Cost-benefitanalyser af
kriminalitetsforebyggelse

Samfundet bruger hvert år betydelige ressourcer på at forebygge krimina-litet. I den offentlige sektor har man sjældent
et klart billede af, hvilke lang-sigtede besparelser der er ved
at investere i kriminalitetsforebyggelse, og om de langsigtede
besparelser overstiger omkostningerne ved en given indsats.
Der er derfor behov for mere viden i forhold til at inddrage
økonomiske argumenter ved prioriteringen af kriminalpræventive indsatser.
Det Kriminalpræventive Råd har i samarbejde med TrygFonden
udarbejdet en rapport, der anskueliggør de samfundsøkonomiske omkostninger og gevinster ved at forebygge kriminalitet.
I rapporten ”Samfundsøkonomisk cost-benefit-analyse af
kriminalpræventive indsatser” (2013) udarbejdes en model
for, hvordan omkostninger og gevinster ved kriminalitetsforebyggelse kan inddrages.
Samfundsøkonomiske gevinster er bl.a. besparelser i forhold til:
•
kontanthjælp
•
sygedagpenge
•
førtidspension
•
lægebesøg
•
indlæggelser
•
anbringelser
•
sparede omkostninger ved domstole, politi og kriminalforsorg

Fordeling på kommuner, regioner og staten
Samfundsøkonomiske gevinster og omkostninger ved kriminalitetsforebyg-gelse kan fordele sig meget forskelligt mellem kommune, region og stat. Kommuner og stat bærer ofte
udgifterne til forebyggende foranstaltninger, mens staten opnår
gevinst ved besparelser i forhold til domstole, politi og kriminalforsorg. Rapporten indeholder beregninger på, hvordan omkostninger og gevinster fordeler sig på stat, region og kommune
ved de tre forebyggende indsatser.

Om undersøgelsen
Cost-benefit-analysen er baseret på registerdata af 15-24-årige
danske mænd fra 1996-2005. Grundlaget for analysen er en inddeling af unge i fem grupper i forhold til kriminalitetsgrad.
Resultaterne af cost-benefit-beregningerne ikke er bedre end
de effektestimater, som de hviler på. De effektestimater, der anvendes i
denne rapport, kommer alle fra eksterne kilder.
Rapporten kan downloades på Det Kriminalpræventive Råds
hjemmeside: http://www.dkr.dk/samfunds%C3%B8konomiskcost-benefit-analyse
For yderligere information kontakt analytiker Rannvá Thomsen,
Det Kriminalpræventive Råd. Mail: rmt@dkr.dk, telefon: 45 15
36 62.

Blandt samfundsøkonomiske omkostninger er:
•
omkostninger ved kriminalitetsforebyggelse
•
SU
Tre eksempler på samfundsøkonomiske beregninger
Beregningen af samfundsøkonomiske omkostninger og gevinster i rapporten illustreres ved hjælp af den rapporterede effekt
på tilbagefald til kriminalitet fra tre kriminalpræventive projekter:
“Alle de andre gør det”, som er et undervisningsmateriale til
6. klasse, der arbejder med de unges forestillinger om, hvor
meget andre unge ryger, drikker og begår kriminalitet.
“Den korte snor”, som er en indsats i Københavns kommune
bestående af kontaktpersonsarbejde, familiesamtaler og andre
aktiviteter. Indsatsen er målrettet børn og unge mellem 10-17
år, der er involveret i truende eller uroskabende adfærd.
“RNR-modellen”, som anvendes i tilsyn til at vurdere dømtes
risiko og behov ved tilrettelæggelsen af en rehabiliterende
indsats.

Resultaterne af de samfundsøkonomiske
beregninger
Indsats

Samfundsøkonomisk
resultat pr. deltager

Samlet samfundsøkonomisk potentiale

Alle de andre gør det

3000 kr.

198 mio. kr.

Den korte snor

25.000 kr.

33 mio. kr.

RNR-modellen

66.000 kr.

73 mio. kr.

