
  

 

 
Præsentation til borgermøde om  

Udrejsecenter Kærshovedgård 

 

     

 Den 3. februar 2016 i Bording Hallen,  Bording  



Program  

• Indledning ved Ikast-Brande Kommune 
 

• Oplæg fra Udlændingestyrelsen om indkvartering, baggrund og rammer for 
etablering og drift af Udrejsecenter Kærshovedgård 

 
• Oplæg fra Kriminalforsorgen om dagligdag, bemanding mv. 

 
• Oplæg fra Rigspolitiet, Nationalt Udlændingecenter, om udsendelsesarbejdet  

 
• Oplæg fra Midt- og Vestjyllands Politi om tryghed og sikkerhed   

 
Pause  

 
• Spørgsmål og opfølgning på oplæggene  

 
• Afrunding 



Indhold  

• Organisering af indkvarteringsområdet 

 

• Behovet for indkvarteringspladser 

 

• Regeringens asylpakke fra november 2015 

 

• Rammer for udrejsecentret 

 

• Opstart og fakta 

 



Indhold  

• Organisering af indkvarteringsområdet 

 

• Behovet for indkvarteringspladser 

 

• Regeringens asylpakke fra november 2015 

 

• Rammer for udrejsecentret 

 

• Opstart og fakta 

 



Organisering af indkvarteringssystemet 
Overblik 

5 

Nuværende indkvarteringssystem: 
• Udlændingestyrelsen (US) har det overordnede ansvar  

• I praksis forestår operatører indkvarteringen mv., mens US tilvejebringer 
indkvarteringsfaciliteter mv. 

• Årlige operatørkontrakter  



Organisering af indkvarteringssystemet 
Drift og etablering 

• Udlændingestyrelsen er ansvarlig for asylindkvartering. 
– Bevilling og takster til asylindkvarteringsopgaven på finansloven til den 

samlede indkvarteringsopgave. Pengene finansierer indkvartering (fx 
bygninger, senge), undervisning, aktivering, sundhed mv. 

 

• Operatører mv.: 
– Røde Kors (samt Bornholms Regionskommune) 

– Kommuner: Vesthimmerland, Jammerbugt, Thisted, Langeland, Tønder 

– Kriminalforsorgen 

– Beredskabsstyrelsen (samarbejdspartner) 

 

 



• Indledende asylfase (afklaring af om asylansøgning skal 
realitetsbehandles i Danmark) 
 Modtagecenter (ID og fingeraftryk, medicinsk screening mv.), fx Center 

Sandholm 

• Asylfasen (realitetsbehandling af asylsag i Danmark) 
 Opholdscenter (evt. særcenter), asylsagsbehandling i 1. instans 

(Udlændingestyrelsen, evt. 2. instans (Flygtningenævnet), evt. parallel sag om 
humanitær opholdstilladelse (UIBM),  visitering til integrationskommune ved 
tilladelse) 

• Udsendelsesfasen  
 Udrejsecenter mv. (Rigspolitiet ansvarlig for udsendelse af afviste 

asylansøgere) 

Asyl- og indkvarteringssystemet 
Faser og asylcentertyper 

Anderledes forløb for uledsagede mindreårige asylansøgere 



Indhold  

• Organisering af indkvarteringsområdet 

 

• Behovet for indkvarteringspladser 

 

• Regeringens asylpakke fra november 2015 

 

• Rammer for udrejsecentret 

 

• Opstart og fakta 

 



 Behovet for indkvarteringspladser 
Antal registrerede asylansøgere 2014/2015 
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Behovet for indkvarteringspladser 
Antal registrerede asylansøgere 2014/2015 

 Tal på udlændingeområdet ved udgangen af 2015 



     Behovet for indkvarteringspladser 
      Antal centre ultimo 2014 og primo 2016 

Danmarkskort pr. ultimo december 2014 

Antal centre 67 

Antal værtskommuner  37 

Danmarkskort pr. 14. januar 2016  

Antal centre 94 

Antal værtskommuner  43 



Indhold  

• Organisering af indkvarteringsområdet 

 

• Behovet for indkvarteringspladser 

 

• Regeringens asylpakke fra november 2015 

 

• Rammer for udrejsecentret 

 

• Opstart og fakta 

 



      Regeringens Asylpakke   
  Eksempler på elementer    

Nye muligheder: 
• Fravigelse af planlovgivning mv. 

• Brug af offentlig ejendom uden ejerens samtykke 

• Adgang til at pålægge kommuner operatøransvar  

 
Ændringer på asylindkvarteringsområdet: 
• Øget kapacitet til indkvartering, herunder telte   

• Adresser hos Beredskabsstyrelsen / Forsvaret / Kriminalforsorgen 

• Afskaffelse af adgang til indkvartering i selvstændige boliger 

• Nedsættelse af økonomiske ydelser  

• Betaling for underhold   

 
Konkret i forhold til udrejsecentre: 
• Styrket indsats for udsendelse af afviste asylansøgere m.fl. 

