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Spørgsmål nr. 16 (Alm. del) fra Folketingets Udlændinge- og Integra-

tionsudvalg: 

”Vil ministeren kommentere artiklen ”Ubrugte teltlejre til flygt-

ninge har kostet 60 millioner” (Ritzau, den 24. juni 2019)? Vil 

ministeren desuden oplyse, om det er regeringens intention at 

opretholde teltlejren ved Vordingborg i lyset af, at de to aldrig 

brugte teltlejre ved henholdsvis Kliplev og Vordingborg til fri-

hedsberøvelse af asylansøgere indtil videre har kostet 59,7 mio. 

kr., at teltlejren ved Vordingborg fortsat består, og at planen 

ifølge politiets oplysninger inden folketingsvalget den 5. juni 

2019 var at opretholde teltlejren?”

Svar:

1. Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en 

udtalelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet skal indledningsvis henvise til Justitsministeriets 

besvarelse af 2. marts 2016 af spørgsmål 334 (Alm. del) fra Fol-

ketingets Udlændinge, Integrations- og Boligudvalg.

Rigspolitiet kan oplyse, at omkostningerne på 59,7 mio. kr., er 

korrekt gengivet i artiklen omtalt i spørgsmålet. Omkostnin-

gerne er finansieret ved hjælp af årlige særtildelinger til græn-

seindsatsen mv. (senest i december 2018 ved aktstykke 60).

I 2018 var omkostningerne 4,5 mio. kr., hvilket også forventes 

at være den årlige udgift fremadrettet. 

Rigspolitiet kan oplyse, at etableringen af de to teltlejre i hen-

holdsvis Søgårdlejren (ved Kliplev) og på Vordingborg Kaserne 

i november 2015 skete i løbet af en uge. Selve etableringen skete 

i et samarbejde mellem Forsvaret, Beredskabsstyrelsen, Udlæn-

dingestyrelsen og Rigspolitiet i regi af den nationale operative 

stab (NOST).  

Rigspolitiet kan supplerende oplyse følgende om den aktuelle 

status for de to teltlejre:

I forhold til Søgårdlejren er status, at teltene i dag er pakket ned 

og opbevares i en hal på området, ligesom alle lejede faciliteter 

(vogne til toilet- og badefaciliteter samt generatorer mv.) er 

hjemtaget af udlejerne.

I forhold til det etablerede modtagecenter på Vordingborg Ka-

serne er der fortsat opsat telte og øvrige faciliteter til brug for 

indkvartering af frihedsberøvede udlændinge.
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Det er Rigspolitiets vurdering, at en nedlukning af de to modta-

gecentre vil kunne ske inden for en uge.

Såfremt de to centre blev lukket ned, og at der herefter måtte 

tilgå efterretninger om en fornyet flygtningestrøm mod Dan-

mark, er det Rigspolitiets vurdering, at der igen vil kunne etab-

leres et samarbejde med Forsvaret, Beredskabsstyrelsen og Ud-

lændingestyrelsen med henblik på reetablering af modtagecen-

tre med samme kapacitet som hidtil inden for en uge. Den vur-

dering er under forudsætning af, at Forsvaret og Beredskabssty-

relsen vil kunne levere de fornødne telte.”

2. Det er først og fremmest min opfattelse, at Danmark skal have den for-

nødne beredskabskapacitet i modtagecentrene for at kunne håndtere udsving 

i asyl- og migranttilstrømningen. 

Regeringen vil imidlertid overveje, om der er grundlag for at foretage æn-

dringer i beredskabskapaciteten mv. Der vil i den forbindelse bl.a. skulle ta-

ges hensyn til forventningerne til, hvordan asyl- og migranttilstrømningen 

vil udvikle sig. 
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