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Justitsministeriet. København, den 29. maj 2012.

a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der overføres 11,7 mio. kr. fra §
35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab m.v.
til § 11.23.03. radiokommunikationssystem til det samlede beredskab m.v. i forbindelse med etable-
ring af radiodækning i Storebæltsforbindelsen.

b. Rigspolitiet tog i december 2010 det landsdækkende radiokommunikationssystem (SINE), der er
leveret af Dansk Beredskabskommunikation A/S, i drift. Dog blev de tre særlige områder Storebælts-
forbindelsen, Lufthavnslinjen (de tre tunnelafsnit i Kastrup, Tårnby og Sydhavnsgade) og Køben-
havns metro ikke idriftsat på dette tidspunkt. Der er i dag tilsluttet cirka 20.000 terminaler til radio-
nettet, der i varierende omfang anvendes i operativ drift i alle 12 politikredse, 5 regioner og 98 kom-
muner.

På finansloven for 2012 er der afsat en implementeringsreserve til finansiering af eventuelle ufor-
udsete udgifter i forbindelse med radiokommunikationssystemet på i alt 76,4 mio. kr. Heraf er 9,6
mio. kr. afsat på § 11.23.03. Radiokommunikation til det samlede beredskab m.v., mens den rester-
ende reserve på 66,8 mio.kr. er afsat på § 35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunika-
tionssystem til det samlede beredskab m.v.

I statens kontrakt med Dansk Beredskabskommunikation A/S om etablering af adgang til et radio-
kommunikationsnet er der krav om, at der skal være radiodækning i Storebæltsforbindelsen. Dette
gælder både på broer og i tunnel.

Det har efter kontraktindgåelsen været nødvendigt at ændre på kravene til, hvorledes radiodæknin-
gen skal tilvejebringes, idet det efterfølgende har vist sig, at det oprindelige løsningsforslag ikke har-
monerede med de krav, som Trafikstyrelsen stiller til sådanne løsninger. Dansk Beredskabskommu-
nikation A/S har som konsekvens heraf måttet justere den tilbudte løsning for at sikre, at løsningen
efterlever de krav, som Trafikstyrelsen har godkendt. Løsningen er i den forbindelse udvidet i for-
hold til den oprindeligt specificerede, bl.a. med henblik på øget sikkerhed og redundans.

Rigspolitiet har på denne baggrund indgået en aftale med leverandøren med forbehold for de bevil-
gende myndigheders godkendelse. Aftalen medfører en merudgift til radiodækning i Storebæltsfor-
bindelsen på 16,7 mio. kr. til Dansk Beredskabskommunikation A/S. Udgiften omfatter et etable-
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ringsvederlag for den ekstra radiodækning på 7,6 mio.kr. og et engangsvederlag for drift af den eks-
tra radiodækning på 9,1 mio.kr.

Rigspolitiet behandler en lignende problemstilling med hensyn til radiodækning i Københavns Me-
tro, hvilket ligeledes forventes at give anledning til træk på implementeringsreserven. Justitsministe-
riet vil fremsende særskilt aktstykke herom, når denne problemstilling er afklaret. Der er ikke tilsva-
rende problemstilling i relation til Lufthavnslinjen.

Da hele merudgiften til radiodækning i Storebæltsforbindelsen på 16,7 mio.kr. ikke kan afholdes
inden for implementeringsreserven på 9,6 mio.kr. afsat på § 11.23.03. Radiokommunikation til det
samlede beredskab m.v., søges der om Finansudvalgets tilslutning til, at 11,7 mio.kr. af merudgiften
afholdes af implementeringsreserven på 66,8 mio.kr. afsat på § 35.11.28. Reserve til det landsdæk-
kende radiokommunikationssystem til det samlede beredskab m.v.

De resterende 5,0 mio.kr. af merudgiften til radiodækning i Storebæltsforbindelsen afholdes af im-
plementeringsreserven på 9,6 mio.kr. afsat på § 11.23.03. Radiokommunikation til det samlede be-
redskab m.v. De tilbageværende 4,6 mio. kr. på § 11.23.03. Radiokommunikation til det samlede be-
redskab m.v. er dels allerede disponeret og forventes dels anvendt til øvrige uforudsete udgifter i for-
bindelse med radiokommunikationssystemet i 2012.

Dispositionen kan i finansåret 2012 specificeres således:

§ 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede bered-
skab m.v.:
40. Implementeringsreserve

Udgift
49. Reserver og budgetregulering 11,7 mio. kr.

§ 35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikati-
onssystem til det samlede beredskab m.v.:
10. Reserve til radiokommunikationssystem

Udgift
49. Reserver og budgetregulering -11,7 mio. kr.

c. Aktstykket forelægges nu, da aftalen med Dansk Beredskabskommunikation A/S medfører en mer-
udgift til radiodækning i Storebæltsforbindelsen på 16,7 mio. kr., der ikke alene kan afholdes inden
for implementeringsreserven på 9,6 mio.kr. afsat på § 11.23.03. Radiokommunikation til det samlede
beredskab m.v.

d. – – –

e. Under henvisning til ovenstående anmoder Justitsministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at
der overføres 11,7 mio. kr. fra § 35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikationssy-
stem til det samlede beredskab m.v. til § 11.23.03. radiokommunikationssystem til det samlede be-
redskab m.v. i forbindelse med etablering af radiodækning i Storebæltsforbindelsen således, at der på
forslag til lov om tillægsbevilling for 2012 optages følgende:
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§ 11.23.03. Radiokommunikationssystem til det samlede bered-
skab m.v.: 11,7 mio.kr.

§ 35.11.28. Reserve til det landsdækkende radiokommunikati-
onssystem til det samlede beredskab mv.: -11,7 mio.kr.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 29. maj 2012

MORTEN BØDSKOV

/ Rikke Freil Laulund

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af Finansudvalget den 07-06-2012
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