspeditioner udgjorde i 1960
2148 og i 1970 15373. Den forøgede turisme
og forøgede indvandring af gæstearbejdere
har nødvendiggjort en udvidelse af grænse-
kontrollen og af den indenlandske fremmed-
kontrol, og politiet har fået nye opgaver ved
bekæmpelsen af den internationale narko-
tikahandel og smuglerier. Det må antages og-
så på dette punkt, at udviklingen fortsætter,
som den er begyndt, og antagelig endog i et
stadig stigende tempo.

D. Ændringerne i den kommunale
inddeling.

I 1960 fandtes her i landet udenfor Køben-
havn og Frederiksberg 86 købstæder, flæk-
ker og kommuner med såkaldt »Marstal-sta-
tus« og 1.300 sognekommuner eller ialt
1.386 kommuner. Efter den kommunalre-
form, der for provinsens vedkommende blev
gennemført den 1. april 1970, er der nu kun
275 kommuner i det samme område. Hertil
kommer København og Frederiksberg kom-
muner, således at der ialt er 277 kommu-
ner her i landet. Denne reform af landets
kommunale inddeling, som er en følge af de
ændrede samfundsforhold, har aktualiseret
behovet for en omlægning af politikredsind-
delingen. Politikredsinddelingen har hidtil
været tilpasset landets kommunale inddeling,
og de mange berøringspunkter mellem poli-
tiet og den kommunale forvaltning gør det
ønskeligt, at en tilpasning af politikreds-
grænserne efter de nye kommunegrænser
snarest kan ske.
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3. Udviklingens betydning for politiet.

De under 2 beskrevne ændringer i samfunds-
forholdene vil medføre, at politiets arbejde
stadig forøges. Det gælder hvad angår be-
kæmpelse og forfølgning af lovovertrædelser,
idet den fortsatte stigning i byernes vækst og
den deraf følgende forøgelse i kriminaliteten,
herunder den alvorligere - og internationale
- kriminalitet, må forventes fortsat. Det gæl-
der også hvad angår politiets arbejde på det
ordensmæssige og færdselsmæssige område.
Der er intet der tyder på, at den stigning i
politiets arbejdsbyrde på disse områder, som
er konstateret i de senere år, ikke vil fort-
sætte.

Hovedproblemet for tilrettelæggelsen af
den politimæssige indsats har i de senere år
været at holde trit med den forøgelse af poli-
tiets arbejde, som samfundsudviklingen har
medført. Tilrettelæggelsen af den politimæs-
sige indsats og navnlig udbygningen af den
del heraf, som tjener præventive formål, er
blevet vanskeliggjort som følge af den ned-
sættelse af arbejdstiden, som er sket indenfor
politiet i lighed med den almindelige arbejds-
tidsnedsættelse i samfundet. Endvidere har
den uheldige aldersfordeling i politikorpset
i de senere år præget politiets effektivitet.

I politiet var den 1. januar 1970 ansat et
samlet personale på 10.075 personer, heraf i
politistyrken 7.927 personer (ordens- og
civilpolitiet 6.491 og kriminalpolitiet 1.436),
kontorpersonale på 1.873 personer samt et
juridisk personale på 275 personer. Politi-
styrken er siden 1960 forøget med ca. 1.400
personer eller 21 pct., kontorpersonalet er
forøget med godt 200 personer eller 19 pct.,
og indenfor det juridiske personale er der
sket en forøgelse med 36 personer eller 14
pct.

Som nævnt er der en for politiets effek-
tivitet meget uheldig aldersfordeling i poli-
tiet. Det skyldes den uforholdsmæssig store
tilgang til politikorpset under den 2. verdens-
krig. Efter krigens ophør og løsningen af de
politimæssige opgaver i de første efterkrigsår
var denne politistyrke rigelig stor. Rekrut-
teringen til politiet blev derfor praktisk talt
indstillet i en række år. I begyndelsen af
1960erne begyndte man at udvide politistyr-
ken for delvis at opveje nedsættelser i ar-
bejdstiden. Rekrutteringen er senere blevet
forøget yderligere og udgør nu ca. 360 mand

årlig. Under hensyn til afgangen fra politi-
korpset svarer det til en nettoforøgelse på
for tiden ca. 200 mand årlig.

Denne tilgang vil medføre, at den samlede
politistyrke vil vokse til knap 9.000 mand i
slutningen af 1970erne, hvorefter den på
grund af den forøgede afgang vil falde til ca.
8.500 omkring 1983. Herefter vil styrken
stige jævnt, men først omkring år 2000 vil
styrken have en størrelse på ca. 11.000 mand.
Der må imidlertid i tiden indtil begyndelsen
af 1980erne forventes en vis nedsættelse af
politiets effektivitet i forhold til korpsets
størrelse som følge af det store antal ældre
polititjenestemænd, der findes i politistyr-
ken. Effektivitetsnedsættelsen vil dog i hvert
fald i nogen grad blive opvejet af, at der i
samme periode sker en forøgelse af antallet
af yngre politifolk, ligesom politiets reserve-
styrke, der består af pensionerede polititjene-
stemænd mellem 63 og 67 år, må forventes
forøget.

Den ovenfor beskrevne udvikling med
hensyn til politiets arbejdsopgaver, både den
allerede skete og den forventede udvikling,
såvel som hensynet til, at der ikke bør be-
skæftiges flere i politiet end nødvendigt for
at løse de politimæssige opgaver i landet, gør
det naturligt at søge at gennemføre en effek-
tivisering af politiets organisation. Det kan
ikke forventes, at en effektivisering vil med-
føre, at der kan beskæftiges færre i politiet
end i dag, men den vil bevirke, at det ikke
vil være nødvendigt i politiet at ansætte så
mange folk - folk, der er god brug for andet-
steds i samfundet - som man ville være nødt
til uden denne effektivisering.

Udvalget har til opgave at overveje og
fremsætte forslag om politiets fremtidige
struktur, herunder om inddelingen af landet
i politikredse, om opbygningen af politiets
ledelse og om hovedprincipperne for politiets
fremtidige arbejde.

Den foreliggende delbetænkning vedrører
i princippet alene spørgsmålet om den frem-
tidige inddeling af landet i politikredse.

Udvalget har som anført også til opgave at
overveje spørgsmålet om politiets fremtidige
ledelse og spørgsmålet om hovedprincipperne
for politiets fremtidige arbejde.

Problemerne i forbindelse med opbygnin-
gen af politiets øverste ledelse vedrører dels
politimestrenes forhold til justitsministeriet,
rigspolitichefen og anklagemyndigheden og
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dels forholdet mellem de enkelte politikredse
indbyrdes. Ledelsesproblemerne har en vis
sammenhæng med politikredsinddelingen.

Udvalget har ikke afsluttet sine overvejel-
ser vedrørende ledelsesproblemerne. Det er
dog udvalgets foreløbige opfattelse, at der
ikke bør ske så væsentlige ændringer i orga-
nisationen af politiets ledelse, at principper-
ne i den nuværende organisation ændres på
afgørende måde. Politimestrene (politidirek-
tøren i København) bør fortsat i princippet
have den selvstændige ledelse af kredsenes
politi og have ansvaret for udførelsen af det
politiet i kredsene påhvilende arbejde samt
under anklagemyndighedens tilsyn udføre
påtalen i straffesager ved underret. Medens
der med hensyn til politikredsenes forhold til
justitsministeriet og anklagemyndigheden for-
mentlig kun er et begrænset behov for at
foretage ændringer i forhold til den nuvæ-
rende ordning, er der i udvalget rejst spørgs-
mål om at give rigspolitichefen en videre-
gående adgang til indseende med polititjene-
stens tilrettelæggelse i politikredsene, end
den adgang, der i dag tilkommer ham med
hensyn til at føre tilsyn med politikredsenes
almindelige tilrettelæggelse af arbejdet og
til at give almindelige bestemmelser herom.
Navnlig er der rejst spørgsmål om at tillægge
rigspolitichefen beføjelse til at give konkrete
direktiver om den almindelige tilrettelæggel-
se af polititjenesten i politikredsene og at
give ham en videregående kompetence til at
gennemføre en samordning af den politimæs-
sige indsats end den, der tilkommer ham
ifølge de gældende biståndsregler, jfr. side

19-20. Endelig bør reglerne for anvendelsen
af de centrale afdelinger under rigspolitiche-
fen, særlig rejseafdelingen og færdselspoli-
tiet, overvejes nærmere.

Udvalget har endelig til opgave at fastlæg-
ge hovedprincipperne for politiets fremtidige
arbejde. Dette spørgsmål behandles til dels
i nærværende betænkning under beskrivelsen
af, hvorledes organisationen i de nye politi-
kredse bør opbygges. Det er i betænkningen
forudsat, at politiet i hovedsagen fortsat vil
have de arbejdsfelter, som det i dag bestri-
der. Politiets centrale opgaver er som nævnt
foran side 17 omtalt i retsplejelovens § 108,
stk. 1. Herefter påhviler det politiet at op-
retholde sikkerhed, fred og orden, at påse
overholdelsen af love og vedtægter samt at
foretage det fornødne til forhindring af for-
brydelser og til efterforskning og forfølgning
af sådanne. Politiet har imidlertid en række
andre opgaver af ikke egentlig politimæssig
karakter, jfr. side 18. Spørgsmålet om, hvor-
vidt og i hvilket omfang politiet bør fritages
for disse opgaver behandles i et underudvalg
under strukturudvalget. Et andet underud-
valg overvejer spørgsmålet om en rationali-
sering af arbejdsgangen indenfor politiet,
herunder spørgsmålet om en eventuel om-
lægning af arbejdet mellem de forskellige
personalekategorier indenfor politiet. Det er
udvalgets opfattelse, at der ikke vil ske så-
danne ændringer i politiets fremtidige ar-
bejdsopgaver og i behandlingen af arbejds-
opgaverne, at løsningen af disse problemer
vil stille sig i vejen for en ny politikredsind-
deling.



Kapitel V.

Udvalgets overvejelser om politikredsinddelingen.

1. Hensynet til anden administrativ
inddeling m. v.
A. Kommuner.

Den nuværende politikredsinddeling har
med enkelte undtagelser hidtil fulgt de før
1970 gældende kommunegrænser, men kom-
munalreformen har medført, at politikreds-
grænserne i vidt omfang deler en kommune
mellem 2 eller flere politikredse, jfr. bilag
3. Af hensyn til politiets samarbejde med
kommunerne vil det være uhensigtsmæssigt,
at en kommune er delt mellem flere politi-
kredse. Dette gælder således på vej- og færd-
selsområdet, hvor en række foranstaltninger
om begrænsninger i benyttelsen af gader og
veje, f. eks. parkeringsforbud og påbud om
ensrettet færdsel m. v., træffes efter forhand-
ling mellem politiet og kommunalbestyrel-
sen. Tilsvarende gælder en række tilladelser
i henhold til politivedtægterne og restaura-
tions- og hotellovgivningen m. v. Også af
hensyn til civilforsvars-, sundheds-, brand-
og bygningslovgivningen er det praktisk, at
hele kommunen hører under samme politi-
kreds. Udvalget har under hensyn til dette
nære samarbejde mellem politiet og den kom-
munale forvaltning lagt til grund, at en kom-
mune ikke under de nuværende forhold bør
være delt mellem flere politikredse.

B. Amter og amtskommuner.
Politiets berøringsflader med amterne og
amtskommunerne er begrænsede. Politime-
strene skal som almindelig underøvrighed af-
give indstilling i sager, der henhører under
amtet som overøvrighed, navnlig sager inden-
for det person- og familieretlige område og
sager om fri proces. I København varetages
overøvrighedsfunktionerne af overpræsiden-
ten. Politikredsenes forbindelse med amts-
kommunerne er i det væsentlige indskrænket
til vejvæsenet, idet amtsrådene bestyrer ho-

vedlandeveje og landeveje. Udfra alminde-
lige administrative hensyn finder udvalget
det dog ønskeligt, at politikredsenes græn-
ser følger amtsgrænserne, medmindre politi-
mæssige hensyn begrunder en fravigelse.

C. Regioner.
Landets inddeling i regioner, der blandt
andet har betydning ved en decentralisering
af kommandoforholdene i en krigssituation,
og anvendes af forsvaret, civilforsvaret, det
civile beredskab og politiet, jfr. side 19,
bygger på den tidligere amtsinddeling. Flere
af de nuværende politikredse har områder
i 2 regioner. En omlægning af regionsgræn-
serne efter den nye amtsinddeling er under
forberedelse. Efter de foreliggende planer
kan det forventes, at landet inddeles i 7
regioner, således at region I omfatter Nord-
jyllands amt, region II Århus, Viborg og
Ringkøbing amter, region III Sønderjyllands,
Ribe og Vejle amter, region IV Odense amt,
region V Storstrøms og Vestsjællands amter,
region VI Københavns kommune samt Kø-
benhavns, Roskilde og Frederiksborg amter
og region VII Bornholms amt. I de tilfælde,
hvor en amtsgrænse tillige er regionsgrænse,
er det af særlig betydning, at politikredsind-
delingen følger amtsinddelingen.

D. Retskredse.
Udvalget finder, at det er af væsentlig be-
tydning, at grænserne for underretskredsene
og politikredsene tilpasses hinanden, således
at en politikreds så vidt muligt omfatter en
eller flere hele retskredse. Politiets berørings-
flader med underretterne er omfattende, så-
vel indenfor strafferetsplejen som den bor-
gerlige retspleje. Underretten medvirker ved
en række skridt under politiets efterforsk-
ning af forbrydelser, og politimesteren re-
præsenterer anklagemyndigheden under straf-
fesagernes behandling ved retten. Endvidere
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yder politiet retten bistand f. eks. ved for-
kyndelser og fremstillinger for fogedretten,
ligesom der påhviler politiet en ret tids- og
personalekrævende arbejdsbyrde med trans-
port af varetægtsfængslede fra arresten til
retsmoder, fremstilling i retten og tilbage-
transport til arresten.

Justitsministeriet er i færd med at fore-
tage en gennemgang af landets retskredse
med henblik på at søge retskredsgrænser-
ne tilpasset den nye kommmunale indde-
ling af landet. Efter de hidtil fulgte ho-
vedprincipper for retskredsinddelingen er
det mest passende indbyggertal for et ene-
dommerembede fra 30.000 til 40.000 ind-
byggere afhængig af sagsmængden i rets-
kredsen. Når indbyggertallet nærmer sig
50.000, bør der ske en deling af retskredsen.
Det mest hensigtsmæssige indbyggertal for
et to-dommerembede er 60.000-80.000. Hvis
indbyggertallet i en retskreds er væsentlig
større end 80.000, må antallet af dommere
i retskredsen udvides. Der vil af justitsmini-
steriet ved den nye retskredsinddeling blive
lagt vægt på, at retskredsgrænserne tilpasses
politikredsgrænserne.

Med hensyn til spørgsmålet om, hvorledes
politiets samarbejde med retterne kan til-
rettelægges i tilfælde, hvor det ikke måtte
være muligt at tilpasse rets- og politikreds-
grænserne efter hinanden, henvises til be-
mærkningerne side 75.

E. Statsadvokatkredse.
Inddelingen af landet i statsadvokatkredse
bør tilpasses politikredsinddelingen.

F. Befolkningens tilknytningsforhold.
Foruden hensynet til den øvrige administra-
tive inddeling er der ved udarbejdelsen af
forslaget til nye politikredsgrænser så vidt
muligt taget hensyn til, hvilke større byer be-
folkningen i landdistrikterne og i de mindre
byer er knyttet til. Til vejledning herom fore-
ligger de af Danmarks Statistik foretagne
undersøgelser vedrørende befolkningens han-
delsvaner og de af kommunalreformkommis-
sionens sekretariat i betænkningen »Amts-
kommuner« offentliggjorte undersøgelser om
arbejdskraftoplande, servicecentre m.v. Disse
forhold vil dog kun have en begrænset be-
tydning ved afgørelsen om politikredsenes
udformning. Det er vigtigere at kunne få

hjælp fra politiet gennem hurtige udryknin-
ger end at have kort vej til en politistation.

2. Hensynet til politiets funktioner.

A. Ordenspolitiet,
a) Døgnvagtsbetjening.
Omkring 2 millioner af landets befolkning-
er bosat i områder, der ikke betjenes fra en
døgnvagtsstation. Som det fremgår af be-
mærkningerne i kapitel II, har ordenspoliti-
stationerne i 21 politikredse alene åbent en
del af døgnet. Befolkningen i disse kredse
er, når stationerne er lukkede, henvist til
enten at foretage opkald til en polititjeneste-
mand på hjemmevagt eller til en døgnvagts-
politistation i en nabopolitikreds. I flere po-
litikredse, hvor der findes en døgnvagtssta-
tion, er det tjenstgørende personale i nat-
timerne og på lørdage og søndage ikke til-
strækkeligt stort til at kunne tage sig af alle
opgaver i hele kredsen. Dette fører til, at be-
folkningen i politikredsen i vidt omfang er
henvist til på tilsvarende måde at modtage
bistand fra tjenestefri politifolk, der står til
rådighed for udrykninger udenfor deres
egentlige tjenestetid. Udrykninger vil i så-
danne tilfælde normalt finde sted med en vis
forsinkelse. Drejer opkaldet sig om f. eks.
alvorlige trafikulykker, gade- og værtshus-
uorden eller alvorlige forbrydelser, vil det
personale, der står til rådighed, undertiden
være for lille. Udrykninger med én mand vil
ofte være utilstrækkelige og kan især i nat-
tetimerne være forbundet med personlig ri-
siko for den pågældende.

Ved en ny politikredsinddeling bør der
efter udvalgets opfattelse lægges væsentlig
vægt på, at der så vidt muligt i hver politi-
kreds kan etableres en hovedpolitistation af
en sådan personalemæssig størrelse, at den i
alle døgnets timer kan varetage alle løbende
politimæssige opgaver for hele politikredsen.
Dette gælder i særlig grad med henblik på
sikring af en effektiv patrulje- og udryknings-
tjeneste. Som nævnt side 17 har patruljerings-
virksomheden væsentlig præventiv betyd-
ning. Det gælder både med hensyn til op-
retholdelse af ro og orden og som krimina-
litetsforebyggende faktor. En forøget politi-
kontrol har erfaringsmæssigt også stor værdi
for færdselens smidige afvikling.

Etableringen af en effektiv døgnbetjent
politistation forudsætter, at der hele døg-
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net skal være mindst 5 ordenspolitifolk
til tjeneste, nemlig en vagthavende, der
passer politistationens radiostation, telefon
og telex og en eventuel alarmeringscentral,
og fire andre polititjenestemænd, der på
skift - 2 ad gangen - enten patruljerer
i radiovogn og således fra politistationen
hurtigt kan dirigeres til opståede opgaver
eller er til rådighed på politistationen for
udrykningsopgaver som regel i nærheden
af stationen og i øvrigt bistår den vagt-
havende. En sådan bemanding kræver efter
de gældende tjenestetidsregler, at der i vagt-
tjenesten indgår et personale på mindst 5
vagthavende og 18 tjenstgørende eller ialt
23 mand. En ligelig fordeling af dette perso-
nale i vagthold over døgnets 24 timer vil
imidlertid ikke være hensigtsmæssig, da der
normalt vil være et væsentligt større behov
for at foretage patruljeringer og udrykninger
i dag- og aftentimerne end i nattimerne. End-
videre vil færdselsregulering normalt kun
ske i dagtimerne, ligesom behandlingen af de
sager, der hører under ordenspolitiet, mest
hensigtsmæssigt sker i dagtimerne, hvor poli-
tiet kan komme i forbindelse med befolk-
ningen og andre offentlige myndigheder.

For at en politikreds hovedstation kan an-
tages at have en hensigtsmæssig størrelse, vil
det derfor i almindelighed være nødvendigt,
at der i vagttjenesten i dag- og aftentimerne
er et noget større beredskab end en leder og
fire almindelige ordenspolitifolk. En for-
øgelse af dag- og aftenholdene med hver 2
mand vil kræve, at der skal være ca. 30 per-
soner til rådighed for omgangstjenesten.

Med et personale i omgangstjenesten på
ca. 30 mand vil der erfaringsmæssigt være
brug for et ordenspolitipersonale på 10-12
mand til løsning af ordenspolitiets øvrige op-
gaver ved hovedpolitistationen.

Opbygningen af en politikreds ordens-
politi med en styrke på politikredsens hoved-
station på ca. 40 mand vil derfor være det
normale minimum for etablering af en bære-
kraftig organisation af ordenspolitiet. Etable-
ringen af en døgnpolitistation med en beman-
ding på kun 5 ordenspolitifolk også i dag-
og aftentimerne vil dog som nævnt kunne
ske med en samlet styrke på vagtholdene på
23 mand, hvilket - når ledelse og personalet
uden for omgangstjenesten til behandling af
særlige opgaver medregnes - svarer til en
samlet ordenspolitistyrke ved hovedstationen

på ca. 30 mand. I landets store byer fore-
ligger der særlige politimæssige problemer,
som vil kræve en ordenspolitistyrke af et væ-
sentligt større omfang end 40 mand ved ho-
vedstationen. I politikredsene omkring de
store byer vil der endvidere ofte være behov
for oprettelse af yderligere specialafdelinger.

Overfor de fordele, der opnås ved en poli-
tistation, der døgnet rundt er betjent af et
politipersonale på mindst 5 mand, står hen-
synet til, at udrykningsafstandene ikke bliver
for store. Er det tilfældet, vil det ikke være
muligt at betjene befolkningen i politikred-
sens yderdistrikter på tilstrækkelig god
måde, end ikke selv om der til stadighed pa-
truljeres fra døgnvagtsstationerne. Man må
derfor i landets tyndest befolkede egne regne
med, at det vil blive mest hensigtsmæssigt at
bibeholde politikredse enten helt uden døgn-
vagtsbetjening eller med en mindre styrke
om natten end 5 mand. Man må sådanne ste-
der i hvert fald i hovedstationens lukketid
etablere beredskabs- eller hjemmevagt i et
vist omfang og i øvrigt gennem samarbejde
med større nabokredse modtage hjælp derfra,
også ved større udrykningsopgaver.

b) Arbejdsmæssige hensyn.
Foruden de fordele, der opnås ved i en politi-
kreds at have en styrke, der muliggør døgn-
vagtsbetjening og døgnvagtspatruljering, er
der en lang række andre fordele forbundet
med at have politikredse af den nævnte
størrelse fremfor mindre politikredse. Det
forholdsvis lille personale, der er til rådig-
hed i de mindre kredse, gør det vanskeligt
at tilrettelægge løsningen af politiets arbejds-
opgaver på en tilfredsstillende måde. Det
gælder ikke alene patrulje- og udryknings-
tjenesten, men også de øvrige arbejdsområ-
der i politikredsen.

1° Arbejdsmængden.
Politiets arbejdsmængde i en politikreds er
ikke jævnt fordelt over hele året. Dette skyl-
des dels tilfældigheder, dels mere sæsonpræ-
gede svingninger. I almindelighed er arbejds-
byrden noget større i sommermånederne end
i vintermånederne som følge af befolknin-
gens større aktivitet i sommermånederne.
De mindre politikredse kan ofte ikke uden
overarbejde eller bistand fra andre kredse
klare sådanne udsving i arbejdet. En væsent-
lig ulempe ved svingningerne i arbejdsmæng-
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den er også, at patruljeringsvirksomheden
ofte forsømmes til fordel for den mere ha-
stende behandling af allerede opståede sager.

Sygdomsperioder, ferier og midlertidige
vakancer i forbindelse med forflyttelser og
efteruddannelse blandt personalet medfører
ligeledes en væsentlig større ulempe for til-
rettelæggelsen af polititjenesten i politikredse
med et mindre personale.

I de større politikredse kan man normalt
på egen hånd bære såvel sæsonmæssige ud-
sving i arbejdsbyrden som vakancer, ferier
og sygdom.

2° Arbejdsopgaverne m. v.
En tilfredsstillende fordeling af arbejdsopga-
verne er ligeledes vanskeligere at foretage i
de mindre politikredse. En hensigtsmæssig
fordeling af arbejdsopgaverne efter opga-
vernes art og personalets uddannelse forud-
sætter en organisatorisk enhed af en vis stør-
relse. En vis specialisering vil normalt inde-
bære en række fordele med hensyn til sikker-
heden og hurtigheden i behandlingen af sa-
gerne samtidig med, at der opnås bedre ga-
rantier for en ensartet afgørelse. En forud-
sætning herfor er imidlertid, at opgaverne
har et sådant omfang, at mindst én person
fuldt ud kan beskæftiges indenfor et special-
område.

- På samme måde som for ordenspolitiets
vedkommende gælder for de øvrige grupper
i politiet, at specialisering forudsætter en
vis størrelse. Mangler den, må »specialisten«,
hvad enten hans specialviden består i en le-
deruddannelse i ordenspolitiet eller i krimi-
nalpolitiet, eller i en juridisk uddannelse, be-
skæftige sig med arbejde, som ikke kræver
hans evner anvendt fuldtud, hvilket ud fra
mange synspunkter er uheldigt. -

Hvad der her er sagt om en specialviden
eller specialkunnen gælder også for så vidt
angår udnyttelsen af det tekniske materiel,
som er en afgørende forudsætning for den
effektive udførelse af politiets hverv. Resul-
tatet bliver enten, at dette materiel i den lille
politikreds henstår delvis ubenyttet, eller at
det af økonomiske grunde slet ikke findes i
politikredsen.

3° Arbejdsforholdene.
Arbejdsforholdene i de mindre politikredse
er ofte utilfredsstillende for personalet. Den
hjemmevagts- eller beredskabstjeneste, der

må opretholdes, og som medfører, at en poli-
timand alene må klare også vanskeligere ud-
rykningsopgaver i aften- og nattimerne, er be-
lastende for polititjenestemanden og dennes
familie og er ikke forenelig med nutidens op-
fattelse af, hvad gode arbejdsforhold er.
Dette gælder navnlig beredskabstjenesten
indenfor ordens- og kriminalpolitistyrken,
men også for politimesteren og politifuld-
mægtigene samt lederne og souscheferne in-
denfor ordens- og kriminalpolitiet gælder, at
én altid må være til rådighed i aften- og nat-
timerne og på lørdage og søndage med hen-
blik på afgørelse af opståede tvivlsspørgs-
mål, f. eks. i forbindelse med anholdelser og
tvangsindlæggelser af sindssyge. Navnlig i
politikredse uden eller med kun én politi-
fuldmægtig er rådighedstjenesten for det juri-
diske personale belastende.

De under 1° nævnte mindre udsving i ar-
bejdsmængden og afviklingen af sygdom,
ferier og vakancer medfører også utilfreds-
stillende vilkår for personalet i de mindre
kredse, der er særlige følsomme overfor disse
udsving. Personalet må således ofte påtage
sig overarbejde og risikerer pludselige om-
lægninger i tjenesten, og der opstår ofte van-
skeligheder med hensyn til afholdelse af fe-
rie i den travle sommerperiode.

c) Ordenspolitiets forhold i øvrigt.
1° Ledelsen.
Udvalget stiller ikke forslag om, hvorledes
en politikreds funktionelt bør opbygges. Ar-
bejdsopgaverne og ordenspolitipersonalets
sammensætning vil variere mellem de enkel-
te politikredse, og det vil derfor ikke være
hensigtsmæssigt at foreskrive en ensartet
funktionel opbygning, som skal være gæl-
dende for alle politikredse.

Udvalget finder dog anledning til at frem-
hæve, at den daglige ledelse af ordenspoliti-
styrken bør være fælles for hele kredsen. Sta-
tionslederen ved hovedstationen og dennes
stedfortræder bør lede og føre tilsyn med alle
stationer og enkeltmandsdistrikter i politi-
kredsen, ligesom han skal have adgang til at
disponere over personalet ved alle kredsens
stationer til udrykningsopgaver og lignende.

2° Særafdelinger.
De ordenspolitimæssige opgaver, der navnlig
kan være anledning til at lade behandle i sær-
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lige afdelinger, er ordenspolitiets administra-
tionsopgaver, herunder personaleadministra-
tion og færdigbehandling af færdselssager
med udfærdigelse af bødeforelæg og anklage-
skrifter samt anklagervirksomhed i politisa-
ger. Spørgsmålet om, i hvilket omfang or-
denspolitimæssige opgaver bør løses i sær-
lige afdelinger eller bør udføres af vagthol-
dene i omgangstjenesten, må efter udvalgets
opfattelse afhænge af de konkrete omstæn-
digheder, herunder om der i politikredsen
findes personale, der på grund af sygdom
ikke er egnet til at deltage i aften- og nat-
tjenesten, og behovet for specialisering. Ved
oprettelse af særafdelinger bør der tages hen-
syn til vagtholdenes beredskabsstyrke. Det
vil ofte være formålstjenligt at lade tjenesten
i særafdelinger gå på skift mellem perso-
nalet. En sådan turnusordning bidrager dels
til at sikre fleksabilitet i den organisatoriske
opbygning, dels til at skabe større afveksling
i arbejdet og til at give personalet en mere
alsidig uddannelse.

I de seneste år er der på forsøgsbasis i
enkelte større byer indført en distriktspoliti-
ordning svarende til den eksisterende ord-
ning med betjening af landdistrikterne ved
landbetjente. Byerne opdeles i distrikter, i
hvilke vedkommende distrikts overpoliti-
betjent udfører gående og cyklende patrul-
jering i dagtimerne og varetager sagsbehand-
lingen af de fleste ordenspolitimæssige opga-
ver i distriktet. Denne distriktspolitiordning,
der skaber mulighed for bedre kontakt mel-
lem bybefolkningen og den enkelte politi-
mand, og samtidig indebærer mulighed for,
at især ældre politifolk beskæftiges med et
væsentligt politimæssigt arbejde, bør efter
udvalgets opfattelse udbygges.

3° Understationer og landbetjente.
Udover hovedpolitistationen i en politikreds
må der alt efter de lokale behov opretholdes
understationer og enkeltmandsdistrikter for
ordenspolitiet.

