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Spørgsmål nr. 524 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Vil ministeren give en status for processen med at etablere en 

politiskole i det vestlige Danmark, herunder tidsplan for pro-

cessen og hvornår en beslutning kan forventes truffet samt re-

degørelse for de kriterier, som vil danne grundlag for beslut-

ning om en placering af skolen, jf. artikel ”Jyske borgmestre 

kræver svar: Hvor skal politiskolen ligge?”, DR.dk, den 19. 

april 2016?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:  

 

”Rigspolitiet kan oplyse, at Rigspolitiet i samarbejde med 

Bygningsstyrelsen har anmodet samtlige kommuner vest for 

Storebælt inkl. øerne om at melde mulige lokaliteter ind til 

brug for en analyse, som skal belyse mulighederne for at etab-

lere en ny politiskole – uddannelsescenter – i det vestlige 

Danmark i eksisterende bygninger, eller om der skal bygges 

nyt. Flere kommuner og nogle private aktører har i den forbin-

delse indmeldt eksisterende bygninger til brug for analysen.  

 

Rigspolitiet vurderer i samarbejde med Bygningsstyrelsen, 

hvorvidt de indmeldte bygninger har tilstrækkelige og veleg-

nede faciliteter, og/eller hvorvidt de egner sig til en hurtig op-

start af en del af de aktiviteter, der forventes at skulle finde 

sted på uddannelsescentret – herunder primært basisuddannel-

sen af nye politistuderende. De bygninger, der opfylder dette, 

vil herefter blive vurderet i forhold til flere og mere specifikke 

kriterier såsom afstand til de faciliteter, som uddannelsescen-

tret skal anvende f.eks. skydebane, køreteknisk anlæg, idræts-

faciliteter, offentlig transport, hovedfærdselsåre mv. Herefter 

følger en egentlig besigtigelse og teknisk gennemgang af rele-

vante ejendomme. Det skal bemærkes, at analysen, udover ek-

sisterende bygninger, også vil omfatte byggegrunde til brug for 

nybyggeri.  

  

Rigspolitiet forventer at kunne afslutte dette analysearbejde i 

midten af juni.” 

 

På baggrund af Rigspolitiets og Bygningsstyrelsens analysearbejde, for-

venter jeg inden sommerferien at forelægge et antal optioner for placerin-

gen af den nye politiskole for forligskredsen bag flerårsaftalen.  


