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Justitsministeriet. København, den 30. november 2016.

a. Justitsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2016 tilføres i alt 124,6 mio. kr.
til § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. og 21,4 mio. kr. til løn- og driftsudgifter
på § 12.24.01. Hjemmeværnet til dækning af ekstraordinære merudgifter som følge af flygtninge- og
migrantsituationen. Udgiften finansieres af de på § 35.11.44. Reserve til ekstraordinære indsatser i
grænseområderne mv. og på § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed opførte midler.

b. I Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konser-
vative Folkeparti om politiets og anklagemyndighedens økonomi i 2016-2019 af november 2015
(flerårsaftalen) er der afsat en reserve på 200,0 mio. kr. i 2016 til eventuelle merudgifter som følge af
ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv. Det fremgår af aftalen, at midler fra reserven ud-
møntes efter behov.

Der er efter flerårsaftalens indgåelse truffet en række politiske beslutninger med betydning for politi-
ets ressourcesituation. Det gælder særligt indførelsen af den midlertidige grænsekontrol, der har øget
politiets indsats i grænseområderne betydeligt. Derudover er der en række afledte udgifter til imple-
mentering af Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og
Det Konservative Folkeparti om en ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1) af november
2015, herunder øgede krav til frihedsberøvelse af bl.a. afviste asylansøgere og skærpet melde- og op-
holdspligt for udlændinge, der ikke er frihedsberøvet, samt drift af de modtagecentre, der blev etable-
ret i slutningen af 2015. Hertil kommer behovet for en øget udsendelseskapacitet og kapacitet til
asylregistrering i politiet.

Ved akt 105 af 23. juni 2016 skønnede Justitsministeriet, at der samlet ville være behov for at tilføre
politiet og Hjemmeværnet midler svarende til 216 mio. kr. Der blev ved akt 105 af 23. juni 2016
udmøntet midler med halvårlig effekt (til og med 1. halvår 2016) svarende til i alt 95,1 mio. kr. til
politiets og Hjemmeværnets indsats i grænseområderne mv. Bevillingen blev overført fra reserven til
ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv. (85,1 mio. kr.) og som en omprioritering inden for
Justitsministeriets område (10,0 mio. kr.). Det blev lagt til grund, at den resterende del af reserven
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skulle udmøntes på et senere tidspunkt, såfremt politiets og Hjemmeværnets grænseindsats fortsatte i
resten af 2016.

Siden Finansudvalget tog stilling til akt 105 af 23. juni 2016 er omfanget af grænseindsatsen løbende
blevet justeret i lyset af bl.a. efterretningsbilledet og den aktuelle situation ved grænsen. Den samlede
styrkede indsats i grænseområderne skønnes at udgøre 451 årsværk i 2016, inklusiv bistanden fra
Hjemmeværnet. Det er på den baggrund Justitsministeriets vurdering, at der samlet er behov for at
tilføre politiet og Hjemmeværnet 241,1 mio. kr. Heraf er de 95,1 mio. kr. overført ved akt 105 af 23.
juni 2016. De resterende 146,0 mio. kr. fordeler sig på 124,6 mio. kr. til politiet og 21,4 mio. kr. til
Hjemmeværnet.

Politiet har siden tildelingen af bevillingen ved akt 105 af 23. juni 2016 registreret en nedgang i an-
tallet af asylansøgere. Dette har reduceret politiets forventede meromkostninger til asylregistrering.
Derimod er omkostningerne til udsendelsesopgaverne steget betydeligt i løbet af 2016.

Der er forøget ressourcetræk for politiet som følge af, at etableringen af udrejsecentrene Kærshoved-
gård og Sjælsmark fortsat er i en indledende og opbyggende fase. Inden udgangen af 4. kvartal 2016
vil overflytningen af udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste til Kærshovedgård blive gen-
nemført, og overflytningen af familier til Sjælsmark vil blive påbegyndt. Der er efterfølgende truffet
beslutning om, at politiet etablerer døgnbemanding på udrejsecenter Kærshovedgård, hvilket medfø-
rer et forøget ressourcetræk på 16,5 årsværk.