Understationernes arbejdsopgaver består i
dag i at udføre den almindelige ordenspoliti-
tjeneste, herunder normalt patruljerings- og
udrykningstjeneste, indenfor stationens åb-
ningstid i de mindre byer, hvor understatio-
nerne er beliggende, og det omliggende land-
distrikt. Endvidere fungerer understationer-

ne som ekspeditionssteder for befolkningen,
der kan rette henvendelse til stationen for at
få udstedt pas, jagttegn eller førerbevis eller
for at få våbentilladelse, tilladelse til bort-
lodning m. v. eller for at aflevere eller få ud-
leveret hittegods. I enkeltmandsdistrikterne
udfører en landpolitibetjent på tilsvarende
måde den ordenspolitimæssige og mere ser-
viceprægede betjening af befolkningen i
landdistriktet.

I forbindelse med forslaget om at etablere
en effektiv patruljerings- og udrykningstjene-
ste ved politikredsens hovedstation døgnet
rundt vil ordenspolitifolkene ved understa-
tionerne og i landdistrikterne i almindelig-
hed kunne frigøres for udrykningstjenesten i
aften- og nattimerne.

Hensynet til betjeningen af befolkningen
tilsiger, at de i dag eksisterende ordenspoliti-
stationer og landpolitidistrikter i vidt omfang
opretholdes under en ny politikredsindde-
ling. Dette gælder også de stationer, som
under en ny politikredsinddeling eventuelt
ophører med at være hovedstationer. Over-
flytning af patruljetjenesten og væsentlige
dele af udrykningstjenesten samt visse sags-
behandlende funktioner til politikredsens
hovedpolitistation fritager ordenspolitifol-
kene ved understationerne og i landdistrik-
terne for en del af deres arbejdsbyrde. Dette
forhold samt ønsket om at styrke døgnbetje-
ningen ved hovedpolitistationerne i landets
politikredse vil gøre det naturligt, at der sker
en vis reduktion i ordenspolitipersonalet
ved understationerne, herunder de stationer,
der ophører med at være hovedstation, og at
enkelte landdistrikter nedlægges. Personale-
hensyn og lokalespørgsmål kan dog føre til,
at denne ændring sker over en længere pe-
riode.

Opbygningen af ordenspolititjenesten efter
de refererede retningslinier vil efter udval-
gets opfattelse skabe grundlag for en bære-
kraftig organisation, som vil gøre det muligt
for ordenspolitistyrken i en politikreds at
klare alle almindelige ordenspolitimæssige
opgaver, herunder også større opgaver, der
kræver en samlet indsats af en politistyrke af
en vis størrelse. Der vil endvidere kunne
etableres en tilfredsstillende anvendelse af
de tekniske hjælpemidler, som stilles til rå-
dighed for ordenspolitiet.
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B. Kriminalpolitiet.

a) Døgnvagt.
Landets samlede kriminalpolitistyrke har ik-
ke en sådan størrelse, at der kan etableres
døgnvagtstjeneste i hver politikreds. Dette
vil næppe heller være nødvendigt eller øko-
nomisk forsvarligt. Under den nuværende
politikredsinddeling eksisterer der kun en
dognvagtstjeneste for kriminalpolitiet i 9
politikredse, nemlig i København, Frederiks-
berg, Gentofte, Lyngby og Gladsaxe samt i
Århus, Ålborg, Odense og Odense herred
politikredse. I aften- og nattimerne vil der
udenfor de største byer ikke være tilstrække-
lige udrykningsopgaver for kriminalpolitiet,
og i disse tidsrum vil det kun i begrænset
omfang være muligt at foretage egentlige ef-
terforskningsskridt. Den patruljering, som
udføres af ordenspolitiets patruljer, virker
også kriminalitetsforebyggende. Gennem
den uddannelse i efterforskningsopgaver, der
i de senere år er givet ordenspolitiet, skabes
der større mulighed for, at ordenspolitiet kan
foretage uopsættelige skridt i anledning af be-
gået kriminalitet. Såfremt der derfor opret-
holdes en effektiv patruljerings- og udryk-
ningstjeneste for ordenspolitiet i en politi-
kreds kombineret med en tilkaldevagtord-
ning i aften- og nattetimerne for kriminal-
politiet, vil der - bortset fra de største byer
— foreligge en antagelig dækning af behovet
for den kriminalpolitimæssige indsats.

b) Koncentration af kriminalpolitiet
på hovedstationen.
Hvis politikredsinddelingen normalt opbyg-
ges omkring en ordenspolitistyrke på mindst
ca. 40 mand ved hovedpolitistationen, vil der
typisk være en kriminalpolitistyrke i kred-
sen på mellem 10 og 20 mand. En kriminal-
politistyrke af denne størrelse vil erfarings-
mæssigt være i stand til at udføre alle nor-
male kriminalpolitimæssige opgaver, ligesom
en vis specialisering vil kunne gennemføres.
Under spidsbelastninger og i særligt store og
alvorlige sager vil der endvidere være mulig-
hed for at rekvirere assistance hos rigspoliti-
chefens rejseafdeling.

Under den nuværende politikredsinddeling
findes som anført side 13 kriminalpolitifolk
stationeret på en række understationer. Kri-
minalpolitipersonalet ved understationerne
har et personale fra 1 til 7 mand. En rationel

tilrettelæggelse af efterforskningsarbejdet
forudsætter, at kriminalpolitistyrken ved en
kriminalpolitistation har en vis mindstestør-
relse. Det må ud fra funktionelle hensyn end-
videre anses for uhensigtsmæssigt at have
kriminalpolitiet i en politikreds fordelt på
flere stationer, der hver for sig behandler
alle kriminelle sager inden for hver stations
distrikt. Det er derfor udvalgets opfattelse,
at kriminalpolitistyrken i en politikreds i
almindelighed bør samles ved politikredsens
hovedstation under én ledelse. Herved til-
godeses tillige behovet for et nærmere sam-
arbejde mellem kriminalpolitifolkene og po-
litifuldmægtigene under hele efterforsknings-
arbejdet og for politimesteren til at koor-
dinere og føre tilsyn med behandlingen af de
kriminelle sager. Samling af kriminalpolitiet
i større enheder vil endvidere gøre det mu-
ligt at opnå en mere effektiv udnyttelse af de
moderne hjælpemidler, der kan stilles til
rådighed for den kriminelle efterforskning.
Såfremt kriminalpolitiet i højere grad kon-
centreres i større enheder, vil der endvidere
være grundlag for en vis specialisering af
personalet. Kriminalpolitiet vil herved bedre
være i stand til at imødegå den mere mobile
og teknisk prægede kriminalitet.

c) Hensynet til kriminalpolitiets
lokalkendskab.

Der har såvel overfor udvalget som i ud-
valget været fremført betænkeligheder mod
en sådan koncentration af kriminalpolitiet i
politikredsens hovedby. Navnlig findes det
betænkeligt at flytte kriminalpolititjenesten
væk fra de byer, der ved en ny politikreds-
inddeling eventuelt ophører med at være ho-
vedsæde i en politikreds. Disse betænkelig-
heder er navnlig begrundet i, at kriminal-
politiet, hvis det samles på færre enheder,
mister et lokalkendskab, som er værdifuldt
for dets arbejde ved opklaringen af forbry-
delser. Efter udvalgets opfattelse er dette
synspunkt ikke uden vægt. Lokalkendskabet
har navnlig betydning derved, at politiet ofte
har et godt kendskab til kriminelle eller po-
tentielt kriminelle elementer i politikredsen,
og således ofte kendskab til forbrydernes
arbejdsmetoder og tilholdssteder samt deres
skjulesteder og afsætningssteder for tyveko-
ster. Befolkningen vil også være mere til-
bøjelige til at gøre en lokalt kendt politi-
mand bekendt med en eventuel viden eller
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mistanke om en begået forbrydelse, om mu-
lige gerningsmænd m. v. En koncentration af
kriminalpolitiet på større enheder indenfor
de foreslåede politikredse vil dog efter ud-
valgets opfattelse ikke medføre, at det for-
nødne lokalkendskab går tabt. Lokalkend-
skabet kan sikres enten ved, at der visse ste-
der, navnlig i bysamfund af en vis størrelse,
bibeholdes et begrænset antal kriminalpoliti-
folk, eller ved at enklere efterforskningsop-
gaver fordeles blandt kriminalpolitifolk efter
geografiske retningslinjer. Gennem et for-
grenet net af ordenspolitistationer og enkelt-
mandsdistrikter, der fortsat vil blive opret-
holdt over hele landet, vil der i øvrigt være
sikret politiet som sådant betydeligt lokal-
kendskab.

Udvalget finder ikke anledning til at stille
forslag om, på hvilke steder der eventuelt
bør være stationeret kriminalpolitifolk uden-
for politikredsenes hovedstationer. Dette må
afgøres konkret fra sted til sted. Hensynet til
kriminalpolitipersonalet ved de nuværende
understationer og de stationer, der i forbin-
delse med en omlægning af politikredsene
ophører med at være hovedstationer, samt
lokalespørgsmål tilsiger, at omflytninger gen-
nemføres over en årrække.

C. Kontorfunktioner.
Under den eksisterende ordning varetages
kontorfunktionerne af personale på det sted,
hvor politimesteren har sit kontor, og hvor
normalt hovedpolitistationen findes. I en
række tilfælde er dele af kontorfunktionerne
dog henlagt til afdelingskontorer andre ste-
der i politikredsen, jfr. bilag 6. Disse afde-
lingskontorer, der sædvanligvis findes i for-
bindelse med en underpolitistation for or-
denspolitiet, ledes enten af en politifuldmæg-
tig eller af en kontorfunktionær.

Ud fra effektivitetshensyn og ud fra øko-
nomiske betragtninger vil det efter udvalgets
opfattelse være mest hensigtsmæssigt at sam-
le kontorfunktionerne i en politikreds på
ét sted. Politikontoret vil herved i flere til-
fælde få en sådan størrelse, at sagsområder-
ne kan fordeles på særlige afdelinger. Der vil
i forbindelse hermed kunne gennemføres en
større specialisering af personalet. Et større
personale, eventuelt indenfor de enkelte af-
delinger, gør det lettere at løse de proble-
mer, der opstår f. eks. under sygdom, gra-
viditet eller ferie. Ved ændringer eller sving-

ninger i arbejdsbyrden kan opgaverne bedre
fordeles om. Samling af kontorfunktionerne
på ét sted og etablering af en organisation af
en vis størrelse vil endvidere medføre bespa-
relser med hensyn til f. eks. kontormateriel
og kontorudstyr, der vil kunne udnyttes me-
re effektivt.

Kontorfunktionerne bør derfor efter ud-
valgets opfattelse så vidt muligt centraliseres
på politikontoret i politikredsens hovedby i
forbindelse med politimesterens kontor. De
eksisterende afdelingskontorer og politikon-
torerne i de byer, der ikke længere skal være
hovedsæde for en politikreds, bør nedlæg-
ges. Under en nyordning bør det på den
anden side ikke blive vanskeligere for pub-
likum at rette henvendelse til politiet om
ekspedition af f. eks. pas, jagttegn, fornyelse
af førerbeviser og udstedelse af forskellige
tilladelser. Befolkningens adgang til let at
få ekspederet sådanne sager må derfor sam-
tidig sikres ved, at alle underpolitistationer
indrettes som ekspeditionssteder for disse
kontorfunktioner.

D. Anklagervirksomhed.
Som nævnt side 28 mener udvalget, at an-
klagemyndigheden bør bevare sin nuværen-
de nære tilknytning til politiet. Det vil sige,
at den juridiske behandling af kriminelle
sager, herunder anklagerfunktionerne i ret-
ten, fortsat bør udføres af politimesteren og
de i politikredsen ansatte politifuldmægtige.

I nogle politikredse gør en politifuldmæg-
tig tjeneste i en anden by end den, hvor
politimesteren har sit kontor. Den væsentlig-
ste begrundelse for en politifuldmægtigs pla-
cering ved et sådant afdelingskontor er, at
vedkommende by tillige er tingsted for en
retskreds, således at politifuldmægtigen ud-
fører anklagerfunktionerne ved denne ret.
Med nutidens trafikforhold er der ikke læn-
gere et særligt behov for stationering af en
fuldmægtig ved de tingsteder, der er placeret
i en anden by end den, hvori politikredsen
har hjemsted. De juridiske opgaver i en po-
litikreds vil kunne tilrettelægges mere smi-
digt og effektivt, hvis alle fuldmægtige gør
tjeneste samme sted som politimesteren. Den
tendens, der under den nuværende ordning
har været til, at et afdelingskontor har fun-
geret som en selvstændig enhed for en del
af en kreds, vil tillige kunne modvirkes ved
en samling af alle jurister i politikredsens
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hovedby. Når både juristerne og kriminal-
politiet samles på ét sted, vil der endvidere
være bedre mulighed for koordinering af
kriminalpolitiets efterforskning og den juri-
diske behandling af straffesagerne.

Udvalget mener derfor, at alle politifuld-
mægtige bor gore tjeneste ved politikredsens
hovedsæde. Personalehensyn kan dog be-
grunde, at der i et vist omfang på kortere
sigt bibeholdes politifuldmægtige ved de
nuværende afdelingskontorer og i de byer,
der under en ny politikredsinddeling even-
tuelt ophorer med at være hovedsæde for
en politikreds.

E. Ledelsen.
Fordelene ved større kredse vil for politi-
mestrenes vedkommende bestå i, at der bli-
ver større mulighed for at tage sig af de
egentlige lederfunktioner, idet der vil findes
personale med specialuddannelse til at tage
sig af de arbejdsopgaver, som i de små
kredse som følge af mangel på specialuddan-
net personale i vidt omfang optager politi-
mestrenes tid. Herved opnås også, at politi-
mestrenes erfaring og kunnen bliver langt
bedre udnyttet.

Der bør så vidt muligt i hver politikreds
være mindst to politifuldmægtige, idet det
må anses for at være af stor betydning, at der
er ansat så mange jurister i hver politikreds,
at en passende arbejdsfordeling kan opnås.
Såfremt der er mindst 2 politifuldmægtige,
kan der opnås en bedre tilrettelæggelse af det
juridiske arbejde, og politimesteren vil bedre
kunne tage sig af de egentlige lederfunktio-
ner. Ferier, sygdom og efteruddannelse kan
bedst afvikles uden alvorligere ulempe for
det juridiske personale, såfremt dette har en
vis størrelse. Hensynet til det juridiske per-
sonales fritid gør, at den rådighedstjeneste,
som det må udføre i aften- og nattimerne og
på lørdage og sondage, bør fordeles på så
mange som muligt.

Der vil i almindelighed kun være arbejds-
mæssig baggrund for 3 jurister i en politi-
kreds, hvis der er omkring 50.000 indbyg-
gere i politikredsen. I politikredse, hvor der
ikke er basis for ansættelse af mere end én
politifuldmægtig, må der træffes aftale om
juridisk bistand fra nabopolitikredse, så-
ledes at der opnås rimelige arbejdsvilkår for
kredsens jurister.

En betydningsfuld opgave for ledelsen af

en politikreds ligger i funktionen som statens
repræsentant i forhold til kommunerne ved-
rørende sundheds-, brand- og færdselsfor-
hold m. v., en funktion, der udøves dels gen-
nem deltagelse i kommissionsarbejde, dels
direkte overfor kommunerne. Denne virk-
somhed vil selvsagt blive mere byrdefuld,
jo flere kommuner politikredsen omfatter.

F Hensynet til den centrale administration.
Inddelingen af landet i et færre antal politi-
kredse indeholder også væsentlige fordele
for den centrale administration i justitsmini-
steriet og hos rigspolitichefen blandt andet
med hensyn til personel og materiel. Især
rigspolitichefens administration og opgaver
med hensyn til fordeling af politi- og kontor-
personale samt det tekniske materiel vil blive
mere overskuelig og enklere med færre po-
litikredse, og når der gennem en udjævning
af de nuværende store forskelligheder mel-
lem kredsenes opbygning skabes grundlag
for en mere ensartet organisation af politi-
tjenesten i kredsene. Det vil endvidere blive
lettere at tilrettelægge udrykningstjenesten
og formidle samarbejdsordninger mellem
politikredsene.

Også for andre myndigheder, der samar-
bejder med politiet, vil en begrænsning af
politikredsenes antal medføre administrative
lettelser.

G. Modhensyn.
Samtlige de faktorer, der er beskrevet oven-
for under A-F, taler for politikredse af en
sådan størrelse, at en række af de i dag eksi-
sterende politikredse må nedlægges. Der er
imidlertid hensyn, der gør, at man ikke,
således som den danske geografi og befolk-
ningsstruktur er, i alle tilfælde med fordel
kan oprette politikredse af en størrelse, som
ud fra de nævnte faktorer er den bedste.

Det vil således efter udvalgets mening ad-
skillige steder i landet være det mest hen-
sigtsmæssige at oprette politikredse, der ikke
er så store, at de i det daglige kan hvile helt
i sig selv, men må regne med at skulle have
bistand til at klare døgnvagtstjeneste og ud-
rykningsopgaver fra en eller flere nabopoliti-
kredse. Dette skyldes, at der som nævnt
foran under A, er en grænse for, hvor store
afstande der bør være fra politikredsens ho-
vedby til dens ydergrænser, idet de fordele
der er forbundet med at være betjent af
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politi på egentlig vagttjeneste forsvinder,
hvis afstandene bliver for store. Hvis dét
ville blive konsekvensen af at oprette en
politikreds med det fornødne ordenspoliti-
personale til at etablere døgnvagt med aldrig
under 5 mand på tjeneste, må man fore-
trække at opgive dette og i stedet indrette
vagttjenesten således, at opgaverne i hvert
fald om natten og på lørdage og søndage
løses ved hjælp af tilkaldelse af politifolk
på rådighedsvagt og/eller fra nabopoliti-
kredse.

Hensynet til for lange udrykningsafstande
er ikke det eneste modhensyn overfor politi-
kredse med mulighed for effektiv døgnvagts-
betjening. Det spiller også en rolle, at af-
standene til retternes tingsteder ikke bliver
for store, idet såvel juristerne som kriminal-
politiet i så fald vil bruge for megen tid på
transporter frem og tilbage.

Af hensyn til juristerne — især politi-
mestrene - må der tages et vist hensyn til
omfanget af det arbejde, der påhviler dem i
forhold til kommunerne.

Også hensynet til politiets lokalkendskab
er af betydning. Det gælder ikke alene for
kriminalpolitiets vedkommende, jfr. foran
under B, men i det hele taget for politiet.
Derfor er også dette hensyn indgået i udval-
gets overvejelser i forbindelse med forslaget
om nye politikredsgrænser.

Det samme gælder hensynet til befolknin-
gens mulighed for gennem politimesterembe-
det at få kontakt med administrationen.

Nogle steder vil det være nødvendigt at
oprette politikredse, der er større end de
kredse man hidtil har kendt. Den ledelses-
opbygning, som er beskrevet foran, og som
udvalget betragter som hensigtsmæssig, kan
formentlig ikke i fuldt omfang opretholdes
i kredse over en vis størrelse. Alligevel er
det hensigtsmæssig at oprette meget store
kredse i Århus, Ålborg og Odense. Dette
skyldes, at en kommune som nævnt side 29
ikke bør være delt mellem flere politikredse,
og at de områder uden for den store bykom-
mune, som udgør dens nærmeste opland,
bedst kan betjenes af politiet i den store by-
kommune.

H. Samarbejde på tværs af politikreds-
grænserne.

Som nævnt side 27-28 er den nuværende
politikredsinddeling i adskillige tilfælde

næppe hensigtsmæssig efter den udvikling i
samfundsforholdene, der har fundet sted.
Denne udvikling har i de senere år i stigende
omfang nødvendiggjort samarbejdsaftaler
mellem politimestrene om etablering af ord-
ninger, hvorefter døgnvagtspolitistationen i
en politikreds varetager telefonvagten og
eventuelt tillige udrykningstjenesten i en
nabopolitikreds. Endvidere har den særlige
regionsordning medført, at der kan opnås en
samordning af politiets indsats ved større
udrykningsopgaver. Specielt for kriminalpo-
litiets vedkommende medvirker den hos rigs-
politichefen etablerede rejseafdeling til, at
ekspertbistand kan ydes i større efterforsk-
ningsopgaver. På det færdselskontrolmæssige
område har det været hensigtsmæssigt at op-
bygge en centraliseret organisation udenom
den eksisterende politikredsinddeling ved op-
rettelse af rigspolitichefens færdselspoliti,
der har patruljer stationeret i en række byer.

Samarbejdsordningerne m. v. er ikke ud-
tryk for en ideel løsning af de foreliggende
problemer. En hurtig indsats af politifolk i
en given situation kræver, at der øjeblikke-
lig skal kunne disponeres. Hvis der kræves
en større indsats af politifolk, skal der nor-
malt ske forhandling mellem flere politi-
mestre, som regel formidlet af regionspoliti-
lederen, inden udrykningen kan iværksættes.
De fælles vagtordninger mellem flere kredse
medfører, at det personale, der foretager ud-
rvkningen, efterfølgende må overgive sagen
til den kreds, hvorunder sagen hører, til
færdigbehandling og eventuel påtale. Dette
medfører dels forsinkelse af sagsbehandlin-
gen og dels, at den videre behandling af
sagen må udføres af personale, der kun har
et andethåndskendskab til den. Endelig er
det i de tyndt befolkede dele af landet ikke
muligt gennem samarbejdsaftaler at etablere
en tilfredsstillende vagtordning, idet der ikke
i en politikreds med rimelighed kan etab-
leres en døgnstation med en sådan beman-
ding, at man kan påtage sig også at dække
nabopolitikredse effektivt med hensyn til ud-
rykninger. Ordninger, hvorefter der afgi-
ves personale fra en politikreds til deltagelse
i døgnstationstjenesten i en anden politi-
kreds, har det kun undtagelsesvis været mu-
ligt at etablere.

Selv om polititjenesten organiseres i større
enheder, vil der på den anden side fortsat
foreligge opgaver, der vil gøre et samarbejde
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mellem flere politikredse hensigtsmæssigt el-
ler nødvendigt. Dette gælder navnlig med
hensyn til kriminalitetsbekæmpelsen. Moto-
riseringen har medført, at det ofte ikke er
tilstrækkeligt at foretage afspærringer i den
politikreds, hvori en forbrydelse er begået,
for at fange en flygtende forbryder. Forhol-
dene nødvendiggør undertiden tillige, at der
må sættes store samlede styrker ind. Et sam-
arbejde mellem flere kredse er derfor på-
krævet, og det er af afgørende betydning, at
samarbejdet kan bringes til øjeblikkelig ud-
førelse. En inddelig af landet i færre politi-

kredse vil imidlertid bidrage til, at en sam-
ordning af politiets indsats over større om-
råder lettere kan ske, fordi der er færre
enheder, der skal træffe aftale indbyrdes.
Behovet for afløsning- og assistanceordninger
bliver i øvrigt mindre, fordi større kredse
med større beredskab, mere specialviden og
bedre tekniske hjælpemidler i højere grad
selvstændigt vil kunne løse opgaver, hvis
hensigtsmæssige løsning i dag forudsætter et
samarbejde mellem flere kredse eller bistand
fra rigspolitichefen.



Kapitel VI.

Sognefogder.

De seneste års lovgivning har gjort spørgs-
målet om, hvorvidt der fortsat er tilstrække-
ligt grundlag for at bibeholde sognefogderne
som bistand for politiet aktuelt.

Retsgrundlaget for sognefogedinstitutio-
nen er forordningen af 11. november 1791
om sognefogders beskikkelse, deres embeds-
forretninger og belønninger. Denne forord-
ning er opretholdt ved retsplejelovens § 118,
stk. 2. Sognefogderne er efter forordningen
den lokale politimyndighed i landsognene.
Hvervet er et borgerligt ombud. Sognefog-
derne får en løn, der beregnes som et fast
grundbeløb med et tillæg pr. indbygger og
pr. hektar i vedkommende sognefogeddistrikt.
Udgifterne til lønninger til sognefogder ud-
gør ca. 2,1 mill. kr., hvilket svarer til en
gennemsnitlig løn på 1.050 kr. pr. sogne-
foged. For finansåret 1970/71 vil udgiften
udgøre ca. 2,5 mill. kr. Stigningen skyldes,
at visse gebyrindtægter for udlæg og ud-
pantning, der hidtil er tilfaldet sognefogder-
ne, er bortfaldet i 1969 i forbindelse med
den nye retsafgiftslov.

Som anført side 13 varetager sognefogder-
ne ikke længere politimæssige opgaver af
nogen betydning. Indenfor retsvæsenet fore-
tager sognefogderne navnlig visse udlægs- og
udpantningsforretninger. Sognefogdernes ar-
bejdsfelt er blevet betydeligt indskrænket i
de seneste år. Deres opgaver efter hunde-
loven og deres hverv som vielsesmyndighed
er ophørt med udgangen af 1969. Sognefog-
derne var normalt tillige lægdsmænd, men
lægdsmandsinstitutionen er ophævet fra 1.
april 1970.

De kommunesammenlægninger, som fra
midten af 1960erne fandt sted ved landkom-
muners sammenlægning med købstadskom-
muner, gav anledning til, at justitsministeriet
tog spørgsmålet om opretholdelse af sogne-

fogedstillingerne i disse områder op til over-
vejelse. Justitsministeriet meddelte i cirku-
læreskrivelse af 2. februar 1968 politime-
strene, at der efter justitsministeriets opfat-
telse i almindelighed ikke var grundlag for
at opretholde sognefogedstillingerne i disse
sammenlagte kommuner, og man anmodede
politimestrene om at indsende indstillinger
til justitsministeriet om nedlæggelse eller
bevarelse af sognefogedstillingerne i de
nævnte kommuner. Siden 1968 er der her-
efter nedlagt mellem 150 og 200 af de ialt
ca. 2000 sognefogeddistrikter. Også nogle
sognefogeddistrikter i rene landkommuner
er efter indstilling fra politimestre blevet
nedlagt. Sognefogeddistrikter i de kommu-
ner, der er omfattet af justitsministeriets cir-
kulæreskrivelse af 2. februar 1968, er alene
opretholdt i mindre øsamfund, hvor der ikke
er stationeret egentligt politi. Dette gælder
Drejø (Svendborg kommune), Anholt
(Grenå kommune) samt Avernakø og Lyø
(Fåborg kommune).

Efter udvalgets opfattelse er der ikke
grundlag for at bibeholde sognefogderne af
hensyn til deres nuværende politimæssige op-
gaver, og der er ikke rimelig mulighed for
at give dem nye politimæssige opgaver, da
de ikke har den uddannelse, som er nødven-
dig for at bestride egentlige politimæssige
opgaver. De politimæssige opgaver, som sog-
nefogderne nu udfører, er så ubetydelige, at
det ikke vil få personalemæssig betydning
for politiet at overtage dem.

Det ligger udenfor udvalgets opgave at
vurdere, om der er grundlag for at opret-
holde sognefogedstillingerne af hensyn til
opgaverne udenfor politivæsenet. Hvis stil-
lingerne opretholdes, bør politiet fritages for
administrationen af sognefogderne.



Kapitel VII.

Udvalgets forslag om en ny politikredsinddeling.

1. Indledning.

Udvalgets medlemmer, der enstemmigt går
ind for de i kapitel V gengivne almindelige
principper for opbygningen af landets poli-
tikredse, har ikke fuldt ud kunnet blive
enige om den geografiske inddeling af landet
i politikredse.

Afsnit 2 indeholder en nærmere beskri-
velse af de foreslåede politikredse. Hvor
intet særligt er anfort vil retskredsinddelin-
gen kunne tilpasses de foreslåede politi-
kredse. I det omfang, forslagene ikke bygger
på en enstemmig indstilling fra udvalget, er
det anfort, at et mindretal ikke har kunnet
tiltræde forslagene, og i afsnit 4 er der rede-
gjort nærmere for mindretallenes forslag.

I afsnit 3 er der foretaget en kort sammen-
fattende vurdering af den i afsnit 2 gengivne
politikredsinddeling i forhold til de i kapitel
V indeholdte almindelige betragtninger om
opbygningen af landets politikredse.

I afsnit 4 er gengivet mindretallenes for-
slag. Forst kommer nogle almindelige be-
tragtninger fra mindretallenes side, og deref-
ter redegores for mindretallenes konkrete
forslag.

De anvendte personaletal bygger på tjenst-
gorende personale i politikredsene pr. 1. ja-
nuar 1970. Befolkningstallene er pr. 1. juli
1969, for byerne dog pr. 27. september 1965.
I bilag 8 er foretaget en samlet opstilling
over de foreslåede politikredse fordelt i
grupper efter indbyggertal, areal, ordenspoli-
tistyrke og antal kommuner i politikredsene.
Bilag 9 indeholder en opgorelse over de fore-
slåede politikredses befolkning og areal,
hvilke kommuner politikredsene vil omfatte,
og hvilket personale, der med personaletal-
lene d. 1. januar 1970 er til rådighed inden-
for de foreslåede politikredses områder. Der
henvises endvidere til de vedhæftede kortbi-
lag.

