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Finansudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Finansudvalget har den 10. april 2019 stillet følgende spørgsmål nr. 2 til aktstykke 

116 om understøttelse af etableringen af Udrejsecenter Lindholm efter ønske fra 

Benny Engelbrecht (S) til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed 

besvares. 

 

Spørgsmål nr. 2: 

 

Vil ministeren redegøre for de forventede årlige udgifter i forbindelse med driften 

af udrejsecenter Lindholm sammenholdt med de forventede driftsudgifter til 

Kærshovedgård, hvis ikke udrejsecenter Lindholm opføres? 

 

Svar: 

 

Det skal indledningsvis bemærkes, at formålet med at etablere et tredje udrejse-

center bl.a. er at adskille beboerne på Udrejsecenter Kærshovedgård, så centeret 

ikke som i dag skal huse både udlændinge på tålt ophold, kriminelle udviste og 

helt almindelige afviste asylansøgere. 

 

Det er klart, at etableringen af et center på en ø, vil være forbundet med ekstra-

udgifter til bl.a. færgedrift og todelt polititilstedeværelse. Det er i den forbindelse 

vigtigt at understrege, at det også ville være forbundet med betydelige udgifter at 

etablere et lignende center på fastlandet.  

 

Da antallet af beboere på Udrejsecenter Lindholm vil være lavere end på de øvrige 

udrejsecentre, vil omkostningerne pr. beboer helt naturligt være højere end på 

Udrejsecenter Sjælsmark og Udrejsecenter Kærshovedgård. 

 

Det vil alt andet lige være dyrere at etablere et center til 100 - 125 personer end 

et center til f.eks. 400 – uanset hvor centeret placeres. Det skyldes, at der vil være 

nogle grundudgifter, som vil være til stede, uanset hvor mange indkvarterede, der 

er på centeret. 

 

 

 

 

Finansudvalget 2018-19
Aktstk. 116 endeligt svar på § 14 spørgsmål 2 

Offentligt
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De konkrete driftsudgifter for Udrejsecenter Lindholm og Udrejsecenter Kærsho-

vedgård, vil blive konsolideret nærmere i takt med fremdriften i etableringen af 

Udrejsecenter Lindholm.  

 

 

Inger Støjberg  

/ 

 

 

Søren Larsen 

 

 

 

 