 
 

 



     Regeringens Asylpakke  
               Endeligt afslag på asyl og medvirken 

Endeligt  afslag  på 
asyl 

 

Medvirker  Medvirker ikke  Forbliver på 
center/ udrejser  

Frihedsberøvelse Opholds- og meldepligt på 
udrejsecenter 



     Regeringens Asylpakke  
               Endeligt afslag på asyl og medvirken 

 
 

• Hvad betyder det at medvirke 
– En konkret vurdering , der foretages af politiet om hvorvidt den 

pågældende medvirker til udsendelse 

 
• Hvad er konsekvensen af ikke at medvirke 

– Hvis politiet vurderer, at den pågældende ikke medvirker, indstiller 
politiet dette over for Udlændingestyrelsen 

– Udlændingestyrelsen træffer beslutning om overflytning til et 
udrejsecenter  

 
 

 

 

 



  Regeringens Asylpakke  
                    Baggrund for udrejsecentre 

 
• Kortere udrejsefrist 
• Mere konsekvent brug af meldepligt og opholdspligt ved 

manglende medvirken 
 
                 Pålæg om opholdspligt i udrejsecentre 
      Øget brug af meldepligt hos politi 
 
• Skærpet kontrol med udlændinge i udrejsecentre 
 
      Elektronisk adgangskontrol 
      Visitation i forbindelse med adgangskontrol 

 
• Øget adgang til at frihedsberøve afviste asylansøgere mv.  

 
 



  Regeringens Asylpakke  
                    Baggrund for udrejsecentre 
 
• Hvad betyder meldepligt? 

– At pågældende skal melde sig til politiet på bestemte tidspunkter 

 
• Hvad betyder opholdspligt? 

– At pågældende har en pligt til at bo og overnatte på centret og kun 
med tilladelse fra Udlændingestyrelsen kan overnatte uden for centret 
efter særskilt ansøgning . Ved manglende overholdelse af 
opholdspligten anmeldes pågældende til politiet 

 

• Hvad betyder adgangskontrol? 
– At der vil være elektronisk adgangskontrol ved ind- og  udgang  af 

centret. Styrker kontrollen med hvem der befinder sig på centret. 
Mulighed for visitation. Kriminalforsorgen vil stå for dette i praksis 

 

 



 
  

Asylpakke og nyt udrejsecenter 
   
 Pressemeddelelse af 8. december 2015  

 

Personer, som ikke har ret til asyl, skal under 
sikrede forhold placeres i et udrejsecenter, 
hvorfra de hurtigst muligt skal sendes ud af 
landet.  
 
 
2 udrejsecentre:  

1 . Udvidelse af Udrejsecenter Sjælsmark  
2.  Udrejsecenter Kærshovedgård som  
      supplement til Sjælsmark 

Og samtidig omdannelse af Center 
Sandholm til rent modtagecenter 



Indhold  

• Organisering af indkvarteringsområdet 

 

• Behovet for indkvarteringspladser 

 

• Regeringens asylpakke fra november 2015 

 

• Rammer for udrejsecentret 

 

• Opstart og fakta 

 



Placering af nyt udrejsecenter 
Hvorfor Kærshovedgård? 

 
•  Regeringen ville finde en egnet     
    lokation i afstand fra større byer 
 
•  Udrejsecenter både i Øst- og   
    Vestdanmark 
 
•  Udlændingestyrelsen ej bygninger 
 
•  Kriminalforsorgens institution  
    (Udlændingestyrelsen lejer af    
     Kriminalforsorgen)  
 
•  Velegnet til udrejsecenter  
 
 



Erfaringer med udrejsecentre   

Det er ikke nyt at have udrejse- 

pladser på asylcentre i Danmark 

– Erfaringer med modtage/ 

 udrejsecentre igennem 
mange år 

– Erfaringer med målrettede 
udrejsepladser (fx det 
tidligere Center Auderød) 

– Erfaringer med 
Udrejsecenter Sjælsmark, 
som er etableret under den 
tidligere regering 

 



       Lighedspunkter og forskelle til andre asylcentre 

Udrejsecentre er på linje med de øvrige asylcentre i 
Danmark et åbent center  
 
I lighed med bl.a. modtagecentret i Sandholm er der 
døgnbemanding 
 
Der er videoovervågning og adgangskontrol som i 
Sandholm  
 
MEN > drives af Kriminalforsorgen 
          > øget sikkerhed i form af hegn, sektionering, 
 elektronisk  adgangskontrol og visitation 
          > opholdspligt og meldepligt 
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         Persongrupper på udrejsecentre  

 
 