2. Forslag om en ny politikredsinddeling.

a. København, Frederiksberg og Køben-
havns amt.
Udvalget har overvejet sporgsmålet om en
almindelig revision af politikredsinddelingen
i København, Frederiksberg og Københavns
amt, men har fundet det rigtigst at udskyde
dette problem. Politikredsinddelingen i Kø-
benhavns amt blev fastlagt i 1960, og en
gennemgribende revision af politkredsindde-
lingen i dette område måtte i hovedsagen
have til formål at tilpasse kredsgrænserne
efter den fremtidige befolkningsudvikling
m. v. Spørgsmålet om ændringer i den kom-
munale inddeling i Københavns amt behand-
les i det under indenrigsministeriet nedsatte
hovedstadsreformudvalg, der endnu ikke har
afgivet betænkning. En regulering af græn-
sen mellem Københavns og Roskilde amter
har dog fundet sted pr. 1/4 1970, idet et om-
råde af Roskilde amt er henlagt under Høje-
Tåstrup kommune i Københavns amt.
Denne grænseregulering vil blive fulgt op af
en tilsvarende regulering af grænsen mellem
Glostrup og Roskilde politikredse. Hoved-
stadsreformudvalget har udfærdiget en prog-
nose for den kommende befolkningsudvik-
ling i hovedstadsområdet (herunder tillige
Frederiksborg og Roskilde amter) frem til
slutningen af 1975. Prognosetallene er gen-
givet i »Hovedstadsområdet, Befolkning, Op-
gaver, Økonomi« bilag 20, side 266, jfr. side
41-44, og er optaget nedenfor i bilag 9. Prog-
nosen, som er forbundet med mange usikker-
hedsmomenter, viser, at den samlede befolk-
ning i København, Frederiksberg og Køben-
havns amt, der nu udgør 1,34 millioner ind-
byggere, i 1975 vil være formindsket til 1,32
millioner. Tendensen til stagnation eller be-
folkningsnedgang i Københavns kommune
og de fleste kommuner, der grænser op til
København, ventes fortsat, og denne befolk-
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ningsnedgang kan ikke i 5 års-perioden ven-
tes opvejet af den forøgelse af befolkningen,
som må påregnes i amtets øvrige kommuner.
Den kommende befolkningsudvikling i ho-
vedstadsområdet vil bl. a. afhænge af det
kommende byggeri og gennemførelse af sa-
neringsforanstaltninger. En samlet langsigtet
egnsplan for byudviklingen i hovedstadsom-
rådet ventes udsendt af Egnsplanrådet i 1971.
Denne plan har karakter dels af en langtids-
plan, som skal række frem til år 2000, dels
af en mere konkret etapeplan, der skal gælde
til 1985. Det kan forventes, at der, når den
kommende kommunale struktur i hoved-
stadsområdet er fastlagt, vil blive truffet be-
stemmelse om, hvorledes egnsplanen for ho-
vedstadsområdet skal søges ført ud i livet.
På dette tidspunkt bør spørgsmålet om en al-
mindelig revision af politikredsinddelingen i
området tages op til overvejelse.

Udvalgets medlemmer (bortset fra Olafs-
son, Schaumburg og Zeller, jfr. side 75)
har dog på et punkt anset det for nødvendigt
allerede nu at stille forslag om en kredsom-
lægning. Dette gælder spørgsmålet om sam-
menlægning af Københavns og Tårnby poli-
tikredse.

Efter flertallets opfattelse vil en sammen-
lægning af Københavns og Tårnby politi-
kredse være umiddelbart forbundet med væ-
sentlige økonomiske og politifunktionelle
fordele. De nuværende lokaleforhold for po-
litiet i Tårnby er så utilfredsstillende, at der
snarest må træffes afgørelse om, hvorvidt
der skal foretages bygningsinvesteringer med
henblik på bygning af en politigård på Ama-
ger for Tårnby politikreds, eller om disse ud-
gifter vil kunne spares i forbindelse med en
nedlæggelse af politikredsen. Selv om der
måtte ske en betydelig befolkningsforøgelse i.
Tårnby politikreds - hvilket prognosen for
udviklingen frem til 1975 ikke tyder på - er
det flertallets opfattelse, at de politimæssige
problemer, der foreligger i politikredsen,
herunder i forbindelse med Københavns in-
ternationale lufthavn, kun vil kunne finde
en rationel løsning, såfremt Tårnby politi-
kreds sammenlægges med Københavns poli-
tikreds. Dette spørgsmål bør derfor snarest
afklares.

1° Københavns politikreds.
Udvalgets medlemmer (bortset fra Olafsson,
Schaumburg og Zeller, jfr. side 75), fore-

slår, at Københavns politikreds bør omfatte
København, Tårnby, St. Magleby og Dragør
kommuner. Politikredsen vil få et indbygger-
antal på 699.000, og et areal på 162 km2. Ef-
ter den gældende personalefordeling vil der i
politikredsen være en ordenspolitistyrke på
knap 2.500 og en fast kriminalpolitistyrke
på ca. 360 mand.

Den nuværende Københavns politikreds
har siden 1950 haft en væsentlig befolk-
ningsnedgang. I 1950 nåede befolkningen i
Københavns kommune sit højeste indbygger-
antal med ca. 768.100. Dette indbyggeran-
tal er faldet med 124.800 til 643.300 i 1969
og ventes i tiden indtil 1975 yderligere for-
mindsket til 560.000. Københavns politi-
kreds har siden 1906 været opdelt mellem 9
politistationer, der alle har døgnvagtstjeneste
for ordenspolitiet, samt nogle mindre politi-
vagter. På politigården i København findes
der endvidere en række centrale afdelinger.
Den samlede ordenspolitistyrke er på ca.
2.400 mand. Kriminalpolitiets faste styrke er
på ca. 350 mand. Blandt andet som følge af
befolkningsudviklingen er der i Københavns
politikreds igangsat en revision af politikred-
sens struktur, herunder af politikredsens op-
deling i politistationsdistrikter. Denne revi-
sion foregår i et særligt af politidirektøren
nedsat planlægningsudvalg. Justitsministe-
riet har i 1970 tiltrådt en indstilling fra dette
udvalg om, at antallet af politistationer i Kø-
benhavns politikreds indskrænkes til 5. Om-
lægningen er påbegyndt og vil blive gennem-
ført, så snart de lokalemæssige forhold tilla-
der det. En af Københavns politikreds nuvæ-
rende stationer, der vil blive opretholdt, er
station 4, der er beliggende på Amager. Den
betjener Christianshavn og den del af Ama-
ger, der hører under Københavns politi-
kreds. Stationen, der er indrettet i nye loka-
ler i en bygning, der tilhører justitsministe-
riet, har en ordenspolitistyrke på ca. 170
mand og en kriminalpolitistyrke på 32
mand. Stationen har døgnvagtstjeneste for
ordenspolitiet og fra januar 1971 tillige for
kriminalpolitiet.

I Tårnby politikreds, der som nævnt fore-
slås henlagt under Københavns politikreds,
findes en døgnvagtspolitistation for ordens-
politiet. Personalet på ialt 87 mand udfører
patruljeringen og beredskabs- og udryk-
ningstjenesten i politikredsen. Kriminalpoli-
tipersonalet på 14 mand gør kun tjeneste i
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dagtimerne. I aften- og nattimerne er etable-
ret en hjemmevagtsordning. Medens ordens-
og kriminalpolititjenesten udføres fra loka-
ler i selve politikredsen, findes politimeste-
rens kontor, politikontoret og kontoret for
politikredsens fuldmægtige i Læssøegade på
Nørrebro.

Tårnby politikreds er med sine 55.800
indbyggere langt den mindste af politikred-
sene i Københavns amt. Da kredsen blev op-
rettet i 1960 udgjorde befolkningen 50.700,
men der ventedes en yderligere betydelig be-
folkningstilvækst. Denne forventning har
vist sig ikke at holde stik. Befolkningen er
fra 1960 til 1969 kun steget med 5.000, og
den ventes ikke at stige i tiden indtil 1975.
Udviklingen for tiden derefter er præget af
mange usikkerhedsfaktorer.

For befolkningen i Tårnby politikreds vil
en sammenlægning af politikredsen med Kø-
benhavns politikreds medføre en forbedring
af den politimæssige betjening. I kriminalpo-
litimæssig henseende vil Tårnby politikreds
område, der nu i aften- og nattimerne betje-
nes af kriminalpolitifolk på hjemmevagt,
kunne betjenes af kriminalpoliti med døgn-
vagtstjeneste på station 4. De større mand-
skabsreserver, der findes på station 4 og i Kø-
benhavns politikreds i øvrigt, vil være di-
rekte til rådighed for polititjenesten i
Tårnby politikreds område. Ved udførelsen
af ordens- og kriminalpolititjenesten i områ-
det vil man endvidere kunne drage fordel af
den sagkundskab, der findes i Københavns
politis centrale afdelinger.
' Den internationale lufthavn i Kastrup lig-

ger i Tårnby politikreds. Lufthavnen giver
anledning til særlige politimæssige proble-
mer, som ikke fuldt ud har kunnet løses af
det stedlige politi. Dette gælder f. eks. pas-
kontrollen, der ikke udføres af personale
fra Tårnby politikreds, men af personale fra
rigspolitichefens afdeling for tilsynet med
udlændinge. Det er konstateret, at der over
Kastrup lufthavn foregår ulovlig indførsel af
narkotika. Da narkotiske stoffer i væsentlig
grad afsættes i København, er efterforsknin-
gen i narkotikasager i lufthavnen i 1969
overgået til kriminalpolitiet i København.
Derimod sørger politiet i Tårnby for sager-
nes behandling for retten. Københavns or-
denspoliti har endvidere med mellemrum
måttet assistere ordenspolitiet i Tårnby med

udryknings- og bevogtningsopgaver i Køben-
havns lufthavn.

Antallet af ind- og udrejsende over Ka-
strup lufthavn var i 1960 knap 940.000 og
udgjorde i 1969 knap 3,1 millioner. Udvik-
lingen i den kommende tiårsperiode inden-
for lufttrafikken ventes at medføre, at trafik-
ken over Københavns lufthavn vil blive for-
øget til ca. 2,2 gange sit nuværende niveau.
Med den nuværende kommuneinddeling vil
en eventuel ny lufthavn på Saltholm også
være beliggende i Tårnby politikreds. Udvik-
lingen må forventes at ville forstærke pro-
blemerne omkring den politimæssige betje-
ning af lufthavnen. Den alvorlige internatio-
nale kriminalitet, som i stigende grad kan
ventes at komme ind i landet via lufthavnen,
og som formentlig fortsat i det væsentlige vil
fordele sig i København, vil formentlig bedst
kunne bekæmpes effektivt af det køben-
havnske kriminalpoliti, der råder over det
nødvendige og specialuddannede personale.

For bekæmpelsen og efterforskningen af
narkotikaforbrydelser, smuglerier samt
andre kriminelle sager, hvori et nærmere
samarbejde mellem kriminalpoliti, toldvæ-
sen og paspoliti kan have betydning, må det
derfor anses for betydningsfuldt, at Køben-
havns politi i stærkere grad end hidtil dæk-
ker den internationale lufthavn i Kastrup.
Det bør i denne forbindelse overvejes at lade
Københavns politi overtage paskontrollen i
lufthavnen. Hertil kommer, at alene Køben-
havns politi råder over en tilstrækkelig or-
denspolitistyrke til at varetage større udryk-
nings- og bevogtningsopgaver i lufthavnen.

Forslaget vil yderligere medføre væsent-
lige besparelser. Døgnvagtstjenesten ved Kø-
benhavns politistation 4 kan overtage ordens-
polititjenesten om natten for hele Amager.
Ordenspolitistationen i Tårnby bør oprethol-
des som dagstation i en overgangsperiode,
men vil derefter formentlig helt kunne ned-
lægges. Den gældende hjemmevagtsordning
for kriminalpolitiet i Tårnby politikreds bør
erstattes af kriminalpolitiets døgnvagt på sta-
tion 4, og kriminalpolitiet i området bør der-
for samles på denne station. Station 4 vil
ikke ved denne udvidelse af sin befolkning
få et større indbyggertal end enkelte af de
andre planlagte københavnske stationer.
Ved de øvrige funktioners indpasning i Kø-
benhavns politis organisation må det anta-
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ges, at der vil kunne opnås en personalebe-
sparelse, idet såvel de kontormæssige funkti-
oner som de juridiske arbejdsopgaver i
Tårnby politikreds for de flestes vedkom-
mende ikke er større end de årlige udsving
af sagstallene indenfor Københavns politi-
kreds.

Da der ikke findes en politigård eller rets-
bygning i Tårnby politikreds område, vil der
ved en sammenlægning af de to politi- og
retskredse kunne spares opførelsen af en po-
tigård og en retsbygning. Besparelserne her-
ved vil beløbe sig til adskillige millioner kro-
ner.

Forøgelsen af indbyggertallet i Køben-
havns politikreds vil ikke gøre det nødven-
digt at foretage ændringer i den strukturelle
opbygning af Københavns politis ledelse, der
er baseret på et højere indbyggerantal end
det, Københavns politikreds i dag har.

En forudsætning for, at Tårnby politi-
kreds arbejdsopgaver kan tilpasses Køben-
havns politis organisation på en hensigts-
mæssig måde vil dog være, at der sker en
ændring i retskredsinddelingen, således at
området henføres under Københavns byret.
Området for Tårnby politikreds bør for så
vidt angår straffesagers behandling henlæg-
ges under statsadvokaterne for København
og for så vidt angår øvrighedssager under
overpræsidenten i København.

Den foreslåede ændring af politikredsind-
delingen medfører, at antallet af politikredse
i Københavns amt nedsættes med 1 til 7.

b. Frederiksborg amt.
Udvalget foreslår, at Frederiksborg amt ind-
deles i 3 politikredse med hovedsæde i Hel-
singør, Hillerød og Frederikssund. Udvalget
ønsker dog at pege på, at der i overvejel-
serne om en ændret politikredsinddeling i
Københavns amt kan blive tale om at ind-
drage Birkerød og Farum kommuner. Et
mindretal (Olafsson og Zeller) forbeholder
sig tillige at inddrage Hørsholm kommune i
disse overvejelser, jfr. side 75).

1° Helsingør politikreds.
Helsingør politikreds bør omfatte Helsingør,
Asminderød-Grønholt, Karlebo, Birkerød*)
og Hørsholm*) kommuner. Politikredsen vil

få et indbyggerantal på 105.800 og et areal
på 305 km2. Der vil efter den gældende per-
sonalefordeling i politikredsen være en sam-
let ordenspolitistyrke på ca. 90 mand og en
samlet kriminalpolitistyrke på ca. 25 mand.
Politikredsen bør som nu have sit hoved-
sæde i Helsingør, der er den største by i
kredsen (37.600 indbyggere), og hvor der
findes et tingsted for en retskreds og et ar-
resthus. Der er døgnvagtsstation for ordens-
politiet i Helsingør og en særlig døgnvagts-
ordning for Birkerød og Hørsholm. Det bør
overvejes at samle de kriminalpolitimæssige
og de kontormæssige funktioner i Helsingør.

Forslaget medfører alene, at politikred-
sens grænser tilpasses den nye kommunale
inddeling.

2° Hillerød politikreds.
Hillerød politikreds bør bestå af Hillerød,
Græsted-Gilleleje, Helsinge, Skævinge, Slan-
gerup, Allerød og Farum*) kommuner. Poli-
tikredsen vil få et indbyggerantal på 82.700
og et areal på 609 km2. Der vil efter den gæl-
dende personalefordeling i politikredsen
være en samlet ordenspolitistyrke på ca. 50
mand og en samlet kriminalpolitistyrke på
ca. 15 mand. Politikredsen bør som nu have
sit hovedsæde i Hillerød, der er den største
by i kredsen (20.800 indbyggere), og hvor
der tillige findes et tingsted for en retskreds
og et arresthus. Der er døgnvagtsstation for
ordenspolitiet i Hillerød. Det bør overvejes
at samle de kontormæssige funktioner i Hil-
lerød.

Forslaget medfører alene, at politikred-
sens grænser tilpasses den nye kommunale
inddeling.

3° Frederikssund politikreds.
Frederikssund politikreds bør omfatte Frede-
rikssund, Frederiksværk, Hundested, Øl-
stykke, Stenløse, Skibby og Jægerspris kom-
muner. Politikredsen vil få et indbyggerantal
på 56.200 og et areal på 431 km2. Der vil
efter de gældende personaletal i politikred-
sen være en samlet ordenspolitistyrke på ca.
30 mand og en samlet kriminalpolitistyrke
på ca. 10 mand. Politikredsen bør som nb
have sit hovedsæde i Frederikssund, der er
den største by i kredsen (8.500 indbyggere),
og hvor der tillige findes et tingsted for en

*) Jfr. dog forbeholdene i indledningen under b.
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retskreds og et arresthus. Der er døgnvagts-
station for ordenspolitiet i Frederikssund.
Det bør overvejes at samle de kontormæs-
sige funktioner i Frederikssund.

Forslaget medfører alene, at politikred-
sens grænser tilpasses den nye kommunale
inddeling. Der henvises i øvrigt til bemærk-
ningerne nedenfor i afsnit 3, side 72 f.

Den foreslåede politikredsinddeling i Fre-
deriksborg amt medfører ikke ændringer af
antallet af politikredse i amtet.

c. Roskilde amt.
Udvalget foreslår, at der i Roskilde amt op-
rettes 2 politikredse med hovedsæde i Ros-
kilde og Køge.

Et mindretal (Olafsson og Zeller) forbe-
holder sig at inddrage Greve kommune i
overvejelserne om en ændret politikredsind-
deling i Københavns amt, jfr. side 75.

1° Roskilde politikreds.
Roskilde politikreds bør omfatte Roskilde,
Gundsø, Greve*), Solrød, Ramsø, Lejre,
Hvalsø og Bramsnæs kommuner. Politikred-
sen vil få et indbyggertal på 96.900 og et
areal på 548 km2. Der vil efter den gældende
personalefordeling i politikredsen være en
samlet ordenspolitistyrke på knap 70 mand
og en kriminalpolitistyrke på knap 20 mand.
Politikredsen bør som nu have sit hovedsæde
i Roskilde, der er den største by i kredsen
(39.100 indbyggere), og hvor der findes
tingsted for to retskredse og et arresthus.
Der er døgnvagtsstation for ordenspolitiet i
Roskilde.

Forslaget medfører alene, at politikred-
sens grænser tilpasses den nye kommunale
inddeling.

2° Køge politikreds.
Køge politikreds bør omfatte Køge, Skovbo,
Vallø, Stevns, Faxe og Rønnede kommuner.
Politikredsen vil få et indbyggerantal på
66.700 og et areal på 779 km2. Efter de gæl-
dende personaletal vil der i politikredsen
være en samlet ordenspolitistyrke på godt 35
mand og en kriminalpolitistyrke på knap 10
mand. Politikredsen bør som nu have sit ho-
vedsæde i Køge, der er den største by i kred-

sen med 15.100 indbyggere, og hvor der til-
lige findes et tingsted for en retskreds og et
arresthus. Der er døgnvagtsstation for or-
denspolitiet i Køge.

Forslaget indebærer, at politikredsens
grænser tilpasses den nye kommunale indde-
ling. Herudover foreslås Rønnede, Faxe og
Stevns kommuner, der hører under Stor-
strøms amt, henlagt under Køge politikreds.
Rønnede og en del af Faxe hører nu under
Køge politikreds, og alle 3 kommuner vil på
grund af den kortere afstand og de bedre vej-
forbindelser til Køge kunne få en væsentlig
bedre politimæssig betjening fra døgnvagt-
politistationen i Køge end fra døgnvagtsta-
tionen i Næstved. Ved forslaget om at hen-
føre disse kommuner til Køge politikreds
sker der en fravigelse af udvalgets principi-
elle indstilling om, at amts- og regionsindde-
lingen bør følges ved fastlæggelsen af politi-
kredsgrænserne. Udvalget har imidlertid fun-
det, at der foreligger afgørende politimæssige
hensyn, der taler for denne fravigelse.

Haslev kommune, der hører under Køge
politikreds, men Vestsjællands amt, foreslås
overført til Ringsted politikreds.

Ændringerne indebærer, at en politifuld-
mægtig og enkelte ordens- og kriminalpoliti-
folk samt kontorfunktionærer vil blive fri-
gjort i St. Heddinge. Ved forslaget opnås, at
hele politikredsens område dækkes af or-
denspoliti med døgnvagtstjeneste. Der vil
endvidere kunne opnås en bedre tilrettelæg-
gelse af kriminalpolititjenesten og det juridi-
ske arbejde ved at samle disse funktioner i
Køge. Ligeledes vil der kunne opnås en rati-
onalisering indenfor politikontorfunktio-
nerne ved at samle disse i Køge.

Der sker ikke som følge af strukturæn-
dringen nogen nedlæggelse af understationer
eller landdistrikter i politikredsen.

Den foreslåede politikredsinddeling i Ros-
kilde amt medfører ingen ændringer i antal-
let af politikredse i amtet.

d. Vestsjællands amt.
Et flertal blandt udvalgets medlemmer fore-
slår, at Vestsjællands amt inddeles i 4 poli-
tikredse med hovedsæde i Ringsted, Sla-
gelse, Holbæk og Kalundborg. Et mindretal
(Olafsson og Zeller) foreslår, at der oprettes

*) Jfr. dog forbeholdet i indledningen under c.
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5 politikredse i amtet, nemlig yderligere en
politikreds med hovedsæde i Korsør, jfr.
side 75.

1° Ringsted politikreds.
Ringsted politikreds bør omfatte Ringsted,
Haslev, Sorø, Stenlille og Dianalund kom-
muner. Politikredsen vil få et indbyggerantal
på 60.900 og et areal på 734 km2. Efter de
gældende personaletal vil der være en samlet
ordenspolitistyrke på godt 40 mand og en
samlet kriminalpolitistyrke på 10 mand. Po-
litikredsen bør som nu have sit hovedsæde i
Ringsted, der er den største by i kredsen
(12.200 indbyggere), og hvori der findes et
tingsted for en retskreds og et arresthus. Der
er døgnvagtspolitistation for ordenspolitiet i
Ringsted.

Forslaget indebærer udover en regulering
af politikredsens grænser efter den nye kom-
munale inddeling, at Haslev kommune, der i
sin helhed henhører under Køge politikreds i
Roskilde amt, overføres til Ringsted politi-
kreds. Ændringerne medfører, at 2 stillinger
som politifuldmægtig og nogle ordens- og
kriminalpolitifolk samt kontorfunktionærer
frigøres i Haslev og Sorø. Der skabes grund-
lag for en styrkelse af ordenspolitiets døgn-
vagtstjeneste i Ringsted og dermed af patrul-
jetjenesten. Endvidere vil der kunne opnås
en bedre tilrettelæggelse af kriminalpolititje-
nesten, det juridiske arbejde og kontorfunk-
tionerne ved at samle disse funktioner i
Ringsted.

Der sker ikke som følge af strukturæn-
dringen nogen nedlæggelse af understationer
eller landdistrikter i politikredsen.

2° Slagelse politikreds.
Et flertal af udvalgets medlemmer foreslår,
at Slagelse politikreds bør omfatte Slagelse,
Gørlev, Høng, Korsør, Hashøj, Skælskør og
Fuglebjerg kommuner. Politikredsen vil få et
indbyggerantal på 87.100 og et areal på 946
km2. Politikredsen vil efter de gældende per-
sonaletal få en samlet ordenspolitistyrke på
godt 70 mand og en samlet kriminalpoliti-
styrke på knap 15 mand. Politiets virksom-
hed bør ledes fra Slagelse, der er den største
by i kredsen (24.800 indbyggere), og hvor
der findes et tingsted for en retskreds og et
arresthus. Ordenspolitiets døgnvagtsstation i
Slagelse bør udføre patruljeringsvirksomhe-

den og beredskabs- og udrykningstjenesten i
hele politikredsen. Stationen i Korsør må
under hensyn til de betydelige politimæssige
opgaver, der findes i Korsør by (15.300 ind-
byggere), bibeholde et forholdsvis kraftig
beredskab.

Forslaget medfører udover en regulering
af politikredsens grænser efter den nye kom-
munale inddeling, at Fuglebjerg, Korsør og
Skælskør kommuner henføres til Slagelse
politikreds. Ændringerne bevirker, at stillin-
gen som politimester i Skælskør kan nedlæg-
ges, og at en stilling som politifuldmægtig og
nogle ordens- og kriminalpolitifolk samt
kontorfunktionærer kan frigøres i Korsør og
Skælskør. Der skabes grundlag for at eta-
blere en mere bærekraftig organisation af or-
denspolitiets døgnvagtstjeneste i Slagelse og
dermed af patruljetjenesten. Der vil tillige
kunne ske en mere hensigtsmæssig tilrette-
læggelse af kriminalpolititjenesten og de ju-
ridiske arbejdsområder, når disse funktioner
samles i Slagelse. Ligeledes vil en rationa-
lisering indenfor politikontorfunktionerne
kunne opnås ved samling af bogholderi, kas-
sererkontor, motorkontor m. v. i Slagelse.

Der sker ikke som følge af strukturæn-
dringen nogen nedlæggelse af understationer
eller landdistrikter i politikredsen.

Et mindretal (Olafsson, Schaumburg og
Zeller) finder, at Slagelse politikreds bør
have en anden afgrænsning, jfr. side 75.

3° Holbæk politikreds.
Holbæk politikreds bør omfatte Holbæk,
Tølløse, Jernløse, Tornved, Svinninge,
Dragsholm, Trundholm og Nykøbing-Rør-
vig kommuner. Politikredsen vil få et ind-
byggerantal på 77.400 og et areal på 934
km2. Politikredsen bør som nu have sit ho-
vedsæde i Holbæk, der er den største by i
kredsen med 17.400 indbyggere, og hvor der
findes et tingsted for en retskreds og et ar-
resthus. Politikredsen vil efter de gældende
personaletal have en samlet ordenspoliti-
styrke på knap 45 mand og en samlet krimi-
nalpolitistyrke på godt 10 mand. Ordenspo-
litiets døgnvagtsstation i Holbæk bør udføre
patruljeringsvirksomheden og i princippet
også varetage beredskabs- og udrykningstje-
nesten i hele kredsens område. Understatio-
nen i Nykøbing Sjælland bør dog normalt
foretage lokale udrykninger, når stationen er
åben. De kriminalpolitimæssige, de kontor-
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mæssige og de juridiske funktioner bør i vid
udstrækning samles i Holbæk.

Forslaget indebærer en tilpasning af poli-
tikredsens grænser efter den nye kommunale
inddeling.

4° Kalundborg politikreds.
Et flertal af udvalgets medlemmer foreslår,
at Kalundborg politikreds bør omfatte Ka-
lundborg, Hvidebæk og Bjergsted kommu-
ner samt Samsø kommune i Århus amt. Poli-
tikredsen vil få et indbyggerantal på 35.600
og et areal på 481 km2. Politikredsen vil
efter de gældende personaletal få et samlet
ordenspolitipersonale på 25 mand og en
samlet kriminalpolitistyrke på 5 mand. Poli-
tikredsen bør som nu have sit hovedsæde i
Kalundborg, der er den eneste større by i
kredsen (11.400 indbyggere), og hvor der
findes et tingsted for en retskreds og et ar-
resthus. Der er døgnvagtsstation for ordens-
politiet i Kalundborg.

Forslaget medfører alene, at der sker en
tilpasning af politikredsens grænser efter
den nye kommunale inddeling. Samsø kom-
mune, der er henført til Århus amt, bør fort-
sat henhøre under Kalundborg politikreds,
idet politiet i Kalundborg vil kunne yde øens
befolkning en bedre politimæssig betjening
og service end politiet i Århus, for hvem løs-
ningen af de politimæssige problemer i stor-
byen Århus vil være det centrale. Der henvi-
ses i øvrigt til bemærkningerne nedenfor i
afsnit 3, side 72 f.

Et mindretal (Olafsson, Schaumburg og
Zeller) foreslår, at Kalundborg politikreds
får en anden afgrænsning, jfr. side 77.

Den foreslåede politikredsinddeling i Vest-
sjællands amt indebærer, at Skælskør politi-
kreds nedlægges, således at antallet af poli-
tikredse i amtet formindskes fra 5 til 4.

e. Storstrøms amt.
Udvalget foreslår, at der i Storstrøms amt
oprettes 4 politikredse med hovedsæde i
Næstved, Vordingborg, Nykøbing Falster og
Nakskov.

1° Næstved politikreds.
Næstved politikreds bør omfatte Næstved,
Suså, Holmegård og Fladså kommuner. Poli-
tikredsen vil få et indbyggerantal på 57.600

og et areal på 543 km2. Efter den gældende
personalefordeling vil kredsen have en sam-
let ordenspolitistyrke på ca. 40 mand og en
kriminalpolitistyrke på ca. 10 mand. Politi-
kredsen bør som nu have sit hovedsæde i
Næstved, der er den eneste større by i kred-
sen (31.000 indbyggere), og hvor der findes
et tingsted for en retskreds og et arresthus.
Der er døgnvagtsstation for ordenspolitiet i
Næstved.

Forslaget medfører alene, at der sker en
tilpasning af politikredsens grænser efter
den nye kommunale inddeling.

2° Vordingborg politikreds.
Vordingborg politikreds bør omfatte Vor-
dingborg, Langebæk, Præstø og Møn kom-
muner. Politikredsen vil få et indbyggerantal
på 43.300 indbyggere og et areal på 621
km2. Efter de gældende personaletal vil der i
kredsen være en samlet ordenspolitistyrke
på ca. 30 mand og en kriminalpolitistyrke på
knap 10 mand. Politikredsen bør som nu
have sit hovedsæde i Vordingborg, der er
den største by i politikredsen (11.900 ind-
byggere), og hvor der findes et tingsted for
en retskreds og et arresthus.

Forslaget medfører udover en regulering
af politikredsens grænser efter den nye kom-
munale inddeling, at Præstø kommune hen-
føres til Vordingborg politikreds. Stillingen
som politimester i Præstø kan nedlægges, og
en politifuldmægtig, nogle ordens- og krimi-
nalpolitifolk og kontorfunktionærer kan fri-
gøres i Stege og Præstø. Ved forslaget opnås,
at hele politikredsens område vil blive be-
tjent af en ordenspolitistation med døgn-
vagtstjeneste. Ændringerne vil forbedre mu-
lighederne for at styrke beredskabet ved
døgnvagtsstationen i Vordingborg. Kriminal-
polititjenesten og det juridiske arbejde kan
tilrettelægges bedre, når disse arbejdsopgaver
samles i Vordingborg, ligesom der vil kunne
ske en rationalisering inden for politikontor-
funktionerne. Der henvises i øvrigt til be-
mærkningerne i afsnit 3, side 72 f.

