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Efter at det kom frem, at der i den danske finanslovsaftale er afsat en pulje på 10 millioner kroner til 
politiets grænseindsats, kommer der nu voldsom kritik fra tysk side. Flere politikere i Slesvig-
Holsten, deriblandt Flensborgs overborgmester Simone Lange, kalder den øgede grænsekontrol 
permanent, hvilket er i strid med EU-lovgivningen. 

På dansk side skal der etableres kontrolbokse ved grænseovergangene i Frøslev, Padborg, Kruså, 
Rødby Havn og Gedser samt overdækning af kontrolområderne i Rødby Havn. Det svarer til 
permanent grænsekontrol, og det er i strid med EU-lovgivningen om fri bevægelse hen over de 
europæiske grænser. 

Sådan lyder kritikken blandt andet fra Flensborgs overborgmester Simone Lange (SPD) efter at det 
kom frem, at der i finanslovsaftalen, som ikke er færdigbehandlet endnu, er afsat en pulje på 10 
millioner kroner til politiets grænseindsats. Dermed øger Danmark grænsekontrollen, og især 
kontrolboksene falder ikke i god jord på den tyske side af grænsen. 

Simone Lange, overborgmester i Flensborg.  
(Arkivfoto) 

Tilbage til gamle tider 

Kritikken er ikke ny, men med det nye tiltag i 
finanslovsaftalen er Danmark ifølge Simone 
Lange gået et skridt længere. 

– Vi havde håbet, at Danmark ville skrue ned 
for kontrollen. I stedet ser vi nu, at indsatsen 
øges. Det er endnu et skridt tilbage til gamle 
tider, og det beklager vi meget. Det kan ikke 
længere betegnes som en midlertidig 
grænsekontrol, lyder kritikken fra Simone 
Lange. 

Hun tilføjer, at hun ikke kan se nogen grund til 
at øge indsatsen ved grænsen. 

– Flygtningestrømmene og statistikkerne over 
kriminaliteten giver ingen anledning til at 
indføre permanent grænsekontrol. Og hvis man 

så endelig føler behov for at øge sikkerheden ved grænsen, så ville det give langt mere mening at 
investere i politisamarbejdet hen over grænsen, slår Simone Lange fast. 
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Hun står ikke alene med kritikken. I et interview med shz sagde delstatens trafikminister Bernd 
Buchholz (FDP), at Danmark med planen om at etablere kontrolbokse ved grænseovergangene i 
praksis indfører permanent grænsekontrol, og ministeren mener også, at det er i strid med EU-
lovgivningen. 

Foruden puljen på 10 millioner kroner til politiets grænseindsats er der i finanslovsaftalen også afsat 
en pulje på 10 millioner kroner årligt, fra 2018 og frem, til politiets kriminalitetsbekæmpende 
indsats i de grænsenære områder. 
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