1) Voksne asylansøgere, der har fået endeligt afslag på asyl        
              
2) Familier med børn, der har fået endeligt afslag på asyl  

 
3) Personer omfattet af åbenbart grundløs-proceduren og 

personer afvist efter Dublin-Forordningen, som umiddelbart 
kan udsendes af landet 
 

4) Personer udvist ved dom og på tålt ophold  
 
 
 



       Placering af målgrupper på udrejsecentrene  

 

Målgruppe Kærshovedgård: 
•  Voksne asylansøgere, der har fået endeligt afslag på asyl        
   (forventeligt kortere opholdstid)              400 pladser 
 
•  Personer udvist ved dom og på tålt ophold            200 pladser 
   (forventeligt længere opholdstid) > overflyttes fra Center Sandholm 
 
Målgruppe Sjælsmark: 
•  Familier med børn, der har fået endeligt afslag på asyl 
 
•  Personer omfattet af åbenbart grundløs-proceduren og  
    personer afvist efter Dublin-Forordningen, som umiddelbart kan    
    udsendes af landet 
 
 



Myndigheder og aktører 
• Udlændingestyrelsen har det overordnede ansvar for 

indkvartering. Det er Udlændingestyrelsen, der i samarbejde 
med politiet, Nationalt Udlændingecenter (NUC), beslutter, 
hvem der skal indkvarteres på centret 
 

• Kriminalforsorgen får ansvaret for den daglige drift af 
udrejsecentret som hovedoperatør. Udlændingestyrelsen er i 
dialog med Kriminalforsorgen om kontrakt for driften 
 

• Politiet, Nationalt Udlændingecenter (NUC), har ansvaret for 
sagsbehandlingen i udsendelsessagerne i form af 
motivationsfremmende samtaler, ligesom NUC har ansvaret for 
afviklingen af meldepligt 
 

• Det er desuden NUC, der skal indstille til Udlændingestyrelsen, 
at der i relation til flytningen af den pågældende person til 
udrejsecentret træffes afgørelse om opholdspligt på centret 

 
• Midt- og Vestjyllands Politi har ansvaret for sikkerhed og 

tryghed i og omkring udrejsecentret. 
 

• Andre aktører vil også være til stede på centret 
 
 
 



  

Indhold  

• Organisering af indkvarteringsområdet 

 

• Behovet for indkvarteringspladser 

 

• Regeringens asylpakke fra november 2015 

 

• Rammer for udrejsecentret 

 

• Opstart og fakta 

 



•  Mindre istandsættelser af de               

    eksisterende bygninger  

•  Etablering af cafeteria  

•  Opsætning af hegn og porte  

•  Opstilling af pavillonbyggeri med   

    kapacitet til 300 personer 

 
 

 

 

 Opdeling i delområder  

 Opstart og fakta   

 Istandsættelse og byggeri  

•  Administration o. lign. 
•  Indkvartering af tålt ophold og        
    udvisningsdømte 
•  Indkvartering af afviste asyl-    
    ansøgere 
•  Kantine, aktivering o. lign. 



 
 

Opstart og fakta 

 

 
 
 

Indgå positivt i dialog med lokalsamfundet om infrastruktur (beplantning, 
trafikforhold mv.) og fornyet dialog med Hørsholm Kommune 

Ønske om at indgå i dialog med lokalsamfundet både før endelig tilrettelæggelse af 
indflytning og efter etablering af udrejsecentret  

•  Dialog med Ikast-Brande Kommune 

 

•  Møde med lokalråd og byråd m.fl. 

 

•  Vigtigt med tidlig afholdelse af borgermøde (selvom alle  
emner ikke er afklaret endnu) 



Opstart og fakta  

 

Første etape:  
Indtil videre planlægges med indflytning af 
de første beboere i marts 2016 (tentativt). 
De første personer er afviste asylansøgere, 
som kommer fra asylcentre over hele landet.  
Indflytning vil ske etapevis frem mod 
sommeren 
 
 
Udvidelse af centret med pavilloner: 
Persongrupper med ophold på Center 
Sandholm (udviste og tålte) planlægges indtil 
videre overflyttet fra omkring sommeren 
2016 og frem (tentativt). Denne 
persongruppe forventes at bo i de 
nuværende bygninger 
 

 
 

Indgå positivt i dialog med lokalsamfundet om infrastruktur (beplantning, 
trafikforhold mv.) og fornyet dialog med Hørsholm Kommune 



 
 
 
 
Mange tak for muligheden for at give en kort 
orientering på mødet  
 
Udlændingestyrelsen har aftalt en løbende kontakt 
til Ikast-Brande Kommune, og der udpeges 
kontaktpersoner fra alle myndigheder med 
mulighed for hurtig opfølgning efter behov 
 
Udlændingestyrelsen, Kriminalforsorgen og Midt- 
og Vestjyllands Politi ønsker at indgå en tæt dialog 
med de nærmeste naboer til centret 
 
Vi  er klar til den videre dialog 