Der sker ikke som følge af strukturæn-
dringen nogen nedlæggelse af understationer
eller landdistrikter i politikredsen.

Justitsministeriet har oplyst, at det vil
være vanskeligt at tilpasse retskredsinddelin-
gen efter den foreslåede politikreds, idet
man finder det ønskeligt, at Præstø kom-
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mune henføres under Næstved retskreds.
Udvalget mener uanset dette, at Præstø kom-
mune bør høre under Vordingborg politi-
kreds, idet der herved vil kunne ske en øn-
skelig forøgelse af arbejdsopgaverne for per-
sonalet i Vordingborg politikreds.

3° Nykøbing Falster politikreds.
Nykøbing Falster politikreds bør omfatte
Nykøbing, Sakskøbing, Nysted, Sydfalster,
Stubbekøbing og Nr. Alslev kommuner. Po-
litikredsen vil få et indbyggerantal på
65.900 indbyggere og et areal på 903 km2.
Politikredsen vil efter den gældende perso-
nalefordeling få et samlet ordenspolitistyrke
på ca. 60 mand og en samlet kriminalpoliti-
styrke på knap 15 mand. Politiets virksom-
hed i kredsen bør ledes fra Nykøbing Fal-
ster, der er den eneste større by i kredsen
(20.800 indbyggere), og hvor der findes et
tingsted for en retskreds og et arresthus.

Forslaget medfører udover en tilpasning
af politikredsens grænser efter den nye kom-
muneinddeling, at Sakskøbing og Nysted
kommuner henføres under Nykøbing Falster
politikreds. Stillingen som politimester i
Sakskøbing kan nedlægges, og en politifuld-
mægtig, nogle ordens- og kriminalpolitifolk
og kontorfunktionærer kan frigøres i Saks-
købing, Stubbekøbing og Nysted. Ved forsla-
get opnås, at hele politikredsens område
dækkes af en døgnvagtspolitistation. Ved en
styrkelse af denne døgnvagtsstation vil der
ligeledes være bedre mulighed for at øge pa-
truljeringen. En bedre tilrettelæggelse af kri-
minalpolititjenesten og det juridiske arbejde
vil kunne opnås, når disse funktioner samles
i Nykøbing Falster, ligesom der vil kunne
ske en rationalisering indenfor politikontor-
funktionerne ved en samling af disse i Nykø-
bing Falster.

Der sker ikke som følge af strukturæn-
dringen nedlæggelse af understationer eller
landdistrikter i politikredsen.

Justitsministeriet har oplyst, at retskreds-
inddelingen vil kunne tilpasses den foreslå-
ede politikreds, idet dog Sakskøbing kom-
mune, der ved lov nr. 3 af 8. januar 1970
om nedlæggelse af retten i Sakskøbing er
henført til retten i Maribo, bør forblive
under denne retskreds. Udvalget har under
hensyn hertil overvejet at henføre Sakskø-
bing til Nakskov politikreds, men man har
dog ment, at afstandsforholdene gør det min-

dre hensigtsmæssigt at lade Sakskøbing
kommune blive betjent politimæssigt fra
Nakskov eller Rødby.

4° Nakskov politikreds.
Nakskov politikreds bør omfatte Nakskov,
Rudbjerg, Rødby, Holeby, Maribo, Højreby
og Ravnsborg kommuner. Politikredsen vil
få et indbyggerantal på 61.000 og et areal på
892 km2. Politikredsen vil efter den gæl-
dende personalefordeling få en samlet ordens-
politistyrke på knap 100 mand og en samlet
kriminalpolitistyrke på 10 mand. Politiets
virksomhed i kredsen bør ledes fra Nakskov,
der er den største by i området (16.500 ind-
byggere), og hvor der findes et tingsted for
en retskreds og et arresthus. Døgnvagtspoli-
tistationen i Nakskov bør som kredsens ho-
vedpolitistation i princippet udføre patrulje-
rings virksomheden i politikredsen. Der er
dog mulighed for at lade døgnvagtspolitista-
tionen i Rødbyhavn, hvis væsentligste funk-
tion er udførelse af paskontrol med hensyn
til trafikken mellem Danmark og Tyskland,
varetage patruljeringstjenesten i den østlige
del af kredsen. Det samme gælder for bered-
skabs- og udrykningstjenesten.

Forslaget medfører udover en regulering
af politikredsens grænser efter den nye kom-
muneinddeling, at Maribo, Rødby og Holeby
kommuner henføres til Nakskov politikreds.
Ændringerne medfører, at stillingen som po-
litimester i Rødby kan nedlægges, og at en
politifuldmægtig og nogle ordens- og krimi-
nalpolitifolk samt kontorfunktionærer kan
frigøres i Rødby og Maribo. Ved forslaget
opnås der mulighed for en mere hensigts-
mæssig organisation af ordenspolitiets pa-
trulje- og udrykningstjeneste i kredsen. Der
kan endvidere ske en bedre tilrettelæggelse
af kriminalpolititjenesten og det juridiske ar-
bejde, hvis disse funktioner i videre omfang
samles i Nakskov, ligesom politikontorfunk-
tionerne vil kunne rationaliseres.

Der sker ikke som følge af strukturæn-
dringen nedlæggelse af understationer eller
landdistrikter i politikredsen.

Den foreslåede politikredsinddeling i
Storstrøms amt indebærer, at Præstø, Saks-
købing og Rødby politikredse nedlægges, så-
ledes at antallet af politikredse i amtet for-
mindskes fra 7 til 4.
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/. Bornholms amt.
1° Bornholms politikreds.
Bornholms amt må som hidtil udgøre én po-
litikreds med hovedsæde i Rønne. Politi-
kredsen omfatter Rønne, Hasle, Åkirkeby,
Allinge-Gudhjem og Nexø kommuner samt
Christians©. Politikredsen har et indbygger-
antal på 48.000 indbyggere og et areal på
588 km2. Der er for tiden en samlet ordens-
politistyrke på 35 mand og en kriminalpoliti-
styrke på 7 mand i politikredsen.

g. Fyns amt.
Et flertal af udvalgets medlemmer foreslår,
at Fyns amt inddeles i 4 politikredse med ho-
vedsæde i Odense, Svendborg, Nyborg og
Middelfart. Et mindretal (Olafsson, Schaum-
burg og Zeller) foreslår, at der oprettes 5
politikredse i amtet, nemlig yderligere en po-
litikreds med hovedsæde i Fåborg eller As-
sens, jfr. side 77.

T Odense politikreds.
Et flertal af udvalgets medlemmer foreslår,
at Odense politikreds bør omfatte Odense,
Munkebo, Langeskov, Årslev, Tommerup,
Vissenbjerg, Søndersø, Bogense og Otterup
kommuner. Politikredsen vil få et indbygger-
antal på 216.300 og et areal på 1.013 km2.
Af befolkningen i den foreslåede politikreds
er 162.800 bosat i Odense kommune. Befolk-
ningen i Tommerup og Vissenbjerg samt stør-
stedelen af befolkningen i Årslev - ialt ca.
15.000 personer - er hidtil blevet betjent fra
Odense. Politikredsen vil efter den gældende
personalefordeling få en samlet ordenspoli-
tistyrke på ca. 260 mand og en samlet krimi-
nalpolitistyrke på ca. 40 mand. Politiets virk-
somhed i kredsen bør ledes fra Odense, der
er den eneste by i kredsen, hvor der kan
opbygges en bærekraftig ordenspolitistation
med døgnvagtstjeneste. Der findes endvi-
dere i Odense tingsted for flere retskredse og
et arresthus.

Forslaget medfører udover en tilpasning
af politikredsens grænser efter den nye kom-
munale inddeling, at Otterup, Søndersø, Bo-
gense, Munkebo, Langeskov, Årslev, Tom-
merup og Vissenbjerg kommuner henlægges
under Odense politikreds. Ændringerne
medfører, at stillingerne som politimestre i
Odense herred og Bogense kan nedlægges,
og at 4 stillinger som politifuldmægtige og et

antal ordens- og kriminalpolitifolk og kon-
torfunktionærer frigøres i Odense herreds og
Bogense politikredse. Ved forslaget opnås, at
hele politikredsens område vil blive betjent
af ordenspolitipersonale med døgnvagtstje-
neste. Døgnvagtsstationen i Odense får en
større ordenspolitistyrke, således at der vil
kunne ske en forøgelse af patruljetjenesten i
hele politikredsens område. Kriminalpoliti-
tjenesten og det juridiske arbejde vil kunne
tilrettelægges bedre, hvis disse personale-
grupper samles under én ledelse i Odense, li-
gesom politikontorforretningerne vil kunne
rationaliseres ved, at de samles i Odense.

Der sker ikke som følge af strukturæn-
dringen nedlæggelse af understationer eller
landdistrikter i politikredsen.

Et mindretal (Olafsson, Schaumburg og
Zeller) finder, at Odense politikreds bør
have en anden afgrænsning, jfr. side 77.

2° Svendborg politikreds.
Et flertal af udvalgets medlemmer foreslår,
at Svendborg politikreds bør omfatte Svend-
borg, Egebjerg, Gudme, Ringe, Ryslinge,
Broby, Fåborg, Ærøskøbing, Marstal, Trane-
kær, Rudkøbing og Sydlangeland kommu-
ner. Politikredsen vil få et indbyggerantal på
117.300 og et areal på 1.360 km2. Efter de
gældende personaletal vil der i kredsen være
en samlet ordenspolitistyrke på 70 mand og
en samlet kriminalpolitistyrke på godt 15
mand. Politiets virksomhed bør ledes fra
Svendborg, der er den største by i kredsen
(24.500 indbyggere), og hvor der er tingsted
for 2 retskredse og et arresthus.

Forslaget medfører, at politikredsens
grænser tilpasses den nye kommunale indde-
ling. Herudover henføres Fåborg og Broby
samt de 5 kommuner på Ærø og Langeland
under Svendborg politikreds. Ændringerne
medfører, at stillingerne som politimestre i
Rudkøbing og Fåborg kan nedlægges, og at
2 stillinger som politifuldmægtige og nogle
ordens- og kriminalpolitifolk samt kontor-
funktionærer kan frigøres i Rudkøbing og
Fåborg. Ved forslaget opnås, at hele politi-
kredsens område - bortset fra Ærø - vil blive
betjent af ordenspolitipersonale med døgn-
vagtstjeneste. Der skabes endvidere en mere
bærekraftig organisation af ordenspolitiets
døgnvagtstjeneste i Svendborg, hvorved der
tillige skabes mulighed for en forøgelse af
patruljetjenesten. Kriminalpolitkjenesten og
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det juridiske arbejde vil kunne tilrettelægges
bedre, når disse funktioner samles i Svend-
borg, ligesom kontorfunktionerne vil kunne
rationaliseres ved, at de samles i Svendborg.

Der sker ikke som følge af strukturæn-
dringen nedlæggelse af understationer eller
landdistrikter i politikredsen.

Et mindretal (Olafsson, Schaumburg og
Zeller) finder, at Svendborg politikreds bør
have en anden afgrænsning, jfr. side 77.

3° Nyborg politikreds.
Et flertal af udvalgets medlemmer foreslår,
at Nyborg politikreds bør omfatte Nyborg,
Ørbæk, Ullerslev og Kerteminde kommuner.
Politikredsen vil få et indbyggerantal på
38.500 og et areal på 420 km2. Der vil i
kredsen efter de gældende personaletal være
en samlet ordenspolitistyrke på ca. 30 mand
og en samlet kriminalpolitistyrke på ca. 10
mand. Politiets virksomhed i kredsen bør
ledes fra Nyborg, der med 13.700 indbyg-
gere er den største by i området, og hvor der
tillige findes et tingsted for en retskreds og
arresthus. Kun i Nyborg vil der være basis
for at opbygge en døgnvagtsstation for or-
denspolitiet.

Forslaget medfører udover en tilpasning
af politikredsens grænser efter den nye kom-
munale inddeling, at Kerteminde kommune
henlægges under Nyborg politikreds. Æn-
dringerne medfører, at stillingen som politi-
mester i Kerteminde kan nedlægges, og at en
stilling som politifuldmægtig og nogle or-
dens- og kriminalpolitifolk samt kontorfunk-
tionærer kan frigøres i Kerteminde. Ved for-
slaget opnås, at hele politikredsens område
vil blive betjent af ordenspoliti med døgn-
vagtstjeneste. Der vil formentlig være mulig-
hed for en vis forbedring af ordenspolitiets
døgnvagtstjeneste i Nyborg og dermed af pa-
truljetjenesten. Der henvises i øvrigt til be-
mærkningerne i afsnit 3, side 72 f. Flertallet
har ved fastlæggelse af politikredsens om-
råde lagt vægt på, at kredsen vil få et sådant
indbyggerantal, at der vil kunne oprettes en
enedommerretskreds med samme område
som politikredsen.

Der sker ikke som følge af strukturæn-
dringen nedlæggelse af understationer eller
landdistrikter i politikredsen.

Et mindretal (Olafsson, Schaumburg og
Zeller) finder, at Nyborg politikreds bør
have en anden afgrænsning, jfr. side 77.

4° Middelfart politikreds.
Et flertal af udvalgets medlemmer foreslår,
at Middelfart politikreds bør bestå af Mid-
delfart, Nr. Åby, Ejby, Assens, Årup, Glams-
bjerg og Hårby kommuner. Politikredsen vil
få et indbyggerantal på 58.300 og et areal på
690 km2. Efter de gældende personaletal vil
der i kredsen være en samlet ordenspoliti-
styrke på 35 mand og en samlet kriminalpo-
litistyrke på ca. 10 mand. Politiets virksom-
hed bør ledes fra Middelfart, der er den stør-
ste by i kredsen (12.400 indbyggere), og
hvor der findes et tingsted for en retskreds.
Kun i Middelfart vil der være grundlag for
at etablere en døgnvagtspolitistation for or-
denspolitiet.

Forslaget medfører, at politikredsens
grænser tilpasses den nye kommunale indde-
ling. Herudover henføres Assens, Glams-
bjerg og Hårby kommuner til Middelfart po-
litikreds. Ændringerne medfører, at stillin-
gen som politimester i Assens kan nedlæg-
ges, og at en stilling som politifuldmægtig og
nogle ordens- og kriminalpolitifolk samt
kontorfunktionærer kan frigøres i Assens.
Ved forslaget opnås, at hele politikredsens
område vil blive betjent af ordenspolitiper-
sonale med døgnvagtstjeneste. Der vil være
mulighed for en vis forbedring af ordenspo-
litiets døgnvagtstjeneste i Middelfart og der-
med af patruljetjenesten. Der henvises i øv-
rigt til bemærkningerne i afsnit 3, side 72 f.
Kriminalpolititjenesten og det juridiske ar-
bejde kan tilrettelægges bedre, når disse
funktioner samles i Middelfart, ligesom der
ved en koncentration af politikontorfunktio-
nerne vil kunne ske en rationalisering.

Der sker ikke som følge af strukturæn-
dringen nedlæggelse af understationer eller
landdistrikter i politikredsen.

Et mindretal (Olafsson, Schaumburg og
Zeller) finder, at Middelfart politikreds bør
have en anden afgrænsning, jfr. side 77.

Den foreslåede politikredsinddeling i Fyns
amt indebærer, at Odense herred, Bogense,
Fåborg, Rudkøbing, Kerteminde og Assens
politikredse nedlægges, således at antallet af
politikredse i amtet formindskes fra 10 til 4.

h. Sønderjyllands amt.
Et flertal af udvalgets medlemmer foreslår,
at Sønderjyllands amt inddeles i 4 politi-
kredse med hovedsæde i Sønderborg, Åben-
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rå, Haderslev og Tønder. Et mindretal
(Olafsson og Zeller) foreslår, at der oprettes
5 politikredse i amtet, nemlig yderligere en
politikreds med hovedsæde i Gråsten, jfr.
side 80.

1° Sønderborg politikreds.
Et flertal af udvalgets medlemmer foreslår,
at Sønderborg politikreds bør omfatte Søn-
derborg, Sydals, Augustenborg, Nordborg,
Broager, Sundeved og Gråsten kommuner.
Politikredsen vil få et indbyggerantal på
70.800 og et areal på 496 km2. Politikredsen
vil efter de gældende personaletal få en sam-
let ordenspolitistyrke på knap 55 mand og
en samlet kriminalpolitistyrke på godt 15
mand. Politiets virksomhed i kredsen bør
ledes fra Sønderborg, der er den eneste
større by i kredsen (23.100 indbyggere). I
Sønderborg findes tingsted for en retskreds
og et arresthus.

Forslaget medfører udover en tilpasning
af politikredsens grænser efter den nye kom-
munale inddeling, at Gråsten kommune hen-
føres til politikredsen. Ændringerne medfø-
rer, at stillingen som politimester i Gråsten
kan nedlægges, og at en stilling som politi-
fuldmægtig og et antal ordens- og kriminal-
politifolk og kontorfunktionærer kan frigø-
res i Gråsten. En del af dette personale bør
overføres til Sønderborg. Noget af persona-
let bør overføres til tjeneste i Åbenrå politi-
kreds, hvorunder Bov kommune med lande-
grænsen henføres. Såfremt forslaget gennem-
føres, vil der blive skabt mulighed for en vis
forbedring af ordenspolitiets døgnvagtstjene-
ste i Sønderborg og dermed af patruljetjene-
sten. Kriminalpolititjenesten, det juridiske ar-
bejde og politikontorfunktionerne vil kunne
tilrettelægges bedre, når disse funktioner
samles i Sønderborg.

Der sker ikke som følge af strukturæn-
dringen nedlæggelse af understationer i poli-
tikredsen.

Et mindretal (Olafsson, Schaumburg og
Zeller) finder, at Sønderborg politikreds bør
have en anden afgrænsning, jfr. side 77.

2° Åbenrå politikreds.
Et flertal af udvalgets medlemmer foreslår,
at Åbenrå politikreds bør omfatte Åbenrå,
Rødekro, Lundtoft og Bov kommuner. Poli-
tikredsen vil få et indbyggerantal på 43.100

indbyggere og et areal på 616 km2. Efter den
gældende personalefordeling vil der være en
samlet ordenspolitistyrke på godt 90 mand
og en samlet kriminalpolitistyrke på knap 10
mand. Politiets virksomhed bør ledes fra
Åbenrå, der er den største by i kredsen
(14.600 indbyggere), og hvor der findes et
tingsted for en retskreds og et arresthus.

Forslaget medfører, at politikredsens
grænser tilpasses den nye kommunale indde-
ling. Herudover henlægges Bov kommune
under politikredsen. Noget af det personale,
der i dag gør tjeneste i Gråsten, bør overfø-
res til tjeneste i Åbenrå politikreds. Ved for-
slaget opnås, at der skabes mulighed for at
forbedre ordenspolitiets døgnvagtstjeneste i
kredsen. Der skabes endvidere bedre mulig-
hed for ved at samle den store ordenspoliti-
styrke, der findes i politikredsen, under én
ledelse at sikre en bedre tilrettelæggelse og
koordination af ordenspolititjenesten, der på
grund af landegrænsen har særlige proble-
mer. Ved afgrænsning af politikredsen er
der lagt vægt på, at den vil få et betydeligt
større sagsantal og en større politistyrke end
andre politikredse med et tilsvarende indbyg-
gertal på grund af de særlige opgaver, som
kredsens beliggenhed ved grænsen betinger.

Der sker ikke som følge af strukturæn-
dringen nedlæggelse af understationer eller
landdistrikter i politikredsen.

Et mindretal (Olafsson, Schaumburg og
Zeller), finder, at Åbenrå politikreds bør
have en anden afgrænsning, jfr. side 80.

3° Tønder politikreds.
Tønder politikreds bør omfatte Tøndtr,
Højer, Tinglev, Løgumkloster, Bredebro og
Skærbæk kommuner. Politikredsen vil få et
indbyggerantal på 42.600 og et areal på
1328 km2. Efter den gældende personalefor-
deling vil der være en samlet ordenspoliti-
styrke på ca. 45 mand, og en samlet krimi-
nalpolitistyrke på ca. 5 mand. Politikredsen
bør som nu have sit hovedsæde i Tønder,
der er den eneste by* af nogen størrelse i
kredsen (7.400 indbyggere). I Tønder fin-
des et tingsted for en retskreds og arresthus.
Der er døgnvagtsstation for ordenspolitiet i
Tønder.

Forslaget medfører alene, at der sker en
justering af politikredsens grænser efter den
nye kommunale inddeling.
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4° Haderslev politikreds.
Et flertal af udvalgets medlemmer foreslår,
at Haderslev politikreds bør omfatte Hader-
slev, Christiansfeld, Vojens, Rødding, Gram
og Nr. Rangstrup kommuner. Politikredsen
vil få et indbyggerantal på 79.400 og et areal
på 1.489 km2. Efter den gældende personale-
fordeling vil der være en samlet ordenspoli-
tistyrke på 45 mand og en samlet kriminal-
politistyrke på 10 mand. Politiets virksom-
hed bør ledes fra Haderslev, dér er den ene-
ste større by i området (20.400 indbyggere),
og hvor der findes tingsted og arresthus.

Forslaget medfører udover en tilpasning
af politikredsens grænser efter den nye kom-
munale inddeling, at Nr. Rangstrup, Gram
og Rødding kommuner henføres til Haders-
lev politikreds. Ændringerne medfører, at
stillingen som politimester i Toftlund kan
nedlægges, og at nogle ordens- og kriminal-
politifolk og kontorfunktionærer kan frigø-
res i Toftlund. Ved forslagets gennemførelse
vil der være mulighed for en vis styrkelse af
døgnvagtstjenesten i Haderslev og dermed af
patruljeringstjenesten. Kriminalpolititjene-
sten, det juridiske arbejde og politikontor-
funktionerne vil kunne tilrettelægges bedre,
når disse funktioner samles i Haderslev.

Der sker ikke som følge af strukturæn-
dringen nedlæggelse af understationer eller
landdistrikter i politikredsen.

Et mindretal (Olafsson, Schaumburg og
Zeller) finder, at Haderslev politikreds bør
have en anden afgrænsning, jfr. side 80.

Den foreslåede politikredsinddeling i Søn-
derjyllands amt indebærer, at Gråsten og
Toftlund politikredse nedlægges, således at
antallet af politikredse i amtet formindskes
fra 6 til 4.

i. Ribe amt.
Et flertal af udvalgets medlemmer foreslår,
at der i Ribe amt oprettes én politikreds med
hovedsæde i Esbjerg. Et mindretal (Olafs-
son, Schaumburg og Zeller) foreslår, at der
oprettes 3 politikredse i amtet, nemlig yderli-
gere 2 politikredse med hovedsæde i Ribe og
Varde, jfr. side 80.

1° Esbjerg politikreds.
Et flertal af udvalgets medlemmer foreslår,
at Esbjerg politikreds bør omfatte Esbjerg,
Bramming, Holsted, Ribe, Fanø, Blåvands-

huk, Blåbjerg, Varde, Ølgod og Helle kom-
muner. Politikredsen vil få et indbyggerantal
på 155.700 og et areal på 2.247 km2. Politi-
kredsen vil efter den gældende personalefor-
deling få en samlet ordenspolitistyrke på ca.
105 mand og en samlet kriminalpolitistyrke
på 30 mand. Politiets virksomhed i kredsen
bør ledes fra Esbjerg, der med 63.900 ind-
byggere er den eneste by i området, hvor der
kan opbygges en bærekraftig ordenspolitista-
tion med døgnvagtstjeneste. Varde og Ribe,
der nu er hovedsæde for hver en politikreds,
er ret små byer (henholdsvis 11.200 og
8.000 indbyggere), og det er ikke grundlag
for i disse byer at etablere bærekraftige
døgnvagtspolitistationer. Afstandsforholdene
gør det ubetænkeligt at henlægge Varde
under Esbjerg politikreds. Afstanden Es-
bjerg-Varde er 18 km. Afstanden Es-
bjerg-Ribe er større (30 km), men væsent-
lige dele af Ribe politikreds område, herun-
der Bramming og Holsted, betjenes mere
hensigtsmæssigt fra Esbjerg end fra Ribe. De
østlige dele af Ribe amt (Grindsted, Billund,
Vejen og Brørup) betjenes mest hensigts-
mæssigt fra Kolding og Vejle og foreslås
henlagt til disse politikredse, jfr. nedenfor.
Der vil være mulighed for at opretholde for-
holdsvis kraftige understationer i Ribe og
Varde.

Udover at politikredsens grænser tilpasses
den nye kommunale inddeling, medfører for-
slaget, at Ribe, Holsted, Helle, Ølgod,
Varde, Blåbjerg og Blåvandshuk henføres til
politikredsen. To stillinger som politimestre
i Varde og Ribe kan nedlægges, og 3 stillin-
ger som politifuldmægtige, nogle ordenspoli-
tifolk og kriminalpolitifolk samt kontorfunk-
tionærer vil kunne frigøres i Varde, Ribe og
Holsted. Der kan etableres en virkelig bære-
kraftig organisation af døgnvagtspolititjene-
sten i Esbjerg og dermed af patruljetjeneste i
hele politikredsens område. Kriminalpoliti-
tjenesten og det juridiske arbejde vil kunne
tilrettelægges bedre, og politikontorforret-
ningerne vil kunne rationaliseres, når disse
funktioner samles i Esbjerg. Ved forslaget
opnås tillige, at der også i Sydvestjylland
samles en kraftig politistyrke, der i særlige
tilfælde vil kunne bistå andre politikredse
med løsningen af større politimæssige opga-
ver i området.

For så vidt angår Vejen, Brørup, Billund
og Grindsted kommuner, der foreslås hen,-
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ført til Kolding og Vejle politikredse, har
flertallet fundet, at afgørende politimæssige
hensyn taler for at fravige amtsinddelingen.
Navnlig i Vejen og Grindsted og i forbin-
delse med Billund lufthavn er der mere væ-
sentlige politimæssige opgaver. Disse opga-
ver vil bedst kunne løses af ordens- og krimi-
nalpolitistyrkerne i Kolding og Vejle, hvor
der findes et kraftigt beredskab på døgn-
vagtsstationerne. Døgnvagtspolitistationen i
Esbjerg vil i forvejen foruden den store by-
mæssige bebyggelse få et væsentligt område
at dække. Afstandene fra Esbjerg til Vejen og
Grindsted (henholdsvis 48 og 54 km) er
længere end afstanden fra Vejen til Kolding
(25 km) og afstanden fra Grindsted til
Vejle (44 km).

Der sker ikke som følge af strukturæn-
dringen nedlæggelse af understationer eller
landdistrikter i politikredsen.

Et mindretal (Olafsson, Schaumburg og
Zeller) finder, at Esbjerg politikreds bør
have en anden afgrænsning, jfr. side 80.

Den foreslåede politikredsinddeling med-
fører, at Ribe og Varde politikredse nedlæg-
ges, således at antallet af politikredse i amtet
formindskes fra 3 til 1.

/. Vejle amt.
Udvalget foreslår, at der i Vejle amt oprettes
4 politikredse med hovedsæde i Fredericia,
Kolding, Vejle og Horsens.

1° Fredericia politikreds.
Fredericia politikreds bør omfatte Fredericia
og Børkop kommuner. Politikredsen vil få et
indbyggerantal på 51.500 og et areal på 237
km2. Efter den gældende personalefordeling
vil der være en samlet ordenspolitistyrke på
40 mand og en samlet kriminalpolitistyrke
på 10 mand. Politikredsen bør som nu have
sit hovedsæde i Fredericia, der er den eneste
by i kredsen (ca. 33.400 indbyggere), og
hvor der findes et tingsted for en retskreds
og et arresthus. Der er døgnvagtsstation for
ordenspolitiet i Fredericia.

Forslaget medfører alene, at der sker en
tilpasning af politikredsens grænser efter
den nye kommunale inddeling.

2° Kolding politikreds.
Et flertal af udvalgets medlemmer foreslår,
at Kolding politikreds bør omfatte Kolding,

Lunderskov, Vamdrup, Vejen og Brørup
kommuner. Politikredsen vil få et indbygger-
antal på 81.800 og et areal på 786 km2.
Efter de gældende personaletal vil der være
en samlet ordenspolitistyrke på 60 mand og
en samlet kriminalpolitistyrke på godt 15
mand. Politikredsen bør som nu have sit ho-
vedsæde i Kolding, der er den eneste større
by i kredsen (40.200 indbyggere), og hvor
der tillige findes tingsted for to retskredse og
et arresthus. Der er døgnvagtsstation for or-
denspolitiet i Kolding.

Forslaget indebærer udover en regulering
af politikredsens grænser efter den nye kom-
munale inddeling, at Brørup kommune sam-
men med Vejen kommune, hvoraf en del al-
lerede nu henhører under Kolding politi-
kreds, henføres under Kolding politikreds.
Disse 2 kommuner i Ribe amt bør henføres
til Kolding politikreds, idet kommunerne
herved vil få en bedre politimæssig betjening,
jfr. bemærkningerne under Esbjerg politi-
kreds.

Der sker ikke som følge af strukturæn-
dringen nedlæggelse af understationer eller
landdistrikter i politikredsen.

Et mindretal (Olafsson, Schaumburg og
Zeller) finder, at Kolding politikreds bør
have en anden afgrænsning, jfr. side 80.

3° Vejle politikreds.
Et flertal af udvalgets medlemmer foreslår,
at Vejle politikreds bør omfatte Vejle, Egt-
ved, Give, Jelling, Billund og Grindsted
kommuner. Politikredsen vil få et indbygger-
antal på 99.600 og et areal på 1.500 km2.
Efter de gældende personaletal vil der være
en samlet ordenspolitistyrke på 60 mand og
en samlet kriminalpolitistyrke på 20 mand.
Politikredsen bør som nu have sit hoved-
sæde i Vejle, der er den eneste større by
(42.400 indbyggere), og hvor der tillige fin-
des tingsteder for to retskredse og et arrest-
hus. Der er døgnvagtsstation for ordenspoli-
tiet i Vejle.

