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Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 34 (Alm. del), som Folketingets 

Grønlandsudvalg har stillet til justitsministeren den 18. december 2020. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Aaja Chemnitz Larsen (IA). 
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Spørgsmål nr. 34 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg: 

 

”Regeringen og dens støttepartier har netop indgået en aftale om 
politiet og anklagemyndighedens økonomi de næste tre år. Af 

aftalen fremgår det, at der til styrket bemanding, rekruttering og 

fastholdelse, modernisering af bygningsmasse og anskaffelse af 

materiel på Færøerne og i Grønland er afsat i alt 14,7 mio. kr. i 

2021, 15,7 mio. kr. i 2022 og 16,6 mio. kr. i 2023 Vil ministeren 

oplyse, hvor stor en andel af beløbene, der specifikt tilgår initi-

ativerne i Grønland?” 

 

Svar: 

 

Justitsministeriet kan oplyse, at der med flerårsaftalen for politiet og ankla-

gemyndighedens økonomi for 2021-2023 er afsat midler til modernisering 

af de nordatlantiske politikredse, herunder til styrket rekruttering, beman-

ding og fastholdelse i politi og anklagemyndighed, modernisering af byg-

ningsmasse samt anskaffelse af nyt materiel på Færøerne og i Grønland. 

Andelen af beløbene, der specifikt tilgår disse initiativer i Grønland, er 13,7 

mio. kr. i 2021, 14,8 mio. kr. i 2022 og 15,7 mio. kr. i 2023.  

 

Det bemærkes, at der herudover er afsat 6,3 mio. kr. i 2021 og 13,1 mio. kr. 

årligt i 2022 og 2023 til en ny enhed mod seksuelle overgreb mod børn i 

Grønland. Der er afsat færre midler i 2021, da det er forudsat, at enheden 

kan etableres medio 2021.  

 

Sidst er afsat midler til videreførelse af initiativer vedrørende modernisering 

af politiets bygningsmasse, en kommunefogedpulje og en styrket forebyg-

gende indsats i Grønland fra tidligere finanslove, jf. tabel 1. 

 

Tabel 1 

Oversigt over initiativer i Grønland i alt i flerårsaftale for politiet og anklagemyndigheden 2021-2023  

Mio. kr. (2021-pl) 2021 2022 2023 

Initiativ 21: Modernisering af de nordatlantiske politikredse (Grønland) 13,7 14,8 15,7 

Initiativ 22: Ny enhed mod seksuelle overgreb mod børn i Grønland 6,3 13,1 13,1 

Videreførelse af initiativer på retsområdet i Grønland (FL18) - 6,1 6,1 

- Heraf modernisering af politiets bygningsmasse - 5,1 5,1 

- Heraf kommunefogedpulje - 1,0 1,0 

Videreførelse af styrket forebyggelse i Grønland (FL19) - - 1,6 

    

I alt 20,0 34,0 36,5 
 

Kilde: Justitsministeriet 

 


