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Udlændinge- og Integrationsministeriet. København, den 3. april 2019.

a. Udlændinge- og Integrationsministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til, at der i 2019
overføres:

• 1,0 mio. kr. til § 14.31.01. Udlændingestyrelsen
• 1,7 mio. kr. til § 11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen

Midlerne overføres med henblik på at understøtte etableringen af Udrejsecenter Lindholm.

Udgiften i 2019 finansieres af de på § 35.11.17. Reserve til Udrejsecenter Lindholm opførte midler.

b. Det følger af Aftale om finansloven for 2019, at der skal igangsættes et arbejde med at etablere et nyt
udrejsecenter, som placeres på øen Lindholm i Stege Bugt.

Det fremgår endvidere af aftalen, at regeringen og Dansk Folkeparti er enige om, at indtil det bliver
muligt at hjemsende udlændinge på tålt ophold og udviste kriminelle samt afviste asylansøgere, der
dømmes for overtrædelse af bl.a. straffeloven, skal denne persongruppe opholde sig på det nye udrej-
secenter.

På finansloven for 2019 er der afsat 34,0 mio. kr. i 2019 på § 35.11.17. Reserve til Udrejsecenter
Lindholm med henblik på at tilvejebringe de fornødne bevillingsmæssige rammer til etableringen af
Udrejsecenter Lindholm.

Der er i den forbindelse afsat 2,7 mio. kr. til Udlændingestyrelsens og kriminalforsorgens arbejde
med og forberedelse af udrejsecenteret.

Det er besluttet, at en række af politiets færdselsopgaver (bl.a. afvikling af køre- og teoriprøver og
administration af kørekort) ressortoverdrages til Færdselsstyrelsen pr. 1. januar 2020. Det er samti-
digt besluttet, at de ca. 115 politibetjente, som er beskæftiget med disse opgaver, fastholdes i politiet
med henblik på, at politiet inden for den nuværende bemanding kan løse opgaverne i relation til Ud-
rejsecenter Lindholm fra 2021. Det medfører, at der ikke er behov for at uddanne i størrelsesordenen
90 nye politibetjente i 2019 og 2020 til håndtering af opgaverne i relation til Lindholm.

Reserven, afsat på finansloven for 2019, vil fra 2020 blive anvendt til bl.a. finansieringen af fasthol-
delsen af de ca. 115 frigjorte politibetjente. De uforbrugte midler i 2019, som skulle have været an-
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vendt til uddannelse af politibetjente i 2019, vil i stedet blive anvendt til at finansiere en del af de
etableringsudgifter, som ressortoverdragelsen på færdselsområdet medfører. Der vil blive forelagt et
særskilt aktstykke herom senere på året.

Bygningsstyrelsen har på vegne af Udlændinge- og Integrationsministeriet påbegyndt afholdelse af
udgifter til etableringen af Udrejsecenter Lindholm, herunder udgifter til byggerådgivning. Byg-
ningsstyrelsen afholder disse udgifter under sagens forberedelse og gennemførelse mod senere op-
krævning. En nærmere afklaring af projektets samlede finansiering vil ske i efterfølgende faser, her-
under om udgifter driftsfinansieres eller lånefinansieres mod efterfølgende huslejeopkrævning inden
for rammerne af den statslige huslejeordning. I begge tilfælde vil udgifterne skulle afholdes af Ud-
lændige- og Integrationsministeriet.

Dispositionerne på forslag til lov om tillægsbevilling i finansåret specificeres således:

Udgift

§ 14.31.01. Udlændingestyrelsen (Driftsbev.)

10. Almindelig virksomhed

18. Lønninger / personale 1,0 mio. kr.

§ 11.31.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (Driftsbev.)

10. Almindelig virksomhed

18. Lønninger / personale 1,7 mio. kr.

§ 35.11.17. Reserve til Udrejsecenter Lindholm

10. Reserve til Udrejsecenter Lindholm

49. Reserver og budgetregulering -2,7 mio. kr.

c. Aktstykket forelægges nu med henblik på at opnå hjemmel til at overføre den ovenfor beskrevne be-
villing til finansieringen af den bygningsmæssige planlægning af Udrejsecenter Lindholm i 2019.

e. Under henvisning til ovenstående anmoder Udlændinge- og Integrationsministeriet om Finansudval-
gets tilslutning til i 2019 at overføre 2,7 mio. kr. til § 14. Udlændinge og Integrationsministeriet og §
11. Justitsministeriet finansieret af § 35. Generelle reserver, således at der på forslag til lov om til-
lægsbevilling for 2019 opføres følgende:

Udgift

§ 14.31.01. Udlændingestyrelsen (Driftsbev.) 1,0 mio. kr.

§ 11.13.01. Direktoratet for Kriminalforsorgen (Driftsbev.) 1,7 mio. kr.

§ 35.11.17. Reserve til Udrejsecenter Lindholm -2,7 mio. kr.
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f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 3. april 2019

INGER STØJBERG

/ Søren Larsen

Til Finansudvalget.
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