Forslaget indebærer, at politikredsens
grænser tilpasses den nye kommunale indde-
ling. Grindsted og Billund kommuner i Ribe
amt foreslås i deres helhed henført under
Vejle politikreds, idet døgnvagtsstationen i
Vejle bedre vil kunne dække kommunernes
behov for patruljeringer og udrykninger,
jfr. bemærkningerne under Esbjerg politi-
kreds. Brande kommune, der hører under
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Vejle politikreds, men under Ringkøbing
amt foreslås overført til Herning politikreds.

Der sker ikke som følge af strukturæn-
dringen nedlæggelse af understationer eller
landdistrikter i politikredsen.

Et mindretal (Olafsson, Schaumburg og
Zeller) finder, at Vejle politikreds bør have
en anden afgrænsning, jfr. side 80.

4° Horsens politikreds.
Et flertal af udvalgets medlemmer foreslår,
at Horsens politikreds bør bestå af Horsens,
Juelsminde, Brædstrup, Nr. Snede, Gedved,
Hedensted og Tørring-Uldum kommuner.
Politikredsen vil få et indbyggerantal på
109.000 og et areal på 1.355 km2. Efter den
gældende personalefordeling vil der være en
samlet ordenspolitistyrke på ca. 65 mand og
en samlet kriminalpolitistyrke på ca. 20
mand. Politikredsen bør som nu have sit ho-
vedsæde i Horsens, der er den eneste større
by i området (41.900 indbyggere), og hvor
der tillige findes tingsted for to retskredse og
et arresthus. Der er døgnvagtsstation for or-
denspolitiet i Horsens.

Forslaget indebærer, at politikredsens
grænser tilpasses den nye kommunale indde-
ling.

Et mindretal (Olafsson, Schaumburg og
Zeller) foreslår, at Horsens politikreds får
en anden afgrænsning, jfr. side 80.

Den foreslåede politikredsinddeling med-
fører ikke ændringer af antallet af politi-
kredse i amtet.

k. Ringkøbing amt.
Udvalget foreslår, at Ringkøbing amt indde-
les i 3 politikredse med hovedsæde i Her-
ning, Holstebro og Ringkøbing.

1° Herning politikreds.
Et flertal af udvalgets medlemmer foreslår,
at Herning politikreds bør omfatte Herning,
Ikast, Brande, Åskov, Videbæk, Trehøje og
Aulum-Haderup kommuner. Politikredsen
vil få et indbyggerantal på 104.000 og et
areal på 2.093 km2. Efter den gældende per-
sonalefordeling vil der være en samlet or-
denspolitistyrke på 55 mand, og en samlet
kriminalpolitistyrke på ca. 15 mand. Politi-
kredsen bør som nu have sit hovedsæde i
Herning, der er den største by (29.900 ind-
byggere), og hvor der findes et tingsted for

en retskreds og et arresthus. Der er døgn-
vagtsstation for ordenspolitiet i Herning.

Forslaget indebærer, at politikredsindde-
lingen tilpasses den nye kommunale indde-
ling. Herudover henføres Brande kommune,
der nu hører under Vejle politikreds, men
under Ringkøbing amt, til Herning politi-
kreds. De kriminalpolitimæssige funktioner
bør samles i Herning.

Der sker ikke som følge af strukturæn-
dringen nedlæggelse af understationer eller
landdistrikter i politikredsen.

Et mindretal (Olafsson, Schaumburg og
Zeller) foreslår, at Herning politikreds får
en anden afgrænsning, jfr. side 80.

2° Ringkøbing politikreds.
Et flertal af udvalgets medlemmer foreslår,
at Ringkøbing politikreds bør omfatte Ring-
købing, Egvad, Skjern og Holmsland kom-
muner. Politikredsen vil få et indbyggerantal
på 41.000 og et areal på 1.197 km2. Efter de
gældende personaletal vil der i politikredsen
være en samlet ordenspolitistyrke på godt 15
mand og en kriminalpolitistyrke på ca. 5
mand. Politikredsen bør som nu have sit ho-
vedsæde i Ringkøbing, hvor der findes et
tingsted for en retskreds og et arresthus.

Forslaget medfører, at der sker en juste-
ring af politikredsens grænser efter den nye
kommunale inddeling. Der kan ikke med
den til rådighed værende ordenspolitistyrke
oprettes en døgnvagtspolitistation i politi-
kredsen. Det har været overvejet at give
Ringkøbing politikreds et noget større befolk-
ningsunderlag, bl. a. ved at overføre Vide-
bæk kommune til kredsen. Man har dog af-
stået herfra. Det vil være mindre hensigts-
mæssigt, at befolkningen i de kommuner,
der eventuelt kunne tænkes henlagt til Ring-
købing politikreds, men som kan betjenes
fra en politikreds med døgnvagtstjeneste,
skulle overføres til en politikreds uden døgn-
vagtberedskab. En sådan forøgelse af kred-
sens areal og befolkning kan ikke begrunde,
at ordenspolitistyrken udvides og vil således
medføre, at den beskedne politistyrke i Ring-
købing belastes yderligere. Den ringe for-
øgelse af de kriminalpolitimæssige, de juridi-
ske og de kontormæssige funktioner, der vil
kunne ske ved at overføre Videbæk kommu-
ne til Ringkøbing politikreds, kan heller ikke
begrunde en udvidelse. Ved fastlæggelsen af
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Ringkøbings politikreds område har man
endvidere lagt vægt på, at politikredsen får
et indbyggerantal, der gør det muligt at op-
rette en retskreds med samme geografiske
område som politikredsen. Der henvises i
øvrigt til bemærkningerne i afsnit 3, side
72 f.

Et mindretal (Olafsson, Schaumburg og
Zeller) finder, at Ringkøbing politikreds bør
have en anden afgrænsning, jfr. side 80.

3° Holstebro politikreds.
Holstebro politikreds bør bestå af Holstebro,
Lemvig, Struer, Thyborøn-Harboøre, Ulf-
borg-Vemb, Thyholm og Vinderup kommu-
ner. Politikredsen vil få et indbyggerantal på
92.700 og et areal på 1.559 km2. Der vil
efter den gældende personalefordeling i poli-
tikredsen være en samlet ordenspolitistyrke
på godt 50 mand og en samlet kriminalpoli-
tistyrke på godt 10 mand. Politikredsen bør
have sit hovedsæde i Holstebro, der er den
eneste større by i kredsen (22.200 indbyg-
gere), og hvor der findes et tingsted for en
retskreds og et arresthus.

Forslaget medfører udover en tilpasning
af politikredsens grænser efter den nye kom-
munale inddeling, at Lemvig, Thyborøn-
Harboøre og Thyholm kommuner henlægges
under Holstebro politikreds. Ændringerne
medfører, at stillingen som politimester i
Lemvig kan nedlægges, og at et antal ordens-
politi- og kriminalpolitifolk og kontorfunk-
tionærer vil kunne frigøres i Lemvig og
Struer. Ved forslaget opnås, at hele politi-
kredsens område vil blive betjent af ordens-
politipersonale med døgnvagtstjeneste. Der
skabes endvidere mulighed for at styrke
døgnvagtstjenesten for ordenspolitiet og der-
med patruljeringsmulighederne. Kriminalpo-
lititjenesten og det juridiske arbejde vil
kunne tilrettelægges bedre, og der vil kunne
opnås en rationalisering af politikontorforret-
ningerne, når disse funktioner samles i Hol-
stebro.

Der sker ikke som følge af strukturæn-
dringen nedlæggelse af understationer eller
landdistrikter i politikredsen.

Den foreslåede politikredsinddeling i
Ringkøbing amt medfører, at Lemvig politi-
kreds nedlægges, således at antallet af poli-
tikredse i amtet formindskes fra 4 til 3.
9

/. Århus amt.
Et flertal af udvalgets medlemmer foreslår,
at der i Århus amt oprettes 4 politikredse
med hovedsæde i Århus, Silkeborg, Ran-
ders og Grenå. Et mindretal (Olafsson og
Zeller) foreslår at der oprettes 5 politikredse
i amtet, nemlig yderligere en politikreds med
hovedsæde i Odder eller Skanderborg, jfr.
side 82.

1° Århus politikreds.
Et flertal af udvalgets medlemmer foreslår,
at Århus politikreds bør bestå af Århus,
Odder, Galten, Hinnerup, Rosenholm og
Rønde kommuner. Politikredsen vil få et
indbyggerantal på 265.300. Af befolkningen
i den foreslåede politikreds vil 226.400 være
bosat i Århus kommune, hvis befolkning
hidtil har været fordelt mellem 3 politi-
kredse. Herudover er befolkningen i Hinne-
rup og Galten samt størstedelen af befolk-
ningen i Rosenholm og Rønde kommuner -
i alt ca. 26.200 personer - hidtil blevet be-
tjent fra Århus. Politikredsen vil få et areal
på 1.084 km2. Med den gældende personale-
fordeling vil kredsen have en samlet ordens-
politistyrke på ca. 340 mand og en samlet
kriminalpolitistyrke på ca. 60 mand. Politi-
ets virksomhed bør ledes fra Århus, der er
tingsted for en retskreds, og hvori der findes
et arresthus.

Forslaget medfører udover en tilpasning
af politikredsgrænsen efter den nye kommu-
nale inddeling, at Galten, Hinnerup, Rosen-
holm, Rønde og Odder kommuner henføres
til Århus politikreds. Ændringerne medfø-
rer, at stillingerne som politimestre i Hasle
herred og Odder politikredse kan nedlægges,
og at 5 stillinger som politifuldmægtige og et
antal ordens- og kriminalpolitifolk samt kon-
torfunktionærer kan frigøres fra Hasle her-
red og Odder politikredse. Ved forslaget
opnås, at hele politikredsens område vil
blive betjent af ordenspolitifolk med døgn-
vagtstjeneste. Døgnvagtspolitistationen i
Århus får en større ordenspolitistyrke, såle-
des at der vil kunne ske en forøgelse af pa-
truljetjenesten i hele kredsens område. Kri-
minalpolititjenesten og det juridiske arbejde
vil kunne tilrettelægges bedre, når disse
funktioner samles i Århus, hvor der i kraft
af det betydelige personale kan opnås en
række fordele ved specialisering. En betyde-
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lig rationalisering af politiets kontorfunktio-
ner vil opnås, når bogholderi, kassererkon-
tor, motorkontor m. v. kan samles på ét sted
i Århus.

Der sker ikke som følge af strukturæn-
dringen nedlæggelse af understationer eller
landdistrikter i politikredsen.

Et mindretal (Olafsson, Schaumburg og
Zeller) foreslår, at der sker en anden af-
grænsning af politikredsen, jfr. side 82.

2° Silkeborg politikreds.
Et flertal af udvalgets medlemmer foreslår,
at Silkeborg politikreds bør omfatte Silke-
borg, Gjern, Them, Hammel, Ry, Hørning
og Skanderborg kommuner. Politikredsen vil
få et indbyggertal på 87.200 og et areal på
1.125 km2. Der vil efter de gældende perso-
naletal i politikredsen være en samlet ordens-
politistyrke på 50 mand og en samlet krimi-
nalpolitistyrke på knap 15 mand. Politikred-
sen bør fortsat have sit hovedsæde i Silke-
borg, der med 27.300 indbyggere er den
største by i politikredsen, og hvor der tillige
er tingsted for en retskreds og et arresthus.
Der er døgnvagtspolitistation for ordenspoli-
tiet i Silkeborg.

Forslaget medfører, at der sker en tilpas-
ning af politikredsgrænserne efter den nye
kommunale inddeling. Herudover henføres
Hammel kommune i Hasle herreds politi-
kreds til Silkeborg politikreds. Arbejdet i
politikredsen vil kunne tilrettelægges bedre
ved en videregående samling af funktionerne
i Silkeborg.

Der sker ikke som følge af strukturæn-
dringen nedlæggelse af understationer eller
landdistrikter i politikredsen.

Et mindretal (Olafsson, Schaumburg og
Zeller) finder, at politikredsen bør have en
anden afgrænsning, jfr. side 82.

3° Randers politikreds.
Et flertal af udvalgets medlemmer foreslår,
at Randers politikreds bør omfatte Randers,
Rougsø, Sønderhald, Hadsten, Langå, Pur-
hus, Nørhald og Mariager kommuner. Poli-
tikredsen vil få et indbyggerantal på 115.800
og et areal på 1.362 km2. Der vil i politikred-
sen efter den gældende personalefordeling
være en samlet ordenspolitistyrke på godt 75
mand og en samlet kriminalpolitistyrke på
20 mand. Politikredsen bør som nu have sit
hovedsæde i Randers, der er den største by i

kredsen med 57.300 indbyggere, og hvor der
findes tingsted for to retskredse og et arrest-
hus.

Forslaget medfører, at der sker en tilpas-
ning af politikredsens grænser efter den nye
kommunale inddeling. Herudover henføres
Mariager kommune, der nu hører under
Hadsund politikreds, i overensstemmelse
med den ændrede amts- og regionsinddeling
af landet, til Randers politikreds. Ved forsla-
get opnås, at hele politikredsens område vil
blive betjent af ordenspoliti med døgnvagts-
tjeneste.

Der sker ikke som følge af strukturæn-
dringen nedlæggelse af understationer eller
landdistrikter i kredsen.

Et mindretal (Olafsson, Schaumburg og
Zeller) finder, at politikredsen bør have en
anden afgrænsning, jfr. side 82.

4° Grenå politikreds.
Et flertal af udvalgets medlemmer foreslår,
at Grenå politikreds bør omfatte Grenå,
Ebeltoft, Nørre-Djurs og Midt-Djurs kom-
muner. Politikredsen vil få et indbyggerantal
på 43.500 og et areal på 884 km2. Der vil
efter den gældende personalefordeling i poli-
tikredsen være en samlet ordenspolitistyrke
på godt 20 mand og en kriminalpolitistyrke
på godt 5 mand. Politikredsen bør som nu
have sit hovedsæde i Grenå (11.900 indbyg-
gere), hvor der findes et tingsted for en rets-
kreds og et arresthus.

Forslaget medfører alene, at der sker en
justering af politikredsens grænser efter den
nye kommunale inddeling. Med den til rå-
dighed værende ordenspolitistyrke kan der
ikke oprettes en døgnvagtspolitistation i po-
litikredsen. Ved fastlæggelsen af Grenå poli-
tikreds område har det været overvejet at
henlægge Rønde kommune til politikredsen.
En forøgelse af kredsens areal og befolk-
ning vil dog yderligere belaste den beskedne
politistyrke i Grenå. Det befolkningsmæs-
sige tyngdepunkt i Rønde kommune er og
vil formentlig fremover i højere grad være
vendt mod Århus, hvor der findes en stor
ordenspolitistyrke. Det vil være mindre hen-
sigtsmæssigt, at befolkningen i kommunen,
som kan betjenes direkte fra Århus politi-
kreds med døgnvagtstjeneste, skulle over-
føres til en politikreds uden døgnvagtsbered-
skab. Der er tillige lagt vægt på, at der
kan oprettes en retskreds med samme geo-
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grafiske område som politikredsen. Den re-
lativt beskedne styrkelse af de kriminalpoli-
timæssige, de juridiske og de kontormæssige
funktioner, der vil kunne ske ved at overføre
Rønde kommune til Grenå politikreds, kan
ikke opveje de nævnte hensyn. Der henvises
i øvrigt til bemærkningerne i afsnit 3, side
72.

Et mindretal (Olafsson, Schaumburg og
Zeller) finder, at politikredsen bør have en
anden afgrænsning, jfr. side 82.

Den foreslåede politikredsinddeling i
Århus amt medfører, at Odder og Hasle her-
reds politikredse nedlægges, således at antal-
let af politikredse i amtet formindskes fra 6
til 4. .

m. Viborg amt.
Udvalget foreslår, at Viborg amt inddeles i 3
politikredse med hovedsæde i Viborg, Skive
og Thisted.

1° Viborg politikreds.
Et flertal af udvalgets medlemmer foreslår,
at Viborg politikreds bør omfatte Viborg,
Kjellerup, Fjends, Karup, Møldrup, Åle-
strup, Tjele, Bjerringbro og Hvorslev kom-
muner. Politikredsen vil få et indbyggerantal
på 102.700 og et areal på 1.960 km2. Efter
den gældende personalefordeling vil politi-
kredsen have en samlet ordenspolitistyrke på
knap 45 mand og en samlet kriminalpoliti-
styrke på 10 mand. Politikredsen bør som
nu have sit hovedsæde i Viborg, der er den
eneste større by i kredsen med 26.300 ind-
byggere, og hvor der er tingsted for to rets-
kredse og et arresthus. Der er døgnvagtspoli-
tistation for ordenspolitiet i kredsen.

Forslaget medfører, at der sker en juste-
ring af politikredsens grænser efter den nye
kommunale inddeling. Herudover henføres
Hvorslev kommune efter reguleringen af
amtsgrænsen mellem Viborg og Århus amt
og Ålestrup kommune efter reguleringen af
amts- og regionsgrænsen mellem Nordjyl-
lands amt og Viborg amt til Viborg politi-
kreds.

Der sker ikke som følge af strukturæn-
dringen nedlæggelse af understationer eller
landdistrikter i politikredsen.

Et mindretal (Olafsson, Schaumburg og
Zeller) finder, at politikredsen bør have en
anden afgrænsning, jfr. side 82.

2° Skive politikreds.
Et flertal af udvalgets medlemmer foreslår,
at Skive politikreds bør omfatte Skive, Spøt-
trup, Sallingsund og Sundsøre kommuner.
Politikredsen vil få et indbyggerantal på
45.600 og et areal på 690 km2. Efter den
gældende personalefordeling vil kredsen få
en samlet ordenspolitistyrke på godt 25
mand og en kriminalpolitistyrke på 7 mand.
Politikredsen bør som nu have sit hoved-
sæde i Skive, der er den eneste by i kredsen
(16.100 indbyggere). I byen findes et ting-
sted for en retskreds og et arresthus. Der er
døgnvagtsstation for ordenspolitiet i Skive.

Forslaget indebærer alene, at politikred-
sens grænser tilpasses den nye kommunale
inddeling. Flertallet har overvejet at søge po-
litikredsen udvidet bl. a. med Fjends kom-
mune. En areal- og befolkningsmæssig udvi-
delse af kredsen vil dog belaste den relativt
beskedne ordenspolitistyrke yderligere, idet
henlæggelse af Fjends kommune under kred-
sen ikke vil kunne begrunde, at politistyrken
forøges. Den ganske beskedne styrkelse af
de kriminalpolitimæssige, juridiske og kon-
tormæssige funktioner, der vil kunne opnås
ved at overføre Fjends kommune til Skive
politikreds kan heller ikke begrunde en ud-
videlse. Der henvises i øvrigt til bemærk-
ningerne nedenfor i afsnit 3, side 72 f. Ved
fastlæggelsen af politikredsens område er
der tillige lagt vægt på, at der vil kunne op-
rettes en enedommerretskreds med samme
område som politikredsen.

Et mindretal (Olafsson, Schaumburg og
Zeller) finder, at politikredsen bør have en
anden afgrænsning, jfr. side 82.

3° Thisted politikreds.
Thisted politikreds bør omfatte Thisted,
Sydthy, Hanstholm og Morsø kommuner.
Politikredsen vil få et indbyggerantal på
71.800 og et areal på 1.468 km2. Der vil
efter den gældende personalefordeling i
kredsen være en samlet ordenspolitistyrke
på ca. 35 mand og en samlet kriminalpoliti-
styrke på 10 mand. Politiets virksomhed bør
ledes fra Thisted, der er den største by i om-
rådet (11.000 indbyggere), og hvor der fin-
des tingsted og arresthus. Der er døgnvagts-
politistation for ordenspolitiet i Thisted. På
stationen i Nykøbing Mors må der antagelig
opretholdes et forholdsvis kraftigt bered-
skab.
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Forslaget medfører udover en regulering
af politikredsens grænser efter den nye kom-
munale inddeling, at Sydthy og Morsø kom-
muner henføres til politikredsen. Fjerritslev
og Brovst kommuner foreslås bl. a. som
følge af reguleringen af amts- og regions-
grænsen mellem Viborg og Nordjyllands
amter henført til Ålborg politikreds, jfr. ne-
denfor under Nordjyllands amt. Ændrin-
gerne bevirker, at 2 stillinger som politime-
stre i Nykøbing Mors og Hurup kan nedlæg-
ges, og at en stilling som politifuldmægtig og
et antal ordens- og kriminalpolitifolk og kon-
torfunktionærer kan frigøres i Nykøbing
Mors og Hurup. Ved forslaget opnås, at hele
politikredsens område vil blive betjent af or-
denspoliti med døgnvagtstjeneste. Der opnås
mulighed for en vis styrkelse af ordenspoliti-
ets døgnvagtstjeneste i Thisted, omend den
ikke med det personale, der for tiden er til
rådighed, kan blive helt tilfredsstillende,.
Der henvises iøvrigt til bemærkningerne i af-
snit 3, side 72 f. Kriminalpolititjenesten og
det juridiske arbejde vil kunne tilrettelægges
bedre og politikontorforretningerne vil
kunne rationaliseres, når disse funktioner
samles i Thisted.

Der sker ikke som følge af strukturæn-
dringen nedlæggelse af understationer eller
landdistrikter i politikredsen.

Den foreslåede politikredsinddeling i Vi-
borg amt indebærer, at Nykøbing Mors og
Hurup politikredse nedlægges, således at an-
tallet af politikredse i amtet nedskæres fra 5
til 3.

n. Nordjyllands amt.
Et flertal af udvalgets medlemmer foreslår,
at der i Nordjyllands amt oprettes 4 politi-
kredse med hovedsæde i Ålborg, Hobro, Fre-
derikshavn og Hjørring. Et mindretal
(Olafsson, Schaumburg og Zeller) foreslår,
at der oprettes 5 politikredse i amtet, nemlig
yderligere en politikreds med hovedsæde i
Løgstør, jfr. side 82.

1° Ålborg politikreds.
Et flertal af udvalgets medlemmer foreslår,
at Ålborg politikreds bør omfatte Ålborg,
Sejlflod, Støvring, Nibe, Løgstør, Fjerritslev,
Brovst, Åbybro, Hals og Dronninglund kom-
muner. Politikredsen vil få et indbyggerantal
på 234.300. Af politikredsens indbyggeran-

tal vil 152.500 være bosat i Ålborg kom-
mune. Politikredsen vil få et areal på 2.588
km2. Efter den gældende personalefordeling
vil der i kredsen være en samlet ordenspoli-
tistyrke på ca. 230 mand og en samlet krimi-
nalpolitistyrke på ca. 45 mand. Politiets
virksomhed bør ledes fra Ålborg, der er den
eneste by i området, hvor der kan opbygges
en bærekraftig ordenspolitistation med døgn-
vagtstjeneste. I Ålborg findes tingsted for en
retskreds og et arresthus.

Forslaget medfører udover en regulering
af politikredsens grænser efter den kommu-
nale inddeling, at Fjerritslev, Brovst, Åby-
bro, Hals, Dronninglund, Løgstør, Nibe og
Støvring kommuner henføres til Ålborg poli-
tikreds. Ændringerne medfører, at 2 stillin-
ger som politimestre i Nørresundby og Nibe
kan nedlægges, og at 3 stillinger som politi-
fuldmægtige og et antal ordens- og kriminal-
politifolk og kontorfunktionærer vil kunne
frigøres i Nørresundby, Nibe, Løgstør og
Dronninglund. Døgnvagtspolititjenesten i
Ålborg får en større ordenspolitistyrke, og
hele politikredsens område vil blive betjent
af ordenspoliti med døgnvagtstjeneste. Der
vil tillige kunne ske en forøgelse af patrulje-
tjenesten i politikredsens område. Kriminal-
polititjenesten og det juridiske arbejde vil
kunne tilrettelægges bedre, og politikontor-
forretningerne vil kunne rationaliseres bety-
deligt, når disse funktioner samles i Ålborg.

Der sker ikke som følge af strukturæn-
dringen nedlæggelse af understationer eller
landdistrikter i politikredsen.

Et mindretal (Olafsson, Schaumburg og
Zeller) finder, at politikredsen bør have en
anden afgrænsning, jfr. side 85.

2° Hobro politikreds.
Et flertal af udvalgets medlemmer foreslår,
at Hobro politikreds bør omfatte Hobro,
Nørager, Arden, Hadsund, Skørping, Års og
Farsø kommuner. Politikredsen vil få et ind-
byggerantal på 63.400 indbyggere og et areal
på 1.390 km2. Efter den gældende personale-
fordeling vil der være en samlet ordenspoliti-
styrke på ca. 25 mand og en samlet kriminal-
politistyrke på ca. 10 mand. Politiets virk-
somhed i kredsen bør ledes fra Hobro, der er
den eneste lidt større by i området (8.700
indbyggere), og hvor der findes et tingsted
for en retskreds og et arresthus.

Forslaget medfører, at politikredsens
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grænser reguleres efter den nye kommunale
inddeling. Herudover henføres Hadsund og
Skørping kommuner til Hobro politikreds,
medens Ålestrup kommune, bl. a. som følge
af reguleringen af amts- og regionsgrænsen
foreslås overført til Viborg politikreds. Æn-
dringerne medfører, at stillingen som politi-
mester i Hadsund kan nedlægges, og at en
politifuldmægtigstilling og et antal ordenspo-
litifolk og kriminalpolitifolk samt kontor-
funktionærer kan frigøres i Hadsund. Ved
forslaget opnås, at der kan etableres en
døgnvagtstjeneste i Hobro. Der henvises i
øvrigt til bemærkningerne i afsnit 3, side
72 f. Kriminalpolititjenesten og det juridi-
ske arbejde vil kunne tilrettelægges bedre,
og politikontorforretningerne vil kunne rati-
onaliseres, når disse funktioner samles i
Hobro.

Der sker ikke som følge af strukturæn-
dringen nedlæggelse af understationer eller
landdistrikter i politikredsen.

Et mindretal (Olafsson, Schaumburg og
Zeller) finder, at politikredsen bør have en
anden afgrænsning, jfr. side 85.

3° Frederikshavn politikreds.
Et flertal af udvalgets medlemmer foreslår,
at Frederikshavn politikreds bør omfatte
Frederikshavn, Sæby, Skagen og Læsø kom-
muner. Politikredsen vil få et indbyggerantal
på 66.000 og et areal på 763 km2. Efter den
gældende personalefordeling vil der være en
samlet ordenspolitistyrke på ca. 60 mand og
en samlet kriminalpolitistyrke på ca. 15
mand. Politiets virksomhed bør ledes fra
Frederikshavn, der er den største by i kred-
sen (24.400 indbyggere), og hvor der findes
et tingsted for en retskreds og et arresthus.

Forslaget medfører, at politikredsens græn-
ser reguleres efter den nye kommunale ind-
deling. Herudover udvides politikredsens
område med Sæby kommune. Ændringerne
medfører, at stillingen som politimester i
Sæby kan nedlægges, og at en stilling som
politifuldmægtig og nogle ordens- og krimi-
nalpolitifolk og kontorfunktionærer kan
frigøres i Sæby. Ved forslaget opnås, at hele
politikredsens område vil blive betjent af or-
denspoliti med døgnvagtstjeneste. Der bliver
endvidere mulighed for at etablere en mere
bærekraftig organisation af ordenspolitiets
døgnvagtstjeneste i Frederikshavn og der-
med af patruljetjenesten. Kriminalpolititje-

nesten og det juridiske arbejde vil kunne til-
rettelægges bedre, og politikontorforretnin-
gerne vil kunne rationaliseres, når disse
funktioner samles i Frederikshavn.

Der sker ikke som følge af strukturæn-
dringen nedlæggelse af understationer eller
landdistrikter i politikredsen.

Et mindretal (Olafsson, Schaumburg og
Zeller) finder, at politikredsen bør have en
anden afgrænsning, jfr. side 85.

4° Hjørring politikreds.
Hjørring politikreds bør omfatte Hjørring,
Sindal, Hirtshals, Løkken-Vrå, Pandrup og
Brønderslev kommuner. Politikredsen vil få
et indbyggerantal på 91.700 og et areal på
1.429 km2. Efter den gældende personalefor-
deling vil der være en samlet ordenspoliti-
styrke på ca. 45 mand og en samlet kriminal-
politistyrke på 10 mand. Politikredsen bør
som nu have sit hovedsæde i Hjørring, der
er den største by i kredsen (18.600 indbyg-
gere), og hvor der findes et tingsted for en
retskreds og et arresthus. Der er døgnvagt-
station for ordenspolitiet i Hjørring.

Forslaget medfører alene, at der sker en
tilpasning af politikredsens grænser efter
den nye kommunale inddeling.

Den foreslåede politikredsinddeling i
Nordjyllands amt indebærer, at Nørre-
sundby, Nibe, Hadsund og Sæby politi-
kredse nedlægges, således at antallet af poli-
tikredse i amtet formindskes fra 8 til 4.

3. Sammenfattende bemærkninger om for-
slaget.

Som det fremgår af foranstående gennem-
gang af de enkelte politikredse sammenholdt
med udvalgets almindelige overvejelser om
politikredsinddelingen i kap. V, er den fore-
slåede politikredsinddeling ikke helt i over-
ensstemmelse med de retningslinier, som ud
fra politifunktionelle synspunkter findes
mest hensigtsmæssige, navnlig opbygning af
hver politikreds omkring en døgnbetjent po-
litistation af en vis størrelse. Afvigelserne
fra de nævnte retningslinier skyldes bl. a.
geografiske forhold.