Forsvarsministeriets merudgifter i relation til modtagecentre var ikke medtaget i akt 105 af 23. juni
2016. Forsvarsministeriet har siden november 2015 bistået Rigspolitiet med etableringen og driften
af modtagecentre på henholdsvis Vordingborg Kaserne og i Søgaardlejren. Desuden har Forsvarsmi-
nisteriet siden januar 2016 bistået Rigspolitiet med en beredskabsstyrke til modtagecentrene. Der
blev i september 2016 truffet beslutning om at reducere beredskabsniveauet for politiets modtagecen-
tre på Vordingborg Kaserne og i Søgaardlejren, hvilket følgende har reduceret omkostningerne. For-
svarsministeriet har opgjort merudgifterne for bistanden i relation til modtagecentre til samlet 33,4
mio. kr. Disse refunderes efter aftale med Rigspolitiet og er således indeholdt i de skønnede udgifter
til politiet på 124,6 mio. kr., som ikke er finansieret ved akt 105 af 23. juni 2016.

Hjemmeværnets merudgifter i forbindelse med bistand ved grænsekontrollen vedrører primært mid-
lertidige kontrakter til Hjemmeværnets personel. Hjemmeværnet har opgjort de samlede merudgifter
i 2016 i forbindelse med indsatsen i grænseområdet til 30 mio. kr. Da de 8,6 mio. kr. allerede er ud-
møntet i forbindelse med akt 105 af 23. juni 2016, udestår overførslen i nærværende aktstykke på de
resterende 21,4 mio. kr. fordelt på 17,4 mio. kr. løn og 4,0 mio. kr. øvrig drift.

Ved akt 105 af 23. juni 2016 blev det vurderet, at det var muligt at finansiere 20 mio. kr. i 2016 ved
omprioritering inden for Justitsministeriets område, da kriminalforsorgen i 2016 forventes at have et
mindreforbrug, bl.a. på grund af lavere belæg end forudsat. Overførslen fra kriminalforsorgen skete
med halvårseffekt, således at der blev omprioriteret 10,0 mio. kr. ved akt 105 af 23. juni 2016. Ju-
stitsministeriet vurderer, at det er muligt at finansiere yderligere 31,1 mio. kr. i 2016 ved ompriorite-
ringer inden for Justitsministeriets område, da kriminalforsorgen i 2016 forventes at have et større
mindreforbrug end forudset ved akt 105 af 23. juni 2016.
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Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret specificeres således:

Udgift
§ 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. (Driftsbev.)

10. Almindelig virksomhed
22. Andre ordinære driftsomkostninger 124,6 mio. kr.

§ 12.24.01. Hjemmeværnet (Driftsbev.)
10. Almindelig virksomhed

18. Lønninger og personaleomkostninger 17,4 mio. kr.
22. Andre ordinære driftsomkostninger 4,0 mio. kr.

§ 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed (Driftsbev.)
10. Almindelig virksomhed

18. Lønninger og personaleomkostninger -31,1 mio. kr.

§ 35.11.44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv. (Reser-
vationsbev.)

10. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne mv.
49. Reserver og budgetregulering - 114,9 mio. kr.

c. Aktstykket forelægges nu, da der er tale om udgifter afholdt i 2016.

e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2016 tilføres i
alt 124,6 mio. kr. til § 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. og 21,4 mio. kr. til
løn- og driftsudgifter på § 12.24.01. Hjemmeværnet til dækning af ekstraordinære merudgifter som
følge af flygtninge- og migrantsituationen. Udgiften finansieres af de på § 35.11.44. Reserve til eks-
traordinære indsatser i grænseområderne mv. og på § 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og fri-
hed opførte midler. På forslag til lov om tillægsbevilling for 2016 opføres følgende:

Udgift

§ 11.23.01. Politiet og den lokale anklagemyndighed mv. 124,6 mio. kr.

§ 12.24.01. Hjemmeværnet 21,4 mio. kr.

§ 11.31.03. Kriminalforsorgen i anstalter og frihed - 31,1 mio. kr.

§ 35.11.44. Reserve til ekstraordinære indsatser i grænseområderne
mv.

- 114,9 mio. kr.
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f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 30. november 2016

SØREN PAPE POULSEN

/ Lene Steen

Til Finansudvalget.

Tiltrådt af et flertal i Finansudvalget den 08-12-2016 (udvalget med undtagelse af Enhedslistens medlem, der stem-
te imod aktstykket).
Alternativets medlem af udvalget udtaler, at Alternativet er imod grænsekontrol, da den hverken lever op til sit for-
mål eller den rigtige løsning på den internationale flygtningesituation er, at landene lukker sig om sig selv.
Derudover mener Alternativet at det er problematisk, at pengene fra grænsekontrollen bliver taget fra kriminalfor-
sorgen, som i forvejen har udfordringer med lav bemanding, som for eksempel giver sig udslag i vagter der går
alene.
Alternativet stemmer dog for aktstykket da det er vigtigt, at hjemmeværnet bliver kompenseret for deres ekstra ar-
bejdsbyrde.
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