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Spørgsmål nr. 3 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”Vil ministeren oplyse, hvor store de økonomiske udgifter har 

været for Nordjyllands Politi for et besøg den 28. september 

2019 af få timers varighed af den tidligere amerikanske præsi-

dent, Barack Obama?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en ud-

talelse fra Rigspolitiet, der har oplyst følgende:

”Rigspolitiet har anmodet Nordjyllands Politi om bidrag til be-

svarelse af spørgsmålet. 

Nordjyllands Politi oplyser, at politiet på selve dagen for besø-

get anvendte ressourcer for ca. 0,6 mio. kr. Heri indgår ressour-

ceforbruget for de bidragende politikredse (Østjyllands Politi og 

Københavns Politi).

Der er ikke sket en konkret registrering af Nordjyllands Politis 

tidsforbrug til den forudgående planlægning og forberedelse af 

indsatsen, men skønsmæssigt drejer det sig om et ressourcefor-

brug på ca. 0,2 mio. kr.

Det samlede ressourceforbrug for Nordjyllands Politi og de bi-

dragende politikredse (Østjyllands Politi og Københavns Politi) 

er dermed ca. 0,8 mio. kr. Rigspolitiet har ikke bistået Nordjyl-

lands Politi med ressourcer i relation til besøget. 

Det bemærkes, at ovenstående ressourceforbrug i forbindelse 

med besøget af den tidligere amerikanske præsident, Barack 

Obama, ikke har medført væsentlige meromkostninger for poli-

tiet, da personaleressourcerne primært er fundet via en omprio-

ritering fra politiets øvrige opgaver. Besøget har dog medført, at 

nogle medarbejdere fik inddraget en fridag, der afvikles som af-

spadsering. Udgifterne hertil, svarende til i alt ca. 20.000 kr., 

indgår i de samlede udgifter på ca. 0,8 mio. kr.1”

1 Estimatet er baseret på en standardsats for afspadseringstimer.
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