Som nævnt side 30 er der - såvel af hen-
syn til borgernes retssikkerhed som af hen-
syn til politipersonalet - i udvalget enighed
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om, at hele landet døgnet rundt bør være
dækket af patruljerende politi og af et ud-
rykningsberedskab baseret ikke på hjemme-
vagtsordninger, men på aktuelt tjenstgø-
rende politipersonale. Flertallet (formanden,
Peter Christensen, Dalsgaard, Eefsen, Hei-
de-Jørgensen, Øjvind Larsen, Jørgen Nielsen
og N. T. Poulsen) mener, at dette mål bedst
nås ved, at hver enkelt politikreds udformes,
således at der i kredsen kan etableres en
døgnvagtsstation for ordenspolitiet med en
tilstrækkelig politistyrke til, at denne selv-
stændigt kan varetage udryknings- og pa-
truljetjenesten i kredsen. Når flertallet dog
ikke har villet fraråde, at der i hvert fald i en
overgangstid opretholdes nogle politikredse,
som ikke har det ønskelige personalegrund-
lag, finder man det nødvendigt at fremhæve,
at der for så vidt bør være tale om et forsøg.
Dettes udfald vil bero på, hvordan reglerne
for samarbejde mellem politikredsene og
mellem disse og rigspolitichefens afdelinger
(navnlig færdselspolitiet og rejseafdelingen)
udformes.

Udvalget må fraråde, at der sker en perso-
nalemæssig udbygning af alle de foreslåede
»svage« politikredse. Man skal herom be-
mærke følgende:

Der findes nu ca. 120 ordenspolitistatio-
ner uden for Storkøbenhavn foruden ca. 180
landpolitidistrikter. Strukturreformen bør
ikke umiddelbart medføre nogen nævnevær-
dig ændring i disse tal, idet der vil være be-
hov for disse tjenestesteder til den daglige
politimæssige betjening af befolkningen. Den
forøgelse af politiets personale og materiel,
som for tiden gennemføres, og som må
fortsættes nogle år endnu, vil imidlertid
miste den væsentlige del af sin slagkraft ved
at blive fordelt på så mange enheder. Alle -
også de befolkningsgrupper, som i det dag-
lige betjenes af de små stationer - må være
interesseret i, at politiets større patruljerings-
og udrykningsberedskab styrkes. Det er alde-
les afgørende for politiets effektivitet, at det
af den kommende kredsstruktur klart frem-
går, på hvilke stationer det nævnte bered-
skab skal baseres.

Nogle af de eksisterende stationer er store
nok til at løse disse opgaver, andre kan ved
mindre personaleforøgelser, evt. ved omflyt-
ninger inden for kredsen, sættes i stand der-
til. Andre vil imidlertid kun kunne bringes
op på den fornødne styrke ved personale-
10

udvidelser, som der ikke i øvrigt i den fore-
liggende arbejdsbyrde er grundlag for.

Udvalget finder, at stationer af den sidst-
nævnte kategori kun bør have den persona-
leforøgelse, som den normale daglige ar-
bejdsmængde kan begrunde, og at oprethol-
delse af hver enkelt af de pågældende poli-
tikredse bør betinges af, at der kan tilveje-
bringes passende samarbejdsaftaler, navnlig
med hensyn til døgntjenesten. Et sådant sam-
arbejde bør i almindelighed etableres med
nabopolitikredse med en døgnvagtsstation. I
nogle tilfælde kan der endvidere ydes kred-
sene en vis støtte ved at placere afdelinger af
rigspolitichefens færdselspoliti i kredsene.

Afgrænsningen af denne gruppe politi-
kredse kan ikke ske blot på grundlag af ind-
byggertallet. Vigtigere er det, om der i kred-
sen findes en by, hvor der er rimeligt grund-
lag for oprettelse af en større politistation.
Manglen heraf vil ikke kunne afhjælpes ved,
at kredsen gøres større, medmindre der der-
ved kan blive grundlag for at udbygge kred-
sens hovedstation.

Flertallet finder herefter, at man kun for-
søgsvis bør opretholde en politikreds, hvis
hovedstation er på under 25 mand i ordens-
politiet, altså en del under den ønskelige
størrelse, samtidig med at kredsens samlede
politistyrke er under 50 mand, således at in-
terne rokeringsmuligheder er begrænsede.

Politikredse af denne størrelsesorden er
følgende:

Til gruppen hører også Rønne og Thisted
politikredse, men af geografiske grunde må
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disse kredse under alle omstændigheder op-
retholdes.

Flertallet ønsker hertil at føje, at de
nævnte betragtninger i forstærket grad vil
gøre sig gældende, såfremt antallet af poli-
tikredse yderligere forøges. Oprettelse af et
yderligere antal mindre eller små kredse, der
samtidig vil medføre, at en del af de foreslå-
ede kredse formindskes, vil efter flertallets
opfattelse føre til en politikredsopbygning,
der ikke giver grundlag for den rationalise-
ring og effektivisering af politiets arbejde,
som efter samfundsudviklingen, det øgede
samkvem med udlandet og ikke mindst den
kraftig voksende kriminalitet og ændrin-
gerne i kriminalitetens karakter må anses for
nødvendig. Ordens- og kriminalpolitistyrken
må i så fald fortsat fordeles på et så stort
antal enheder, at man forspilder mulighe-
derne for at opbygge en effektiv døgnvagts-,
patruljerings- og udrykningstjeneste i politi-
kredsene og for at opbygge kriminalpoliti-
styrker, der er tilstrækkelig store til at ud-
nytte moderne teknik. Et nogenlunde effek-
tivt politiarbejde må i så fald i al for høj grad
bero på et større antal samarbejdsaftaler, der
både i almindelighed og i konkrete situatio-
ner medfører et unødigt tids- og personale-
tab.

Opretholdelse af mindre eller små politi-
kredse har ikke i sig selv noget formål, men
må begrundes selvstændigt. Hensynet til le-
delsen af en politikreds indeholder efter fler-
tallets opfattelse ikke en sådan selvstændig
begrundelse. Etablering af større og store po-
litikredse medfører ikke alene, at der er mu-
lighed for at effektivisere ordens- og krimi-
nalpolititjenesten, men indebærer også, at
det juridiske personale og politiets ledelse i
øvrigt samles i større enheder, hvorved der
dels kan ske en bedre opbygning af ledelses-
strukturen i den enkelte politikreds, dels en
øget specialisering. Det samarbejde, der be-
står på ledelsesplan mellem politiet og andre
myndigheder, vil fortsat kunne fastholdes.
Flertallet anser det i denne forbindelse som
en selvfølge, at en væsentlig del af det ar-
bejde, som politimesteren - uanset udbyg-
ningen af den kommunale og amtskommu-
nale administration efter kommunalrefor-
men - fortsat må udføre i nær kontakt med
denne administration, i vidt omfang kan va-
retages af erfarne medarbejdere.

4. Mindretalsindstillinger.

A. Almindelige bemærkninger.
Et mindretal (Olafsson, Schaumburg og
Zeller) er enig med flertallet i, at gennem-
førelse af døgnvagtsbetjening i hele landet
må anses for nødvendig. Mindretallet er der-
imod ikke enig i, at politikredsene principi-
elt alle skal have en sådan størrelse, at de
selv kan klare dette problem. Også efter fler-
tallets forslag vil døgnvagtsbetjeningen i
nogle tilfælde kun kunne etableres ved sam-
arbejde mellem flere kredse. Det er mindre-
tallets opfattelse, at såvel døgnvagtsbetjening
som politipatruljering må anses for fællesop-
gaver for politiet på linie med andre opga-
ver, der i dag af politiet løses uden hensyn
til politikredsgrænser, f. eks. af udryknings-
tjenesten, rigspolitichefens færdselspoliti og
rejseafdeling, teknisk afdeling m. v. Hensy-
net til døgnvagtsbetjeningen bør derfor ikke
være af afgørende betydning for fastsættel-
sen af politikredsenes størrelse.

Mindretallet lægger betydelig vægt på, at
politikredsene udgør sådanne passende af-
grænsede områder, at der kan ydes den
bedst mulige betjening af befolkningen både
med hensyn til behandlingen af lokale sager
og med hensyn til politimesterembedernes
funktion som decentraliseret forvaltnings-
myndighed og kontaktmulighed til central-
styrelsen. Også varetagelsen af anklagevæse-
net, samarbejdet mellem politiet og kommu-
nalbestyrelserne og en effektiv ledelse af po-
litimesterembedernes personale taler for en
begrænsning i politikredsenes størrelse. Det
må anses for en fordel, at politimesteren kan
have personligt kendskab til alle de ved em-
bedet ansatte, at han har indseende med kri-
minalpolitiets arbejde og i større sager selv
kan lede den kriminalpolitimæssige indsats,
og at kontakten med de kommunale myndig-
heder i vidt omfang kan ske ved, at politime-
steren personlig giver møde i kommissioner
m. v. Mindretallet må efter omstændighe-
derne tillægge de nævnte hensyn til politi-
kredsenes og ledelsens effektivitet mere vægt
end muligheden for døgnbetjening og patrul-
jering med »eget« politi og de »stordriftsfor-
dele«, som antages knyttet til en større poli-
tistyrke. Politikredsene bør derfor ikke gøres
større end, at politimesteren personlig kan
varetage de nævnte opgaver, som efter hidti-
dig tradition og sædvane har påhvilet ham.
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Særlig med hensyn til spørgsmålet om at
tilvejebringe sammenfald mellem rets- og po-
litikredsgrænserne finder mindretallet, at
dersom det på grund af politikredsenes mest
hensigtsmæssige udformning i nogle tilfælde
ikke er muligt at tilpasse retskredsinddelin-
gen dertil, vil der kunne gennemføres et
samarbejde med nabopolitikredse om møde i
retten ved disses politifuldmægtige. Såfremt
en politikreds omfatter en del af en rets-
kreds, som har sit hovedtingsted beliggende i
en anden politikreds, men der i førstnævnte
del af retskredsen findes et bitingsted, vil
det eventuelt være muligt at behandle alle
eller en del af områdets straffesager ved bi-
tingstedet.

Mindretallet finder grund til at fremhæve,
at de af flertallet i slutningen af afsnit 3 an-
førte virkninger af en forøgelse af politi-
kredsenes antal på politikredsopbygningen
efter mindretallets opfattelse ikke kan tage
sigte på den nedenfor foreslåede beskedne
udvidelse af politikredsenes antal. Det drejer
sig her hovedsagelig om opretholdelse af
kredse i naboområder til politikredse, der
er så store, at deres styrketal og struktur
absolut ikke ændres væsentlig ved mindre-
tallets forslag. For enkelte af de foreslåede
kredse gælder, at de allerede har og for-
mentlig uanset sammenlægning med anden
kreds måtte bevare en politistation med
døgnbevogtning.

B. Mindretallenes forslag.
København, Frederiksberg og Københavns
amt
Et mindretal (Olafsson, Schaumburg og
Zeller) finder, at spørgsmålet om eventuel
nedlæggelse af Tårnby politikreds først bør
afgøres sammen med revisionen af politi-
kredsinddelingen i Københavns amt iøvrigt,
som en kortere tid må bero på oplysninger
om eventuelle forslag til ændringer i den
kommunale inddeling i amtet og yderligere
prognoser angående befolkningsudviklingen.
En del af mindretallet (Olafsson og Zeller)
finder grund til samtidig at fremhæve, at
Tårnby politikreds blev oprettet i 1960 ved
den da foretagne samlede revision af politi-
kredsinddelingen i Københavns amt, og at
der ikke i den i de forløbne 10 år skete ud-
vikling ses at være grund til nedlæggelse af
politikredsen.

Kredsen havde i 1960 50.700 indbyggere
og har i dag 55.800 indbyggere. Der er selv-
stændig døgnbetjening i ordenspolitiet med
87 mand og 14 mand i kriminalpolitiet. Der
er hermed arbejdsgrundlag for en politime-
ster og 2 politiassessorer (-fuldmægtige). Der
er usikkerhed om den fremtidige befolknings-
udvikling. Der kan eventuelt træffes aftale
med Københavns politi om en udvidet sam-
arbejdsordning til betjening af lufthavnen.

Det samme mindretal (Olafsson og
Zeller) forbeholder sig i den kommende
overvejelse af politikredsinddelingen i Kø-
benhavns amt at inddrage kommuner fra
Frederiksborg amt (Birkerød, Hørsholm og
Farum kommuner) og fra Roskilde amt
(Greve kommune).

Vestsjællands amt.
Et mindretal (Olafsson og Zeller) foreslår,
at amtet fortsat inddeles i 5 politikredse med
hovedsæde i Ringsted, Slagelse, Holbæk,
Kalundborg og Korsør.

Ringsted, Holbæk og Kalundborg politi-
kredse bør have de af udvalgsflertallet an-
givne områder, medens Slagelse politikreds
kun bør omfatte Slagelse, Gørlev, Høng og
Hashøj kommuner med et indbyggertal på
50.800 mod nu 49.300 og et areal på ca. 560
km2.

Korsør politikreds bør omfatte Korsør,
Skælskør og Fuglebjerg kommuner med i alt
36.400 indbyggere mod nu 34.600 i Skæl-
skør politikreds. Politikredsen vil efter de
gældende personaletal få en ordenspoliti-
styrke på 33 mand og 7 mand i kriminalpoli-
tiet. Politiets virksomhed bør ledes fra Kor-
sør, der har ca. 15.300 indbyggere i bymæs-
sig bebyggelse, og hvor der findes tingsted
for en retskreds og et arresthus.

De mange politimæssige opgaver i Korsør,
der dels følger af bysamfundet dels af belig-
genheden ved et af landets stærkest befær-
dede overfartssteder og af havnen, synes
mest rationelt at kunne løses af politiet i
Korsør, der som hidtil bør have døgnvagt i
ordenspolitiet. Opretholdelse også i frem-
tiden af tingsted i Korsør med det antal sager
og retsmøder, som området giver anledning
til, taler også for, at kriminalpolitiet og an-
klagemyndighedens repræsentanter befinder
sig i Korsør. Det vil som hidtil i området
være juridisk arbejde, også ledelsesmæssigt
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og administrativt, som kan beskæftige en
politimester og en politiassessor.

Såfremt flertalsindstillingen om kun 4 po-
litikredse i amtet måtte blive gennemført,
finder et mindretal (Olafsson, Schaumburg
og Zeller), at Gørlev kommune med 5.700
indbyggere bør henføres til Kalundborg poli-
tikreds, som allerede nu omfatter en del af
kommunen, for at forøge befolkningsantallet
i denne politikreds til ca. 41.000 og dermed
embedets sagsantal og politistyrke. For Sla-
gelse politikreds, som forøges stærkt, navn-
lig ved indlemmelse af Korsør og Skælskør
kommuner, vil afgivelsen af Gørlev kom-
mune være uden betydning.

Fyns amt.
Et mindretal (Olafsson, Schaumburg og
Zeller) foreslår, at amtet inddeles i 5 politi-
kredse, således at der yderligere oprettes en
politikreds med hovedsæde i Assens eller Få-
borg.

Odense politikreds bliver efter mindretal-
lets opfattelse alt for stor og unødvendig
stor, når flertallet heri vil inddrage ikke blot
det ny Odense storkommune, som rummer
ca. 163.000 indbyggere, men yderligere ikke
mindre end 8 andre kommuner med et ind-
byggertal på ca. 54.000. Også Svendborg po-
litikreds bliver administrativt for stor, når
den efter flertalsforslaget skal omfatte ikke
mindre end 12 kommuner med 117.000 ind-
byggere mod hidtil ca. 60.000. I den foreslå-
ede Middelfart politikreds bliver afstanden
fra kredsens grænse i nordvest til grænsen
mod sydøst uhensigtsmæssigt stor ikke
mindst på grund af hovedsædets beliggen-
hed. De nævnte forhold vil efter mindretal-
lets opfattelse bevirke, at politimestrene i
Odense og Svendborg ikke på tilfredsstil-
lende måde vil kunne varetage samarbejdet
med kommunalbestyrelserne i de mange
kommuner, at der i Middelfart og Svendborg
politikredse skal gives møde ved for mange
retter og bitingsteder, og at afstandene inden
for de 3 politikredse bliver så betydelige, at
politimesterembederne ikke tilstrækkeligt
kan opfylde deres opgave som kontaktmulig-
hed for befolkningen med administrationen.
Dersom der derimod oprettes en politikreds
med hovedsæde i Assens eller Fåborg vil po-
litikredsene kunne udformes mere hensigts-
mæssigt som følger:

Odense politikreds bør omfatte Odense,

Munkebo, Årslev, Tommerup, Vissenbjerg
og Otterup kommuner (hvorimod Søndersø
og Bogense kommuner bør henføres til Mid-
delfart politikreds og Langeskov kommune
til Nyborg politikreds). Politikredsen vil
herefter have et indbyggertal på ca. 195.900
og et areal på ca. 686 km2.

Svendborg politikreds bør omfatte Svend-
borg, Egebjerg, Gudme, Ærøskøbing, Mar-
stal, Tranekær, Rudkøbing og Sydlangeland
kommuner (hvorimod Fåborg og Broby
kommuner bør henføres til Assens-Fåborg
politikreds og Ringe og Ryslinge kommuner
til Nyborg politikreds). Politikredsen vil
herefter have et indbyggertal på ca. 77.400
og et areal på ca 800 km2.

Nyborg politikreds bør omfatte Nyborg,
Ørbæk, Ullerslev, Kerteminde, Langeskov,
Ringe og Ryslinge kommuner. Politikredsen
vil herefter have et indbyggertal på ca.
59.500 og et areal på ca. 697 km2.

Assens-Fåborg politikreds bør omfatte As-
sens, Årup, Glamsbjerg, Hårby, Fåborg og
Broby kommuner. Den vil rumme de væsent-
lige dele af de hidtidige Assens og Fåborg
politikredse og have et indbyggertal på ca.
49.600 og et areal på ca. 719 km2.

Middelfart politikreds bør omfatte Mid-
delfart, Nr. Åby, Ejby, Bogense og Søndersø
kommuner. Politikredsen vil have ca. 47.900
indbyggere og et areal på ca. 582 km2.

Uanset om flertalsforslaget om 4 politi-
kredse i amtet måtte blive gennemført, bør
efter mindretallets opfattelse Langeskov,
Ringe og Ryslinge kommuner henføres til
Nyborg politikreds, som kun derved får en
for politistyrken og ledelsesarbejdet tilfreds-
stillende størrelse, hvilket må være et selv-
følgeligt mål, når antallet af politikredse re-
duceres så stærkt.

Et medlem af flertallet (Heide-Jørgensen)
kan tiltræde mindretallets forslag om af-
grænsning af Nyborg politikreds, såfremt
retskredsinddelingen kan tilpasses hertil.

Sønderjyllands amt.
Et mindretal (Olafsson og Zeller) fore-

slår, at amtet inddeles i 5 politikredse med
hovedsæde i Sønderborg, Gråsten, Tønder,
Åbenrå og Haderslev.

Sønderborg politikreds bør omfatte Søn-
derborg, Sydals, Nordborg og Augustenborg
kommuner med 54.900 indbyggere.
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Tønder politikreds bør omfatte det af ud-
valgsflertallet angivne område.

Åbenrå politikreds bør omfatte Åbenrå,
Rødekro, Lundtoft og Nr. Rangstrup kom-
muner med 42.300 indbyggere.

Haderslev politikreds bør omfatte Hader-
slev, Christiansfeld og Vojens kommuner
med 55.000 indbyggere, idet Rødding og
Gram kommuner foreslås henført til Ribe
politikreds.

Gråsten politikreds bør omfatte Gråsten,
Bov, Sundeved og Broager kommuner med
25.400 indbyggere mod 23.500 i den nuvæ-
rende Gråsten politikreds. Politikredsen vil
efter de gældende personaletal have en sam-
let ordenspolitistyrke på 78 mand og 6 mand
i kriminalpolitiet. Politiets virksomhed bør
som hidtil ledes fra Gråsten, hvor der findes
tingsted for retskredsen. Døgnvagt kan som
hidtil etableres fra Kruså politistation. Af
43,8 millioner personer, der i 1969 passerede
paskontrollen i Danmark, passerede 26,6
millioner grænseovergange i Gråsten politi-
kreds. De heraf opståede politiopgaver -
trafikale, smugleri, international narkotika-
handel, kontrol med efterlyste m. v. - har
hidtil givet og vil fremtidig give kredsen et
sagsantal, der er væsentligt større end sva-
rende til indbyggertallet, og som ledelsesmæs-
sigt giver fuldt tilstrækkeligt arbejde til en
politimester og en politiassessor. Der ses ikke
ved nedlæggelse af politikredsen at kunne
opnås væsentlige rationaliseringsfordele.

Såfremt flertalsforslaget om 4 politikredse
i amtet måtte blive gennemført, finder et
mindretal (Olafsson, Schaumburg og
Zeller), at hele det nuværende område for
Gråsten politikreds, d. v. s. også Gråsten
kommune med 6.300 indbyggere, bør henfø-
res til Åbenrå politikreds. Kommunen vil
derved som hidtil kunne dækkes af døgn-
vagtstjenesten i Kruså, og de rationalise-
ringsfordele i form af styrkelse af døgnvagts-
tjeneste og patruljetjeneste ved hovedsædet,
som af flertallet er fremhævet ved kommu-
nens henførelse til Sønderborg, vil også gøre
sig gældende, dersom den henføres til
Åbenrå.

Ribe amt.
Et mindretal (Olafsson, Schaumburg og
Zeller) foreslår, at de nuværende 3 politi-
kredse i amtet bevares med hovedsæde som
hidtil i Esbjerg, Ribe og Varde.

Esbjerg politikreds bliver efter mindretal-
lets opfattelse så stor, at den i administrativ
henseende er uhensigtsmæssig, når flertallet
heri vil inddrage ialt 10 kommuner med
156.000 indbyggere og et areal på 2.253
km2, herunder Esbjerg kommune med en
overvejende bymæssig bebyggelse på 75.000
indbyggere. Politimesteren vil ikke på til-
fredsstillende måde kunne varetage samar-
bejdet med de mange kommunalbestyrelser,
der skal gives møde ved for mange retter og
bitingsteder, og afstandene til politikredsens
yderområder, herunder til andre bymæssige
bebyggelser, bliver så betydelige, at politime-
sterembedet ikke kan opfylde opgaven som
kontaktmulighed for befolkningen til admi-
nistrationen på tilfredsstillende måde. Ved
bevarelse af de nuværende politikredse med
hovedsæde i Ribe og Varde vil disse ulemper
kunne undgås. Der vil kunne træffes aftale
med politimesterembedet i Esbjerg om assi-
stance med hensyn til døgnvagt og udryknin-
ger om natten og i særlige tilfælde.

Esbjerg politikreds bør som hidtil omfatte
Esbjerg og Fanø kommuner. Politikredsen
vil have et indbyggertal på 77.700 og et
areal på 276 km2.

Ribe politikreds bør omfatte Ribe, Bram-
ming, Holsted, Brørup, Gram og Rødding
kommuner. Politikredsen vil have et indbyg-
gertal på ca. 54.600 og et areal på ca. 1228
km2.

Varde politikreds bør omfatte Varde, Blå-
bjerg, Blåvandshuk, Helle, Ølgod, Grindsted
og Billund kommuner. Politikredsen vil have
et indbyggertal på ca. 64.600 og et areal på
ca. 1796 km2.

Vejle amt.
Af mindretalsforslaget vedrørende oprethol-
delse af Ribe og Varde politikredse følger, at
Brørup kommune ikke bør indgå i Kolding
politikreds, og at Billund og Grindsted kom-
muner ikke bør indgå i Vejle politikreds.

Ringkøbing amt.
Et mindretal (Olafsson, Schaumburg og
Zeller) finder, at befolkningstallet i Ringkø-
bing politikreds, som efter flertalsforslaget
er reduceret fra ca. 55.000 til ca. 41.000, er
blevet for begrænset, og at Videbæk kom-
mune med 10.300 indbyggere, som hidtil for
en væsentlig del har hørt under Ringkøbing
politikreds, bør henføres hertil, og ikke til
Herning politikreds, hvis indbyggertal selv
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uden Videbæk kommune dog vil være for-
øget fra ca. 83.000 til ca. 93.000. Der vil
med Herning politikreds kunne træffes aftale
om assistance med døgnvagt og udrykning i
særlige tilfælde til Videbæk kommune, som
for en stor del er landligt område med be-
grænset behov for politimæssige foranstalt-
ninger.

Århus amt.
Et mindretal (Olafsson og Zeller) finder, at
amtet bør inddeles i 5 politikredse, således
at der udover Århus, Silkeborg, Randers og
Grenå politikredse oprettes en politikreds,
bestående af Skanderborg, Ry og Høming
kommuner (fra den nuværende Silkeborg
politikreds) og Odder kommune (fra den
nuværende Odder politikreds). Kredsen vil
få et indbyggertal på ca. 42.200 indbyggere
og et areal på ca. 594 km2. Med den nugæl-
dende personalefordeling vil ordenspoliti-
styrken være ca. 20 mand og kriminalpoli-
tiet på 6 mand. Der er tingsted for en rets-
kreds i Skanderborg, hvor der tillige er poli-
tiafdelingskontor, ledet af en politiassessor.
I den nuværende Odder politikreds har poli-
timesteren kontor i Odder. På grund af det
begrænsede personale i ordenspolitiet må
kredsen have samarbejdsaftale med Århus
politikreds om udrykninger og patruljering,
når politistationerne er lukket. Kredsen vil
kunne yde områdets beboere den fornødne
politimæssige betjening. Der vil være til-
strækkeligt arbejdsgrundlag for en politime-
ster og en politiassessor.

Såfremt forslaget om en femte politikreds
i amtet ikke måtte blive gennemført, finder
et mindretal (Olafsson, Schaumburg og
Zeller), at Odder kommune bør henføres til
Horsens politikreds i stedet for til Århus po-
litikreds. Samme mindretal finder - uafhæn-
gigt af politikredsenes antal - at Galten og
Rønde kommuner ikke bør henføres til
Århus politikreds, men til henholdsvis Silke-
borg og Grenå politikredse. Særlig for så vidt
angår Rønde kommune hæfter man sig ved
den betydelige afstand fra Århus og det øn-
skelige i at kunne forøge indbyggertallet i
Grenå politikreds til ca. 48.300. Endvidere
finder samme mindretal, at Mariager kom-
mune ikke bør henføres til Randers politi-
kreds, men til Hobro politikreds, hvortil den
har et naturligt tilhørsforhold, uden at det
efter områdets karakter kan tillægges væ-

sentlig betydning, at politikredsgrænsen for
Hobro derved kommer til at overskride en
amts- og regionsgrænse.

Til grund for samtlige mindretalsforslag
ligger den opfattelse, at det, når Århus stor-
kommune omfatter ca. 226.400 indbyggere i
overvejende bymæssig bebyggelse, ikke er
hensigtsmæssigt under Århus politikreds at
henføre flere kommuner end højst nødven-
digt. Århus politikreds vil efter mindretals-
forslagene få et indbyggertal på ca. 240.100
og et areal på ca. 687 km2.

Viborg amt.
Et mindretal (Olafsson, Schaumburg og
Zeller) finder, at Fjends kommune bør hen-
føres til Skive politikreds for at øge befolk-
ningstallet i denne kreds i stedet for til Vi-
borg politikreds. Skive politikreds vil derved
fra ca. 45.600 indbyggere komme op på ca.
52.600, hvilket vil give et bedre grundlag for
politistyrken og for ledelsens arbejde.

Samme mindretal finder, at Ålestrup kom-
mune bør henføres til Hobro politikreds, og
at Fjerritslev og Brovst kommuner bør hen-
føres til den nedenfor omtalte Løgstør politi-
kreds.
Nordjyllands amt.
Et mindretal (Olafsson, Schaumburg og
Zeller) foreslår, at amtet inddeles i 5 politi-
kredse, idet der yderligere oprettes en politi-
kreds med hovedsæde i Løgstør.

Efter mindretallets opfattelse er det ikke
hensigtsmæssigt under Ålborg politikreds
udover Ålborg storkommune på ca. 153.000
indbyggere at henføre flere kommuner end
højst nødvendigt. Når flertallet under poli-
tikredsen vil medtage ikke mindre end 9
andre kommuner med over 80.000 indbyg-
gere, vil dette medføre, at politimesteren
ikke på tilfredsstillende måde vil kunne va-
retage samarbejdet med kommunalbestyrel-
serne i disse kommuner, at det vil blive nød-
vendigt at møde ved retter og bitingsteder
uden for Ålborg, og at politimesterembedet
ikke på tilfredsstillende måde kan opfylde
sin opgave som kontaktmulighed for befolk-
ningen med administrationen. Ved oprettel-
sen af Løgstør politikreds og ved Dronning-
lund kommunes henførelse til Frederikshavn
politikreds, som nedenfor foreslået, vil Ål-
borg politikreds på hensigtsmæssig måde
blive aflastet, idet der herefter foreslås føl-
gende politikredsinddeling:
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Amtsgrænse
Kommunegrænse
Nuværende politikredsgrænse
Foreslået politikredsgrænse
Hovedsæde i nuværende politikreds
Hovedsæde i foreslået politikreds
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Ålborg politikreds bør omfatte Ålborg,
Sejlflod, Støvring, Åbybro og Hals kommu-
ner. Politikredsen vil have et indbyggertal på
ca. 185.800 og et areal på ca. 1.354 km2.

Løgstør politikreds bør omfatte Løgstør,
Farsø, Nibe, Års, Fjerritslev og Brovst kom-
muner. Politikredsen vil have et indbygger-
tal på ca. 53.000 og et areal på ca. 1.339
km2.

Hobro politikreds bør omfatte Hobro,
Arden, Hadsund, Nørager, Ålestrup, Maria-
ger og Skørping kommuner. Politikredsen
vil have et indbyggertal på ca. 60.600 og et
areal på ca. 1.346 km2

Frederikshavn politikreds bør omfatte
Frederikshavn, Sæby, Dronninglund, Skagen
og Læsø kommuner. Politikredsen vil have
et indbyggertal på ca. 80.000 og et areal på
ca. 1.079 km2.

Hjørring politikreds bør have det i fler-
talsforslaget angivne område.

Når Dronninglund kommune henføres til
Frederikshavn politikreds, forudsættes der
indgået aftale med Ålborg politikreds om as-
sistance til udrykning til området.



Kapitel VIII.

