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Spørgsmål nr. 141 (Alm. del) fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- 

og Integrationspolitik: 

 

”Ministeren bedes gøre rede for, hvordan overslagene i de 
samlede udgifter til etablering af et kommende udrejsecenter 

på Sjælsmark Kaserne har udviklet sig, siden regeringen og 

dens embedsmænd begyndte at undersøge mulighederne for 

et udrejsecenter på Sjælsmark Kaserne frem til det seneste 

overslag. I besvarelsen bedes ministeren medtage alle overslag 

givet i notater, ministersvar, osv.” 

 

Svar: 

Til brug for besvarelsen af spørgsmålet har Justitsministeriet indhentet bi-

drag fra Udlændingestyrelsen. 

 

Udlændingestyrelsen har oplyst, at regeringen, Enhedslisten og Liberal Al-

liance i asylaftalen af 19. september 2012 vedtog at der skal ske en mere 

målrettet indkvartering af asylansøgere, herunder etablering af et udrejse-

center. 

 

Bevillingen til asylaftalens initiativer blev indbudgetteret på finansloven 

for 2013. Bevillingen til mere målrettet indkvartering blev i den forbindel-

se skønsmæssigt fastsat til 30,4 mio. kr. årligt fra 2013 og frem. 

 

Justitsministeriet offentliggjorde den 16. august 2013, at Sjælsmark Kaser-

ne fremover skal huse et nyt udrejsecenter for afviste asylansøgere, og at 

kriminalforsorgen vil stå for driften af udrejsecentret. 

 

På baggrund af drøftelser mellem Udlændingestyrelsen og kriminalforsor-

gen om den fysiske indretning af udrejsecentret blev der i december 2013 

udarbejdet et konkret budget for bygningstilpasninger på i alt 51,5 mio. kr.  

 

I forbindelse med udarbejdelsen af finanslovsforslaget for 2015 udarbejde-

de Udlændingestyrelsen med bidrag fra kriminalforsorgen et opdateret 

samlet budget for udrejsecenteret. Dette budget inkluderede købet af 

Sjælsmark Kaserne, inventar, IT-etablering mv. De samlede etablerings-

udgifter blev på dette grundlag opgjort til 97,6 mio. kr. Der henvises til 

justitsministerens svar på spørgsmål S 1549 af 28. maj 2014. 

 

Dette beløb er fordelt på følgende hovedposter: Køb af Sjælsmark Kaserne 

(25,0 mio. kr.), bygningstilpasninger (51,5 mio. kr.), inventar (13,4 mio. 

kr.), IT-etablering mv.  (6,7 mio. kr.) samt arkitektbistand mv. (1,0 mio. 

kr.). 
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