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Spørgsmål nr. 497 (Alm. del) fra Folketingets Udvalg for Udlændinge- 

og Integrationspolitik: 

 

”Hvad er ministerens kommentar til, at en politidirektør på et 
borgermøde i Hørsholm beskrev en merbevilling på 2 mio. kr. 

til Nordsjællands Politi vedrørende udrejsecentret på Sjæls-

mark Kaserne som "en dråbe i havet"?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen indhentet et bidrag fra Rigs-

politiet, hvortil jeg kan henholde mig: 

 

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse 

fra Nordsjællands Politi. 

 

Nordsjællands Politi har oplyst, at politikredsen for budgetårene 

2013 og 2014 modtog en samlet bevilling på 2 mio. kr. til en 

særligt tryghedsskabende indsats i forbindelse med etablering af 

et udrejsecenter på den tidligere Sjælsmark Kaserne. På grund af 

centrets forsinkede etablering er anvendelsesperioden for denne 

bevilling forlænget til udløbet af 2015.  

 

Projektet er alene en mindre og afgrænset del af Nordsjællands 

Politis samlede tryghedsskabende, kriminalitetsforebyggende og 

kriminalitetsbekæmpende indsats både i almindelighed og i for-

hold til området omkring udrejsecentret. Den politimæssige ind-

sats i øvrigt disponeres inden for politikredsens samlede bevil-

ling, der i 2014 og 2015 udgjorde henholdsvis 492 mio. kr. og 

483 mio. kr. 

 

Politidirektøren har på det i spørgsmålet omtalte borgermøde 

forsøgt at skabe forståelse for, at den beskrevne merbevilling er 

dedikeret til særlig anvendelse og således muliggør iværksættel-

se af de beskrevne borgerrettede initiativer i tilknytning til den i 

øvrigt særligt prioriterede politiindsats omkring udrejsecente-

ret.” 