De økonomiske konsekvenser af en politikredsomlægning
og gennemførelsen heraf.

1. De økonomiske konsekvenser.

Det er ikke muligt at opgøre de økonomiske
fordele for staten ved gennemførelsen af en
ny politikredsinddeling til et bestemt beløb.

Den effektivitetsforøgelse, der kan opnås i
politiet ved en politikredsomlægning og der-
med de økonomiske fordele for staten, der
følger heraf, har nær sammenhæng med om-
fanget og karakteren af strukturrationalise-
ringen.

Grundlaget for en virkelig effektivitetsfor-
øgelse vil blive bedre og de økonomiske for-
dele større, såfremt personalet og de byg-
ningsmæssige og tekniske faciliteter kan for-
deles på færre og større enheder. Såfremt en
revision af politikredsinddelingen ikke bli-
ver tilstrækkelig gennemgribende, må der fo-
retages en række bygningsmæssige og tekni-
ske investeringer, der formentlig senere vil
vise sig at være overflødige. For alligevel
at opnå den nødvendige politimæssige dæk-
ning må der samtidig regnes med en yderli-
gere forøget rekruttering til politiet. Rent
bortset fra spørgsmålet om, hvor stor en po-
litistyrke der efter almindelige betragtninger
må anses for ønskelig i det danske samfund,
vil en sådan løsning være meget bekostelig.
Det vil endvidere være tvivlsomt, om selv en
væsentlig forøget rekruttering til politiet vil
kunne opveje ulemperne ved en uhensigts-
mæssig struktur.

Politistyrken udgjorde pr. 1. januar 1971
knap 8.000 mand og er siden 1960 øget med
ca. 1.400 mand. Langt den største del af
denne personaleforøgelse er opbrugt gennem
nedsættelser af arbejdstiden, som i samme
tidsrum er reduceret med 15 pct., svarende
til ca. 1.200 politifolk. Med den nuværende
rekruttering på 360 mand om året vil der i
1983 være en styrke på 8.500 mand eller
kun ca. 500 mand flere end i dag. Under

hensyn til den kraftige stigning i arbejdsop-
gaverne, og til at der også i den kommende
15 års periode må ventes nedsættelser af ar-
bejdstiden, er det utvivlsomt, at der er behov
for en meget væsentlig større politistyrke,
såfremt den gældende politikredsstruktur
bibeholdes uændret.

Som nævnt vil en løsning, der i hovedsa-
gen bygger på en personaleforøgelse, være
yderst bekostelig. De årlige udgifter til løn-
ning og udstyr m. v. til en politimand udgør
mindst 60.000 kr. Ved en forøgelse af styr-
ken f. eks. med 1.000 mand vil driftsudgif-
terne til dette personale således andrage
mindst 60 millioner kr. årligt. En sådan re-
krutteringsudvidelse ville endvidere kræve
en meget betydelig udbygning af politisko-
lens kapacitet udover den udbygning, som
allerede den nuværende rekruttering og de
voksende krav til efteruddannelse nødven-
diggør i de kommende år.

Ved en tilstrækkelig gennemgribende rati-
onalisering vil der med hensyn til jurister og
kontorpersonale indenfor politiet kunne
opnås besparelser. Det er vanskeligt på for-
hånd at angive, hvor store besparelserne vil
blive, men det kan f. eks. nævnes, at 24 poli-
timesterstillinger svarer til en lønningsudgift
på ca. 2,8 millioner kr. Om hele dette beløb
vil kunne spares, afhænger af, i hvilket om-
fang politikredsomlægningen og de øvrige
rationaliseringsforanstaltninger, der er under
overvejelse, udnyttes ved tilrettelæggelsen af
ledelsesfunktionerne og det juridiske arbejde
i politikredsene. På den anden side medfører
den foreslåede politikredsstruktur, at der til
varetagelse af ledelsesfunktionerne og opga-
verne som anklager formentlig må normeres
andre stillinger i chefsklassen. For kontor-
personalet vil virkningen navnlig være, at
tilgangen på grundlag af de opgaver, der i
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dag løses af dette personale, kan holdes på et
væsentligt lavere niveau.

Såfremt sognefogedstillingerne nedlægges,
vil der indenfor politiets budget kunne ind-
vindes en årlig besparelse på ca. 2,5 mill. kr.

Som nævnt foran vil den fornødne omlæg-
ning af politikredsinddelingen give mulighed
for en økonomisk mere hensigtsmæssig ud-
nyttelse af de tekniske og andre hjælpemid-
ler, der stilles til rådighed for politiet.

I nogle politikredse vil de bygninger, der
er til politiets rådighed, være tilstrækkelige,
selvom politikredsenes områder udvides.
Andre steder vil det blive nødvendigt at op-
føre nye bygninger eller erhverve yderligere
lokaler for politiet. Udgifterne hertil kan an-
slås til 50 mill. kr. En væsentlig del af disse
lokalemæssige forbedringer vil imidlertid
være nødvendige indenfor et kortere åremål,
selvom den gældende kredsinddeling beva-
res, og en rationalisering vil derfor i vidt om-
fang alene medføre, at afholdelsen af disse
udgifter fremskyndes. Dertil kommer, at der
ved beregningen af det anslåede udgiftsbe-
løb ikke er taget hensyn til de besparelser,
der kan indvindes ved afhændelse af ejen-
dom, ophør af lejemål eller ved anvendelse
til andet formål af lokaler, der bliver over-
flødige for politiet som følge af politikreds-
omlægningen.

Personalerepræsentanterne i udvalget har
ønsket at understrege, at deres tilslutning til
en rationalisering og omlægning af politiets
forhold er sket under forudsætning af, at en
del af de fordele, som rationaliseringen inde-
bærer for staten, kommer personalet til
gode. Personalerepræsentanterne har endvi-
dere peget på, at den lønmæssige placering
af personalet og oprettelsen af det fornødne
antal overordnede stillinger er af væsentlig
betydning for at sikre tilstrækkelig tilgang af
velkvalificeret personale til politiet, især når
de personalemæssige ulemper ved en gen-
nemgribende rationalisering af politiets for-
hold tages i betragtning. Udvalgets øvrige
medlemmer har tiltrådt denne betragtning.

2. Gennemførelsen.
Den forbedring af den politimæssige betje-
ning af befolkningen, der vil kunne ske,
taler for, at omlægningen sker så hurtigt som
muligt. Hensynet til politiets samarbejde
med kommunerne og andre myndigheder,

hvis administrative inddeling hviler på den
nye kommunale inddeling, taler ligeledes
for, at en tilpasning af politikredsgrænserne
efter kommunegrænserne sker snarest.

En gennemgribende politikredsomlægning
vil imidlertid i mange tilfælde medføre kon-
sekvenser for personalet i de berørte politi-
kredse.

Der er for øjeblikket 7 politimesterstillin-
ger ledige (Kerteminde, Odense herred,
Hasle herred, Sæby, Nr. Sundby, Rødby og
Åbenrå). Før udgangen af 1976 går yderli-
gere 17 politimestre af på grund af alder. Af
disse 17 politimestre skal 5 afskediges på
grund af alder allerede inden udgangen af
1973. For politifuldmægtige og politiassesso-
rer vil spørgsmålet om afskedigelse ved om-
lægningen ikke blive aktuelt. Dette gælder
også for ordens- og kriminalpolitiet, ligesom
man i det store og hele bl. a. i forbindelse
med omlægninger i den interne arbejdsgang
indenfor politiet fortsat vil kunne beskæftige
det nuværende kontorpersonale.

Medens en gennemgribende rationalise-
ring kun i begrænset omfang gør spørgsmå-
let om afskedigelser aktuelt, vil der opstå et
noget større behov for at foretage omflytnin-
ger af personalet. Dissse bør så vidt muligt
ske indenfor området af den nye politikreds.

Det er udvalgets opfattelse, at gennemfø-
relse af rationaliseringsforslaget bør ske med
størst mulig hensyntagen til personalet, og at
løsningen af de personalemæssige forhold
bør ske efter forhandling med personalet og
de pågældende personalegruppers organisati-
oner.

Medens hensynet til det nuværende perso-
nale i almindelighed vil tale for at gøre over-
gangstiden lang, er der på den anden side
også personalemæssige ulemper forbundet
hermed. Ledige stillinger i de politikredse,
som nedlægges, må således besættes på mid-
lertidig basis, og det må forventes at blive
vanskeligt at få besat disse stillinger.

Ved gennemførelsen af ændringerne i poli-
tikredsinddelingen må der endvidere tages
hensyn til mulighederne for at tilvejebringe
fornødne lokaler. Det er udvalgets opfattelse,
at dette hensyn og hensynet til personalet
fører til, at forslagets gennemførelse må ske
over en periode på indtil 5 år. Udvalget fin-
der derfor, at tidspunktet for gennemførelsen
af de enkelte forslag til politikredsændringer
bør fastsættes administrativt.
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Bilag 1.

Indbyggertal og areal i de nuværende politikredse.

Politikreds: Areal i km2:
Indb. antal

pr. 1.7.1969:
Heraf i politikredsens

største by pr. 27.9.1965:

København 84,00
Frederiksberg 8,77
Gentofte 25,54
Lyngby 78,54
Gladsaxe 134,97
Hvidovre 21,05
Glostrup 152,72
Tårnby 78,05
Roskilde 577,40
Køge 656,35
Helsingør 314,07
Hillerød 622,37
Frederikssund 410,00
Holbæk 911,27
Kalundborg 527,81
Slagelse 534,51
Skælskør 331,24
Ringsted 651,63
Næstved 417,69
Præstø 505,91
Vordingborg 503,43
Rønne 588,16
Nykøbing F 514,18
Sakskøbing 389,25
Rødby 420,45
Nakskov 471,46
Nyborg 271,87
Svendborg 543,01
Rudkøbing 381,64
Fåborg 471,20
Odense 42,52
Odense herred 329,47
Kerteminde 292,82
Bogense 485,21
Assens 362,57
Middelfart 305,20
Fredericia 255,34
Kolding 798,72
Vejle 1.268,46
Horsens 1.313,76
Silkeborg 925,04
Odder 397,39
Århus 39,87
12

643.262
103.621
79.947
91.335
161.822
91.147
115.760
55.770
102.957
58.515
108.869
81.979
53.975
76.732
37.193
49.266
34.623
51.255
51.503
31.844
36.733
48.087
44.970
20.922
26.886
33.850
29.310
60.601
26.785
30.931
103.850
61.937
28.216
30.934
25.013
32.258
52.310
76.452
94.578
100.819
79.178
66.031
111.266

678.072
110.847
85.498
93.954
143.673
89.794
86.384
55.716
39.147
15.106
37.560
20.774
8.521
17.407
11.416
24.767
15.269 (Korsør)
12.235
31.008
2.508 (St. Heddinge)
11.905
15.161
20.775
4.047
5.249 (Maribo)
16.515
13.688
24.505
4.284
6.228

132.978
(132.978) (Odense)

4.820
2.925
5.256
12.443
33.364
40.176
42.351
41.895
27.285
6.050

187.342
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Politikreds: Areal i km2: Indb. antal
pr. 1.7.1969:

Heraf i politikredsens
største by pr. 27.9.1965:

Hasle herred 930,23
Grenå 842,87
Randers 1.117,39
Hadsund 896,59
Hobro 672,30
Nibe 1.059,98
Ålborg 416,74
Nørresundby 597,62
Sæby 651,18
Frederikshavn 656,02
Hjørring 1.202,04
Thisted 1.287,48
Hurup 423,54
Nykøbing M 367,67
Skive 757,79
Viborg 1.496,57
Herning 1.376,59
Holstebro 1.064,65
Lemvig 508,77
Ringkøbing 1.627,57
Varde 1.697,77
Esbjerg 245,71
Ribe 1.021,53
Haderslev 725,86
Toftlund 682,35
Åbenrå 462,74
Sønderborg 390,85
Gråsten 344,15
Tønder 1.128,62

104.722
40.920
106.407
37.127
32.423
47.726
116.964
53.900
30.680
56.548
84.187
50.014
17.512
25.218
47.862
83.697
82.478
63.904
25.301
55.176
61.995
77.427
50.748
52.228
23.415
32.782
60.827
23.490
37.743

(187.342) (Århus)
11.919
57.318
3.707
8.718
3.649 (Løgstør)

99.815
23.519
5.067

24.379
18.599
10.987
2.172
9.127
16.131
26.283
29.902
22.188
6.371
5.868 (Skjern)
11.161
63.906
7.982

20.409
1.939 (Gram)

14.591
23.111

2.325
7.440
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Bilag 2.

Tjenestegørende personale pr. 1.1.1970 i de nuværende politikredse fordelt på hovedstationer,
understationer og landdistrikter samt beredskabet ved ordenspolitistatonerne.

København 2217
1. politiinspektorat
Station 1 København 173
Station 2 København 140
Station 3 København 165
Station 4 København 169
Station 5 København 173
Station 6 København 140
Station 7 København 138
Station 8 København 222
Station 9 København 156

Kontorafdelinger 75
Turnustjeneste m. v 116
Udrykningstjeneste 341
2. politiinspektorat
3. politiinspektorat
4. politiinspektorat
5. politiinspektorat
6. politiinspektorat 208
7. politiinspektorat 1

Frederiksberg Frederiksberg 202

Gentofte Gentofte 121

Lyngby 110
Lyngby Lyngby/Tårbæk 99
Søllerød Søllerød 11

Gladsaxe 160
Gladsaxe Gladsaxe 102
Ballerup Ballerup/Måløv 43
Herlev Herlev 15

Hvidovre Rødovre 104

Glostrup 117
Glostrup Glostrup 97
Tåstrup Høje Tåstrup 20

Tårnby Tårnby 84
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Kalundborg 25
Kalundborg Kalundborg 23 døgnvagt
Jerslev Hvidebæk 1
Tranebjerg Samsø 1

Slagelse 39
Slagelse Slagelse 35 døgnvagt
Gørlev Gørlev 1
Høng Høng 1
Ruds Vedby Dianalund 1
Slagelse Nord Slagelse 1

Skælskør 32
Skælskør Skælskør 5 dagvagt
Korsør Korsør 26 døgnvagt
Rude Skælskør 1

Ringsted 35
Ringsted Ringsted 23 døgnvagt
Sorø Sorø 9 dag/aften
Borup Skovbo 1
Dianalund Dianalund 1
Stenlille Stenlille 1

Næstved 36 2
Næstved Næstved 33 2 døgnvagt
Fensmark Holmegård 1
Fuglebjerg Fuglebjerg 1
Glumsø Suså 1

Præstø 14
Præstø Præstø 5 dagvagt
St. Heddinge Stevns 6 dagvagt
Fakse Fakse 1
Fakse Ladeplads Fakse I
Tappernøje Fladså 1

Vordingborg 26
Vordingborg Vordingborg 18 døgnvagt
Stege Møn 6 dag/aften
Lundby Vordingborg 1
Nyråd Vordingborg 1

Rønne 35
Rønne Rønne 25 døgnvagt
Allinge/Sandvig Allinge/Gudhjem . . . . 1
Hasle Hasle 1
Neksø Neksø 5 dagvagt
Svaneke Neksø 2 dagvagt
Åkirkeby Åkirkeby 1
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Tarup Odense 7 dagvagt
Nr. Lyndelse Årslev 1
Tommerup Tommerup 1
Vissenbjerg Vissenbjerg 1

Kerteminde 13 5 7 2
Kerteminde Kerteminde 7 dag/aften 5 7 2
Langeskov Langeskov 2 dagvagt
Munkebo Munkebo 4 dagvagt

Bogense 13 4 7 2
Bogense Bogense 7 dagvagt 4 7 2
Otterup Otterup 6 dagvagt

Assens 12 4 6 2
Assens Assens 10 dag/aften 4 6 2
Glamsbjerg Glamsbjerg 1
Årup Årup 1

Middelfart 23 5 9 2
Middelfart Middelfart 20 døgnvagt 5 9 2
Ejby Ejby 1
Fjeldsted Ejby 1
Nr. Åby Nr. Åby 1

Fredericia 40
Fredericia Fredericia 39 døgnvagt
Børkop Børkop 1

Kolding 56
Kolding Kolding 52 døgnvagt
Egtved Egtved 1
Lunderskov Lunderskov 1
Vamdrup Vamdrup 1
Vonsild Kolding 1

Vejle 59 1
Vejle Vejle 49 1 døgnvagt
Brande Brande 4 dagvagt
Bredsten Egtved 1
Give Give 1
Hedensted Hedensted 1
Jelling Jelling 1
Sdr. Omme Grindsted 1
Uldum Tørring/Uldum 1

Horsens 60 2 21 27 4V2

Horsens Horsens 52 2 døgnvagt 21 27 4V2
Bjerre Juelsminde 1
Brædstrup Brædstrup 1

10
10

16
16

11
11

26
26

2
2

3
3

20
18
2

21
21

4
4
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Hovedgård Gedved 1
Juelsminde Juelsminde 1
Løsning Hedensted 1
Nr. Snede Nr. Snede 1
Tørring Tørring/Uldum 1
Østbirk Gedved 1

Silkeborg 45 2
Silkeborg Silkeborg 32 2 døgnvagt
Skanderborg Skanderborg 9 dag/aften
Gjern Gjern 1
Hestehaven Skanderborg 1
Ry Ry 1
Them Them 1

Odder 31
Odder Odder 9 dag/aften
Viby Århus 21 dag/aften
Malling Århus 1

Århus Århus 257 22 døgnvagt

Hasle herred 33
Poltkr. i Århus Århus 4 dagvagt
Åbyhøj Århus 3 dag/aften
Risskov Århus 10 dag/aften
Hammel I Hammel 1
Hammel II Hammel 1
Harlev Århus 1
Hornslet Rosenholm 1
Lisbjerg Århus 1
Rønde Rønde 1

Grenå 21
Grenå Grenå 16 dag/aften
Ebeltoft Ebeltoft 3 dagvagt
Glesborg Nr. Djurs 1
Knebel Ebeltoft 1

Randers 71 4
Randers Randers 66 4 døgnvagt
Auning Sønderhald 1
Hadsten Hadsten 1
Langå Langå 1
Spentrup Purhus 1
Ørsted Rougsø 1

Hadsund 10
Hadsund Hadsund 4 dagvagt
Arden Arden 1
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Havndal Mariager 1
Mariager Mariager 1
Skelund Hadsund 1
Skørping Skørping 1
Terndrup Skørping 1

Hobro lf>
Hobro Hobro 13 dag/aften
Hobro landd. Hobro 1
Ålestrup Ålestrup 1

Nibe 13
Nibe Nibe 3 dagvagt
Løgstør Løgstør 5 dagvagt
Års Års 3 dagvagt
Farsø Farsø 1
Støvring Støvring 1

Ålborg 167 18
Ålborg Ålborg 164 18 døgnvagt
Gistrup Ålborg I
Gudumholm Sejlflod 1
Hasseris Ålborg 1

Nørresundby 33
Nørresundbv Ålborg 29 døgnvagt
Hals Hals 1
Sulsted Ålborg t
Vodskov Ålborg 1
Åbybro Åbybro 1

Sæby 12
Sæby Sæby 8 dag/aften
Dronninglund Dronninglund 1
Flauenskjold Dronninglund 1
Hjallerup Dronninglund 1
Sæby landd. Sæby I

Frederikshavn 52 1
Frederikshavn Frederikshavn 35 1 døgnvagt
Skagen Skagen 15 døgnvagt
Bindslev Sindal 1
Byrum Læsø 1

Hjørring 46
Hjørring Hjørring 24 døgnvagt
Brønderslev Brønderslev 10 dag/aften
Hirtshals Hirtshals 6 dag/aften
Løkken Løkken/Vrå 1
Pandrup Pandrup 1
13
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Sindal Sindal 1
Sønderlev Hjørring 1
Tårs Hjørring 1
Vrå Løkken/Vrå 1

Thisted 21
Thisted Thisted 17
Brovst Brovst 1
Fjerritslev Fjerritslev 1
Nors Thisted 1
Snedsted Thisted !

Hurup 4
Hurup Sydthy 3
Hvidbjerg Thyholm 1

Nykøbing Mors 12
Nykøbing M Morsø 10
Vils Morsø I
Øster Jølby Morsø 1

Skive 26
Skive Skive 22
Balling Spøttrup 1
Jebjerg Sundsøre 1
Roslev Sallingsund 1
Søby Skive 1

Viborg 42
Viborg Viborg 34
Bjerringbro Bjerringbro 2
Kjellerup Kjellerup 2
Ans Kjellerup 1
Hald Ege Viborg 1
Skals Møldrup 1
Ørum Tjele 1

Herning 49
Herning Herning 38
Ikast Ikast 6
Arnborg Herning 1
Kibæk Åskov 1
Kølvrå Karup 1
Sunds Herning I
Vildbjerg Trehøje 1

Holstebro 40
Holstebro Holstebro 26
Struer Struer 10
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Haderup Aulum/Haderup 1
Hjerm Struer 1
Vemb Ulfborg/Vemb 1
Vinderup Vinderup I

Lemvig 11 3
Lemvig Lemvig 10 dag/af ten 3
Thyborøn Thyborøn/Harboøre.. 1

Ringkøbing 20) 6
Ringkøbing Ringkøbing 10 dag/aften 6
Skjern Skjern 6 dagvagt
Spjald Videbæk 1
Tarm Egvad 1
Ulfborg Ulfborg/Vemb 1
Videbæk Videbæk I

Varde 27
Varde Varde 17
Grindsted Grindsted 5
Billund Billund 1
Nr. Nebel Blåbjerg 1
Oksbøl Blåvandshuk t
Ølgod Ølgod i
Arre Helle 1

Esbjerg 65 3 19
Esbjerg Esbjerg 63 3 døgnvagt 19
Jerne Esbjerg 1
Nordby Fanø 1

Ribe 22 7
Ribe Ribe 11 dag/aften 6
Bramming Bramming 4 dagvagt
Vejen Vejen 4 dagvagt 1
Brørup Brørup 1
Holsted Holsted 1
Ribe landd. Ribe 1

Haderslev 37 1 8
Haderslev Haderslev 31 1 døgnvagt 8
Vojens Vojens 3 dagvagt
Christiansfeld Christiansfeld 1
Sommersted Vojens 1
Øsby Haderslev 1

Toftlund 8 2
Toftlund Nr. Rangstrup 5 dagvagt 2
Gram Gram 1

7
7

14
10
4

1
1

3
3

døgnvagt
dagvagt

7
5
2

17
14
3

3
3
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Jels Rødding 1
Rødding Rødding 1

Åbenrå 27
Åbenrå Åbenrå 25 døgnvagt
Bolderslev Tinglev J
Løjt Feldsted Lundtoft 1

Sønderborg 41 1
Sønderborg Sønderborg 36 1 døgnvagt
Nordborg Nordborg 4 dagvagt
Augustenborg Augustenborg 1

Gråsten 84*)
Gråsten Gråsten 11 dag/aften
Kruså Bov 40 døgnvagt
Padborg Bov 26 dag/aften
Holbøl Bov 1

Tønder 48*)
Tønder Tønder 33 døgnvagt
Skærbæk Skærbæk 2 dagvagt
Bredebro Bredebro 1
Bylderup Bov Tinglev 1
Højer Højer 1
Løgumkloster Løgumkloster 1
Ravsted Tinglev 1
Rømø Skærbæk 1
Tinglev Tinglev 1

*) I ordenspolitipersonalet for Gråsten og Tønder politikredse er medregnet baglandspatruljerne, der er på
6 mand i hver kreds.

1 Rødby, Odense herred, Hasle herred, Nørresundby, Sæby og Åbenrå er stillingerne som politimester besat
ved konstitution af politimesteren i en nabopolitikreds.
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Bilag 3.

Oversigt over kommuner, der har områder beliggende i flere politikredse.

Amt Kommune Indbyggertal
1.7.1968 Politikreds Indbyggertal

1.7.1968

København Høje Tåstrup 24.800

Frederiksborg Allerød 13.200

Asminderød Grønholt 12.200

Slangerup 4.600

Stenløse 6.800

Roskilde Vallø 6.400

Skovbo 6.600

Vestsjælland Gørlev 5.700

Dianalund 6.000

Tornved 7.700

Hashøj 6.100

Fuglebjerg 6.100

Storstrøms Suså 6.600

Holmegård 4.500

Næstved 39.100

Faxe 10.200

Fladså 5.800

Vordingborg 19.000

Langebæk 5.600

Nykøbing 25.800

Glostrup 21.400
Roskilde 3.400
Hillerød 10.700
Helsingør 2.500
Helsingør 12.200
Hillerød under 100
Hillerød 3.800
Frederikssund 800
Hillerød 2.200
Frederikssund 4.600
Køge 4.000
Præstø 2.400
Køge 4.000
Ringsted 2.600
Kalundborg 1.100
Slagelse 4.600
Slagelse 2.000
Ringsted 4.000
Holbæk 7.200
Kalundborg 500
Slagelse 4.400
Skælskør 1.700
Skælskør 2.000
Ringsted 700
Næstved 3.400
Næstved 5.600
Køge 1.000
Næstved 2.100
Køge 2.400
Næstved 38.400
Skælskør 700
Præstø 8.200
Køge 2.000
Næstved 1.400
Præstø 3.100
Vordingborg 1.300
Vordingborg 18.500
Præstø 500
Vordingborg 4.300
Præstø 1.300
Nykøbing F 21.200
Sakskøbing 4.600
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Fyn

Sønderjylland

Ribe

Ravnsborg 8.300

Ejby 10.500

Årup 5.000

Hårby 4.800

Odense 160.200

Årslev 7.000

Ringe 11.200

Egebjerg 8.400

Ørbæk 6.700

Sundeved 4.200

Broager 5.400

Tinglev 9.700

Skærbæk 7.500

Lundtoft 5.600

Christiansfeld 9.300

Gram 5.000

Rødding 10.600

Esbjerg 74.500

Ølgod 9.800

Grindsted 16.300

Billund 4.500

Vejen 14.400

Nakskov 7.000
Rødby 1.300

Middelfart 9.900
Assens 600
Middelfart 900
Assens 4.100
Assens 3.800
Fåborg 1.000
Odense 104.400
Bogense 4.500
Odense herred 44.200
Kerteminde 7.100
Kerteminde 1.500
Odense herred 4.400
Nyborg 1.100
Fåborg 4.200
Svendborg 5.600
Nyborg 1.400
Svendborg 5.800
Fåborg 2.600
Nyborg 5.200
Svendborg 1.500

Gråsten 2.800
Sønderborg 1.400
Gråsten 1.500
Sønderborg 3.900
Tønder 7.300
Åbenrå 2.400
Tønder 5.100
Ribe 1.400
Toftlund 1.000
Åbenrå 2.400
Gråsten 3.200
Haderslev 6.600
Kolding 2.700
Toftlund 4.500
Ribe 500
Toftlund 9.200
Ribe 1.400

Esbjerg 73.100
Varde 1.400
Varde 9.300
Ringkøbing 500
Varde 12.700
Vejle 3.600
Varde 4.400
Vejle 100
Ribe 9.100
Kolding 5.300
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Vejle

Ringkøbing

Århus

Bramminge 10.200

Tørring-Uldum 10.400

Vejle 49.500

Egtved 12.100

Kolding 51.700

Hedensted 10.400

Ulf borg-Vemb 6.800

Aulum-Haderup 7.300

Trehøje 7.700

Videbæk 9.400

Herning 50.200

Ikast 15.700

Åskov 6.000

Nørhald 7.900

Langå 7.500

Hadsted 8.000

Midt-Djurs 6.900

Rønde 4.700

Rosenholm 8.300

Århus 222.600

Gjern 6.400

Them 4.600

Ribe 9.500
Esbjerg 700
Vejle 4.100
Horsens 6.300
Vejle 49.200
Fredericia 300
Vejle 5.400
Kolding 6.700
Kolding 51.200
Fredericia 500
Horsens 3.900
Vejle 6.500
Holstebro 2.000
Ringkøbing 4.300
Lemvig 500
Holstebro 2.600
Herning 4.700
Holstebro 1.900
Ringkøbing 2.000
Herning 3.800
Herning 2.300
Ringkøbing 7.100
Herning 50.100
Horsens 100
Herning 13.700
Silkeborg 2.000
Horsens under 100
Herning 5.800
Vejle 200
Randers 3.600
Hadsund 4.300
Randers 6.200
Hasle herred 1.300
Randers 6.300
Hasle herred 1.700
Randers 3.100
Grenå 3.400
Hasle herred 400
Grenå 800
Hasle herred 3.900
Randers 900
Hasle herred 7.400
Århus 113.100
Hasle herred 63.000
Odder 46.400
Silkeborg 100
Silkeborg 6.000
Hasle herred 400
Silkeborg 2.400
Horsens 2.200
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Viborg

Nordjylland

Thisted 28.900

Skive 24.700

Fjends 7.000

Karup 4.800

Møldrup 6.900

Bjerringbro 12.000

Hvorslev 6.100

Hirtshals 13.900

Frederikshavn 32.700

Sindal 8.900

Brønderslev 19.500

Ålborg 152.200

Løgstør 11.300

Sejlflod 7.400

Farsø 7.400

Års 11.000

Arden 7.700

Thisted 28.300
Hurup 600
Skive 24.400
Viborg 300
Viborg 4.800
Skive 2.200
Viborg 4.500
Herning 300
Viborg 5.900
Hobro 1.000
Randers 600
Viborg 11.200
Hasle herred 200
Randers 1.000
Hasle herred 5.100
Frederikshavn 3.500
Hjørring 10.400
Frederikshavn 32.400
Sæby 300
Frederikshavn 4.000
Hjørring 4.900
Hjørring 19.500
Nr. Sundby under 100
Ålborg 111.900
Nr. Sundby 36.100
Nibe 4.200
Nibe 10.600
Thisted 700
Ålborg 5.200
Hadsund 2.200
Nibe 7.300
Hobro 100
Nibe 9.500
Hobro 1.500
Hobro 2.800
Hadsund 4.900
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Bilag 6.

Afdelingskontorer.

1. Afdelingskontorer med motorkontor.
a) med politifuldmægtig.

Politikreds
Skelskør
Rødby
Køge
Præstø
Holbæk
Ringsted
Vordingborg
Silkeborg

b) uden politifuldmægtig.
Politikreds
Helsingør
Hillerød
Frederikssund
Sakskøbing
Rudkøbing
Hasle herred
Grenå
Nibe
Sæby
Frederikshavn
Hjørring
Ringkøbing
Varde
Ribe

2. Afdelingskontorer uden motorkontor.
Politikreds
Helsingør
Odder
Nibe

Afdelingskontor
Korsør
Maribo
Haslev
St. Heddinge
Nykøbing Sj.
Sorø
Stege
Skanderborg

Afdelingskontor
Hørsholm
Helsinge
Frederiksværk
Nysted
Ærøskøbing
Hammel
F.beltoft
Løgstør
Dronninglund
Skagen
Brønderslev
Skjern
Grindsted
Holsted

Afdelingskontor
Birkerød
Viby
Års
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Bilas 7.

Befolkningsudviklingen i landets politikredse fra 1911 til 1969 (for de sønderjyske
politikredse fra 1921 til 1969).

Der er bortset fra mindre ændringer i indbyggertallet som følge af grænsereguleringer:

Politikredse

København
Frederiksberg
Københavns amts nordre birk 44.300

(nedlagt i 1960)
Københavns amt søndre birk 26.700

(nedlagt i 1960)
Disse to kredse blev i 1960 opdelt i følgende 6 pkr:
Gentofte
Lyngby —
Gladsaxe
Hvidovre
Glostrup
Tårnby

Roskilde 41.300
Køge 38.400
Helsingør 37.600
Hillerød 36.000
Frederikssund 23.600
Holbæk 56.700
Kalundborg 32.300
Slagelse 38.600
Skælskør 27.700
Ringsted 37.300
Næstved 30.200
Præstø 12.600
St. Heddinge 19.100

(sammenlagt med Præstø 1962)
Vordingborg 27.100
Rønne 42.900
Nykøbing F 40.500
Sakskøbing 20.200
Rødby 24.700

Indbyggertal
1911

462.200
98.200

Indbyggertal
efter ændrin-
gerne i politi-
kredsinddelin-
gen 1956 og

1960

Indbyggertal
1969

643.300
103.600

88.300
89.600

115.500
77.800
64.300
50.700

_
.—
—

.

—
—

—

—
—

79.900
91.300

161.800
91.100

115.800
55.800

103.000
58.500

108.900
82.000
54.000
76.700
37.200
49.300
34.600
51.300
51.600
31.800

36.700
48.100
45.000
21.000
26.900
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Politikredse

Nakskov
Nyborg
Svendborg
Rudkøbing
Fåborg
Odense købstad
Odense herred
Kerteminde
Bogense
Assens
Middelfart
Kolding
Fredericia
Vejle
Voer og Nim herreder

(nedlagt i 1956)
Horsens
Odder
Silkeborg
Århus
Hasle herred
Grenå
Randers
Rougsø herred

(nedlagt i 1956)
Hadsund
Hobro
Nibe
Ålborg
Nørresundby
Sæby
Frederikshavn
Hjørring
Thisted
Hurup
Nykøbing M
Skive
Viborg
Fjends, Nørlyng m. fl. herreder.

(nedlagt i 1956)
Lemvig
Holstebro
Ringkøbing
Herning
Varde
Esbjerg
Ribe
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Politikredse

Haderslev..
Toftlund...
Åbenrå
Sønderborg.
Gråsten
Tønder

x) Indbyggerantallet formindsket med 11.700 i 1962 i forbindelse med Grindsted m. fl. kommuners overførelse til Varde politikreds.
2) Indbyggerantallet forøget med 32.400 fra Voer og Nim herreds politikreds.
3) Indbyggerantallet forøget med 15.600 fra Rougsø herreds politikreds.
4) Indbyggerantallet forøget med 23.200 fra Rougsø herreds politikreds og 11.700 fra Fjends-Nørlyng m. fl. herreders politikreds.
6) Indbyggerantallet forøget med 5.600 i forbindelse med nedlæggelse af Fjends, Nørlyng m. fl. herreders politikreds.
•) Indbyggerantallet forøget med 27.000 i forbindelse med nedlæggelse af Fjends, Nørlyng m. fl. herreders politikreds.
7) Indbyggernatallet forøget med 11.700 i 1962 ved overførelse af Grindsted m. fl. kommuner fra Kolding politikreds.
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Bilag 8.

Indbyggertal, areal, antal kommuner og samlet ordenspolitipersonale til rådighed i de foreslåede
politikredse (politikredsene i København, Frederiksberg og Københavns amt medtaget).

Indbyggertal
Over 200.000
fra 120.000-200.000..
fra 100.000-120.000..
fra 80.000-100.000..
fra 60.000- 80.000..
fra 40.000- 60.000..
fra 30.000- 40.000..
Under 30.000

Areal
2.000-3.000 km2

1.500-2.000 km2

1.000-1.500 km2

700-1.000 km2

500- 700 km2

300- 500 km2

100- 300 km2

Under 100

Antal kommuner
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Samlet ordenspolitistyrke
Over 200 mand
fra 101-200 mand. . .
fra 61-100 mand. ..
fra 41- 60 mand. . .
fra 31- 40 mand. . .
fra 21- 30 mand. . .
Under 20 mand
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Bilag 9.

indbyggerantal, areal og personale til rådighed i de af udvalget foreslåede politikredse.

København og Frederiksberg kommuner samt Københavns amt.

Efter forslaget tages der ikke stilling til en almindelig revision af politikredsinddelingen i København,
Frederiksberg og Københavns amt. Udvalgets flertal foreslår dog, at Tårnby politikreds nedlægges, således

at København, Tårnby, St. Magleby og Dragør kommuner udgør én politikreds.
Nedenfor angives først forslaget om Københavns politikreds. Derefter anføres de eksisterende politikredse
i området. Under Glostrup politikreds er dog henlagt hele Høje Tåstrup kommune, der nu delvis hører

under Roskilde politikreds.



113

Tårnby 55.770 55.200 77,9
Tårnby 46.034 43.200 60,3
St. Magleby 5.427 7.300 16,0
Dragør 4.309 4.700 1,6

Frederiksborg amt.
Udvalgets forslag: 3 politikredse.

Helsingør 105.751 126.100 304,9
Helsingør 50.538 26.400 121,6
Asminderød/Grønholt . . 12.762 19.500 78,9
Karlebo 4.671 10.200 39,7
Hørsholm 17.265 18.400 30,3
Birkerød 20.515 21.600 34,4

Hillerød 82.660 104.900 609,4
Hillerød 29.465 31.100 126,4
Helsinge 11.248 14.000 146,3
Græsted/Gilleleje 10.612 13.100 133,5
Skævinge 4.061 4.700 68,3
Slangerup 4.672 5.500 46,3
Allerød 13.381 19.400 66,1
Farum 9.221 17.100 22,5

Frederikssund 56.248 77.500 430,5
Frederikssund 12.412 15.500 43,1
Frederiksværk 14.214 15.400 89,8
Hundested 6.065 6.100 30,7
Ølstykke 5.264 16.200 29,4
Stenløse 7.815 12.900 65,4
Jægerspris 5.982 6.300 95,5
Skibby 4.556 5.100 79,9

Roskilde amt (+ Stevns, Fakse og Rønnede kommuner fra Storstrøms amt)

Udvalgets forslag: 2 politikredse.
Roskilde 96.924 150.500 547,9 68 19 28 5

Roskilde 47.415 50.200 79,0
Gundsø 4.785 7.100 63,5
Bramsnæs 4.401 5.400 79,8
Hvalsø 4.422 5.700 71,9
Lejre 5.885 6.400 88,2
Ramsø 5.440 6.200 68,0
Greve 17.292 53.400 57,5
Solrød 7.284 16.100 40,0

Køge 66.667 778,5 37 9 14 3
Køge 27.821 34.000 125,2
Skovbo 6.625 8.000 131,0
Vallø 6.466 7.100 85,8
Stevns 10.268 166,3
Fakse 10.193 144,7
Rønnede 5.294 125,5

15



Vestsjællands amt (+ Samsø kommune i Århus amt).

Flertallets forslag om 4 politikredse.
Holbæk 77.368 934,3 43 12 22 4

Holbæk 24.998 158,7
Tølløse 8.013 126,1
Jernløse 4.733 103,2
Tornved 7.820 104,6
Svinninge 5.641 85,9
Dragsholm 10.509 152,4
Trundholm 9.546 163,4
Nykøbing S.-Rørvig.. . 6.108 40,0

Kalundborg 35.558 481,2 25 5 8 2
Kalundborg 18.525 130,2
Hvidebæk 4.806 98,2
Bjergsted 6.866 138,6
Samsø 5.361 114,2

Ringsted 60.857 734,1 42 10 17 4
Ringsted 24.976 295,5
Haslev 11.181 131,0
Sorø 13.677 147,1
Stenlille 5.014 93,5
Dianalund 6.009 67,0

Slagelse 87.120 946,3 72 14 23 5
Slagelse 31.986 191,9
Korsør 19.808 74,5
Gørlev 5.685 91,9
Høng 7.205 144,6
Hashøj 5.887 130,7
Fuglebjerg 6.166 142,7
Skælskør 10.383 170,0

Vestsjællands amt (+ Samsø kommune i Århus amt).

Mindretalsforslag om 5 politikredse. (Olafsson og Zeller).

Holbæk Som flertalsfor slaget.

Kalundborg Som flertalsfor slaget.

Ringsted Som flertalsfor slaget.

Slagelse 50.763 559,1 38 7 11 3
Slagelse 31.986 191,9
Gørlev 5.685 91,9
Høng 7.205 144,6
Hashøj 5.887 130,7

Korsør 36.357 387,2 33 7 12 2
Korsør 19.808 74,5
Skælskør 10.383 170,0
Fuglebjerg 6.166 142,7
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Vestsjællands amt (+ Samsø kommune i Århus amt).

Mindretalsforslag om 4 politikredse (Schaumburg og subsidiært Olafsson og Zeller).

Holbæk Som flertalsfor slaget.

Kalundborg 41.243 573,1 26 5 8 2
Kalundborg 18.525 130,2
Hvidebæk 4.806 98,2
Bjergsted 6.866 138,6
Samsø 5.361 114,2
Gørlev 5.685 91,9

Slagelse 81.435 854,4 69 14 23 5
Slagelse 31.986 191,9
Korsør 19.808 74,5
Høng 7.205 144,6
Hashøj 5.887 130,7
Fuglebjerg 6.166 142,7
Skælskør 10.383 170,0

Ringsted Som flertalsfor slaget.

Storstrøms amt (-r Stevns, Fakse og Rønnede kommuner).

Udvalgets forslag: 4 politikredse.
Næstved 57.608 542,7 38 9 12 3

Næstved 40.783 199,8
Suså 6.562 144,8
Holmegård 4.516 65,6
Fladså 5.747 132,5

Vordingborg 43.336 621,0 31 8 14 4
Vordingborg 19.012 178,5
Præstø 6.122 104,7
Langebæk 5.591 100,7
Møn 12.611 237,1

Nykøbing F 65.918 903,1 58 13 18 5
Nykøbing F 25.804 136,1
Nr. Alslev 10.043 181,4
Stubbekøbing 7.870 155,4
Sydfalster 5.887 111,6
Sakskøbing 9.867 176,3
Nysted 6.447 142,3

Nakskov 60.989 891,6 96 10 18 4
Nakskov 17.406 32,6
Ravnsborg 8.127 197,5
Højreby 5.163 127,8
Rudbjerg 4.761 143,4
Maribo 12.329 153,9
Rødby 8.305 122,0
Holeby 4.898 114,4
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Bornholms amt.
Udvalgets forslag: 1 politikreds.

Rønne 48.037 587,5 35 7 11 3
Rønne 15.768 28,9
Hasle 6.697 114,3
Allinge/Gudhjem 8.928 154,5
Åkirkeby 7.770 186,3
Nexø 8.874 103,5

Fyns amt.
Flertallets forslag: 4 politikredse.

Odense 216.337 1.013,4 259 42 64 12
Odense 162.770 304,4
Bogense 6.487 102,0
Otterup 10.322 168,4
Søndersø 9.473 181,6
Vissenbjerg 5.141 47,3
Tommerup 6.060 73,1
Munkebo 4.688 19,0
Langeskov 4.511 43,4
Årslev 6.885 74,2

Svendborg 117.301 1.360,1 70 17 28 6
Svendborg 35.651 172,7
Fåborg 17.409 227,6
Broby 5.920 99,7
Ringe 11.032 154,0
Ryslinge 5.528 79,3
Gudme 6.542 121,6
Egebjerg 8.374 123,8
Ærøskøbing 5.242 73,6
Marstal 4.160 16,7
Tranekær 4.392 107,4
Rudkøbing 7.182 62,9
Sydlangeland 5.869 120,8

Nyborg 38.478 419,9 32 11 14 4
Nyborg 17.165 83,5
Kerteminde 10.235 143,4
Ullerslev 4.339 53,7
Ørbæk 6.739 139,3

Middelfart 58.277 690,3 35 9 15 4
Middelfart 16.265 72,2
Nr. Åby 5.237 64,8
Ejby 10.473 161,9
Årup 5.008 80,4
Assens 10.868 140,9
Glamsbjerg 5.641 90,4
Hårby 4.785 79,7



Fyns amt.

Mindretalsforslag om 5 politikredse. (Olafsson, Schaumburg og Zeller).

Odense 195.866 686,4 250 38 57 10
Odense 162.770 304,4
Munkebo 4.688 19,0
Årslev 6.885 74,2
Tommerup 6.060 73,1
Vissenbjerg 5.141 47,3
Otterup 10.322 168,4

Svendborg 77.412 799,5 52 13 22 4
Svendborg 35.651 172,7
Egebjerg 8.374 123,8
Gudme 6.542 121,6
Tranekær 4.392 107,4
Rudkøbing 7.182 62,9
Sydlangeland 5.869 120,8
Ærøskøbing 5.242 73,6
Marstal 4.160 16,7

Nyborg 59.549 696,6 38 11 14 4
Nyborg 17.165 83,5
Ørbæk 6.739 139,3
Ullerslev 4.339 53,7
Kerteminde 10.235 143,4
Langeskov 4.511 43,4
Ringe 11.032 154,0
Ryslinge 5.528 79,3

Assens/Fåborg 49.631 718,7 26 8 12 4
Assens 10.868 140,9
Fåborg 17.409 227,6
Årup 5.008 80,4
Glamsbjerg 5.641 90,4
Hårby 4.785 79,7
Broby 5.920 99,7

Middelfart 47.935 582,5 30 9 16 4
Middelfart 16.265 72,2
Nr. Åby 5.237 64,8
Ejby 10.473 161,9
Bogense 6.487 102,0
Søndersø 9.473 181,6

Sønderjyllands amt.

Flertallets forslag: 4 politikredse.

Haderslev 79.398 1.488,8 45 10 17 4
Haderslev 29.515 274,1
Vojens 16.172 297,1
Christiansfeld 9.355 210,8
Nr. Rangstrup 8.742 297,0
Gram 5.016 136,0
Rødding 10.598 273,8



Åbenrå 43.091 615,7 93 8 11 2
Åbenrå 20.193 127,8
Rødekro 7.774 201,2
Lundtoft 5.629 137,8
Bov 9.495 148,9

Sønderborg 70.790 495,5 53 16 24 5
Sønderborg 28.503 54,4
Gråsten 6.314 56,0
Nordborg 14.694 124,7
Augustenborg 6.054 53,9
Sydals 5.600 93,9
Sundeved 4.204 69,3
Broager 5.421 43,3

Tønder 42.567 1.328,2 43 6 9 3
Tønder 11.872 169,2
Tinglev 9.657 340,9
Løgumkloster 6.304 200,3
Skærbæk 7.538 358,8
Bredebro 3.736 150,4
Højer 3.460 108,6

Sønderjyllands amt (~ Rødding og Gram kommuner).

Mindretalsforslag om 5 politikredse (Olafsson og Zeller).

Haderslev 55.042 782,0 37 8 11 3
Haderslev 29.515 274,1
Vojens 16.172 297,1
Christiansfeld 9.355 210,8

Åbenrå 42.338 763,8 31 10 17 3
Åbenrå 20.193 127,8
Rødekro 7.774 201,2
Lundtoft 5.629 137,8
Nr. Rangstrup 8.742 297,0

Sønderborg 54.851 326,9 42 10 13 3
Sønderborg 28.503 54,4
Sydals 5.600 93,9
Nordborg 14.694 124,7
Augustenborg 6.054 53,9

Gråsten 25.434 317,5 78 6 11 2
Gråsten 6.314 56,0
Bov 9.495 148,9
Sundeved 4.204 69,3
Broager 5.421 43,3

Tønder Som flertalsfor slaget.

Sønderjyllands amt (4- Rødding og Gram kommuner).

Mindretalsforslag om 4 politikredse (Schaumburg og subsidiært Olafsson og Zeller).

Haderslev Som mindretalsforslaget om 5 politikredse.
Sønderborg 64.476 439,5 42 10 13 3

Sønderborg 28.503 54,4



Nordborg 14.694 124,7
Augustenborg 6.054 53,9
Sydals 5.600 93,9
Sundeved 4.204 69,3
Broager 5.421 43,3

Åbenrå 49.405 671,7 104 14 22 4
Åbenrå 20.193 127,8
Gråsten 6.314 56,0
Rødekro 7.774 201,2
Lundtoft 5.629 137,8
Bov 9.495 148,9

Tønder Som flertalsfor slaget.

Ribe amt (-f- Grindsted, Billund, Vejen og Brørup kommuner).

Flertallets forslag om 1 politikreds.
Esbjerg 155.690 2.247,2 106 30 45 10

Esbjerg 74.987 220,6
Ribe 17.041 352,2
Varde 16.443 251,5
Blåbjerg 6.635 258,5
Blåvandshuk 3.234 222,7
Ølgod 9.974 244,4
Helle 7.739 281,4
Bramming 10.229 172,5
Holsted 6.671 187,7
Fanø 2.737 55,7

Ribe amt (4- Vejen kommune, + Gram og Rødding kommuner fra Sønderjyllands amt).

Mindretalsforslag om 3 politikredse (Olafsson, Schaumburg og Zeller).

Esbjerg 77.724 276,3 68 19 21 5
Esbjerg 74.987 220,6
Fanø 2.737 55,7

Ribe 54.629 1.228,3 20 6 13 2
Ribe 17.041 352,2
Bramming 10.229 172,5
Holsted 6.671 187,7
Brørup 5.074 106,1
Gram 5.016 136,0
Rødding 10.598 273,8

Varde 64.629 1.795,6 27 7 17 3
Varde 16.443 251,5
Blåbjerg 6.635 258,5
Blåvandshuk 3.234 222,7
Helle 7.739 281,4
Ølgod 9.974 244,4
Grindsted 15.977 382,1
Billund 4.627 155,0



Vejle amt (+ Vejen, Brørup, Billund og Grindsted kommuner fra Ribe amt).

Flertallets forslag om udformningen af de foreslåede 4 politikredses områder.
Fredericia 51.512 237,3 40 10 11 2

Fredericia 42.425 134,4
Børkop 9.087 102,9

Kolding 81.756 786,3 60 17 26 3
Kolding 51.791 238,5
Vamdrup 6.126 101,4
Lunderskov 4.426 95,8
Vejen 14.339 244,5
Brørup 5.074 106,1

Vejle 99.623 1.500,0 60 20 24 4
Vejle 49.566 144,1
Egtved 12.027 325,0
Jelling 4.783 89,3
Give 12.643 404,5
Billund 4.627 155,0
Grindsted 15.977 382,1

Horsens 108.982 1.354,8 64 21 27 4 ' /2

Horsens 51.068 194,1
Gedved 7.843 138,9
Juelsminde 14.272 239,3
Hedensted 10.638 133,0
Tørring/Uldum 10.265 189,0
Brædstrup 7.882 210,0
Nr. Snede 7.014 250,5

Vejle amt (+ Vejen kommune i Ribe amt).

Første mindretalsforslag om udformningen af de foreslåede 4 politikredses områder
(Olafsson og Zeller).

Fredericia Som flertalsfor slaget.
Kolding 76.682 680,2 59 17 26 3

Kolding 51.791 238,5
Vamdrup 6.126 101,4
Lunderskov 4.426 95,8
Vejen 14.339 244,5

Vejle 79.019 962,9 54 18 21 4
Vejle 49.566 144,1
Egtved 12.027 325,0
Jelling 4.783 89,3
Give 12.643 404,5

Horsens Som flertalsfor slaget.

Vejle amt (+ Vejen kommune i Ribe amt og Odder kommune i Århus amt).

Andet mindretalsforslag om udformningen af de foreslåede 4 politikredses områder
(Schaumburg og subsidiært Olafsson og Zeller).

Fredericia Som flertalsfor slaget.
Kolding Som første mindretalsforslag.
Vejle Som første mindretalsforslag.



Horsens 124.684 1.579,8 73 24 34 7V2

Horsens 51.068 194,1
Gedved 7.843 138,9
Juelsminde 14.272 239,3
Hedensted 10.638 133,0
Tørring/Uldum 10.265 189,0
Brædstrup 7.882 210,0
Nr. Snede 7.014 250,5
Odder 15.702 225,0

Ringkøbing amt.
Flertallets forslag om udformningen af de foreslåede 3 politikredses områder.

Herning 103.952 2.093,2 55 14 16 4
Herning 50.805 544,6
Aulum/Haderup 5.927 248,2
Trehøje 6.883 292,4
Videbæk 10.309 289,0
Åskov 6.162 238,9
Ikast 15.987 292,2
Brande 7.879 187,9

Holstebro 92.720 1.558,8 52 12 23 4
Holstebro 32.127 352,7
Thyholm 4.090 76,9
Lemvig 20.245 465,7
Ulf borg/Vemb 6.866 222,7
Struer 16.899 175,1
Vinderup 7.892 223,6
Thyborøn/Harboøre.. . 4.601 42,1

Ringkøbing 40.952 1.196,7 17 6 14 3
Ringkøbing 15.070 401,2
Holmsland 4.014 94,4
Skjern 12.151 328,1
Egvad 9.717 373,0

Ringkøbing amt.
Mindretalsforslag om udformning af de 3 foreslåede politikredses områder.

(Olafsson, Schaumburg og Zeller).

Herning 93.643 1.804,2 53 14 16 4
Herning 50.805 544,6
Aulum/Haderup 5.927 248,2
Trehøje 6.883 292,4
Åskov 6.162 238,9
Ikast 15.987 292,2
Brande 7.879 187,9

Ringkøbing 51.261 1.485,7 19 6 14 3
Ringkøbing 15.070 401,2
Holmsland 4.014 94,4
Skjern 12.151 328,1

16
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Egvad 9.717 373,0
Videbæk 10.309 289,0

Holstebro Som flertalsfor slaget.

Århus amt: (-f- Samsø kommune)

Flertallets forslag om 4 politikredse.
Århus 265.291 1.084,4 341 63 87 13

Århus 226.422 468,4
Rosenholm 8.374 142,3
Rønde 4.751 99,7
Hinnerup 5.317 76,3
Galten 4.725 72,7
Odder 15.702 225,0

Silkeborg 87.165 1.125,3 49 13 17 4
Silkeborg 41.418 254,4
Gjern 6.335 146,2
Hammel 8.382 143,7
Them 4.580 212,0
Ry 7.318 152,4
Hørning 4.427 67,7
Skanderborg 14.705 148,9

Grenå 43.518 883,6 21 6 9 2
Grenå 17.738 196,3
Nr. Djurs 7.917 236,6
Midt Djurs 6.932 175,2
Ebeltoft 10.931 275,6

Randers 115.782 1.361,6 77 20 27 4
Randers 63.418 153,8
Mariager 7.954 201,5
Purhus 6.443 168,4
Nørhald 7.996 201,2
Rougsø 7.765 228,1
Sønderhald 6.623 136,7
Langå 7.531 133,1
Hadsten 8.052 138,8

Århus amt: (-7- Samsø og Mariager kommuner).

Mindretalsforslag om 5 politikredse (Olafsson og Zeller).

Århus 240.113 687,0 331 60 80 10
Århus 226.422 468,4
Rosenholm 8.374 142,3
Hinnerup 5.317 76,3

Odder/Skanderborg 42.152 594,0 19 6 12 4
Skanderborg 14.705 148,9
Odder 15.702 225,0
Ry 7.318 152,4
Hørning 4.427 67,7

Silkeborg 65.585 829,0 38 10 14 3
Silkeborg 41.418 254,4
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Gjern 6.335 146,2
Hammel 8.382 143,7
Them 4.580 212,0
Galten 4.725 72,7

Grenå 48.269 983,3 22 6 9 2
Grenå 17.738 196,3
Nr. Djurs 7.917 236,6
Midt Djurs 6.932 175,2
Ebeltoft 10.931 275,5
Rønde 4.751 99,7

Randers 107.828 1.160,1 75 20 27 4
Randers 63.418 153,8
Purhus 6.443 168,4
Nørhald 7.996 201,2
Rougsø 7.765 228,1
Sønderhald 6.623 136,7
Langå 7.531 133,1
Hadsten 8.052 138,8

Århus amt: (-r Samsø, Mariager og Odder kommuner).

Mindretalsforslag om 4 politikredse (Schaumburg og subsidiært Olafsson og Zeller).

Århus Som mindretalsforslaget om 5 politikredse.
Silkeborg 91.890 1.198,0 48 13 19 4

Silkeborg 41.418 254,4
Gjern 6.335 146,2
Hammel 8.382 143,7
Them 4.580 212,0
Ry 7.318 152,4
Hørning 4.427 67,7
Skanderborg 14.705 148,9
Galten 4.725 72,7

Grenå Som mindretalsforslaget om 5 politikredse.
Randers Som mindretalsforlsget om 5 politikredse.

Viborg amt:

Flertallets forslag om udformningen af de foreslåede 3 politikredse.
Thisted 71.826 1.468,4 34 10 20 5

Thisted 28.973 584,1
Hanstholm 4.728 195,5
Sydthy 12.840 321,2
Morsø 25.285 367,6

Skive 45.567 690,4 26 7 7 2
Skive 24.537 230,2
Sallingsund 6.003 99,4
Sundsøre 7.641 171,4
Spøttrup 7.386 189,4

Viborg 102,730 1.959,8 44 10 16 4
Viborg 35.615 312,7
Ålestrup 7.713 176,0



Møldrup 6.908 211,9
Tjele 7.839 271,0
Fjends 7.035 236,7
Karup 6.490 161,2
Bjerringbro 11.877 208,6
Hvorslev 6.161 125,5
Kjellerup 13.092 256,2

Viborg amt: (-r- Ålestrup kommune).

Mindretalsforslag om udformningen af de 3 foreslåede politikredse (Olafsson, Schaumburg og Zeller).

Thisted Som flertalsforslaget
Skive 52.602 927,1 26 7 7 2

Skive 24.537 230,2
Sallingsund 6.003 99,4
Sundsøre 7.641 171,4
Spøttrup 7.386 189,4
Fjends 7,035 236,7

Viborg 87.982 1.547,1 43 10 16 4
Viborg 35.615 312,7
Møldrup 6.908 211,9
Tjele 7.839 271,0
Karup 6.490 161,2
Bjerringbro 11.877 208,6
Hvorslev 6.161 125,5
Kjellerup 13.092 256,2

Nordjyllands amt:
Flertallets forslag om 4 politikredse.

Ålborg 234.229 2.587,5 232 46 66 11
Ålborg 152.533 566,6
Åbybro 8.565 170,8
Hals 8.543 190,5
Brovst 8.083 222,7
Fjerritslev 8.128 289,6
Løgstør 11.305 218,0
Nibe 7.121 187,6
Støvring 8.769 218,1
Sejlflod 7.397 207,5
Dronninglund 13.785 316,1

Hobro 63.408 1.390,0 26 9 18 4
Hobro 13.536 164,6
Farsø 7.434 200,7
Års 10.976 220,6
Nørager 5.817 167,4
Arden 7.731 227,8
Skørping 8.301 238,1
Hadsund 9.613 170,8

Frederikshavn 65.976 763,2 61 14 28 6
Frederikshavn 32.841 179,0
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Skagen 13.702 142,8
Sæby 16.628 327,6
Læsø 2.805 113,8

Hjørring 91.690 1.429,3 46 10 16 4
Hjørring 30.619 312,6
Hirtshals 13.986 195,7
Sindal 8.845 240,6
Løkken/Vrå 9.492 179,8
Brønderslev 19,441 311,0
Pandrup 9.307 189,6

Nordjyllands amt: (+ Mariager kommune fra Århus amt og Ålestrup kommune fra Viborg amt).

Mindretalsforslag om 5 politikredse (Olafsson, Schaumburg og Zeller).

Ålborg 185.807 1.353,5 219 40 52 9
Ålborg 152.533 566,6
Sejlflod 7.397 207,5
Støvring 8.769 218,1
Åbybro 8.565 170,8
Hals 8.543 190,5

Løgstør 53.047 1.339,2 14 6 13 2
Løgstør 11.305 218,0
Farsø 7.434 200,7
Nibe 7.121 187,6
Års 10.976 220,6
Fjerritslev 8.128 289,6
Brovst 8.083 222,7

Hobro 60.665 1.346,2 25 9 17 4
Hobro 13.536 164,6
Arden 7.731 227,8
Hadsund 9.613 170,8
Nørager 5.817 167,4
Ålestrup 7.713 176,0
Mariager 7.954 201,5
Skørping 8.301 238,1

Frederikshavn 79.761 1.079,3 64 14 30 6
Frederikshavn 32.841 179,0
Sæby 16.628 327,6
Dronninglund 13.785 316,1
Skagen 13.702 142,8
Læsø 2.805 113,8

Hjørring Som flertalsfor slaget.








