
Præsentation til borgermøde om 

Udrejsecenter Kærshovedgård

Den 25. maj 2016 i Bording Hallen, Bording 



Program

• Indledning ved Ikast-Brande Kommune

• Oplæg fra Udlændingestyrelsen 

• Oplæg fra Kriminalforsorgen 

• Oplæg fra politiet  

Pause 

• Spørgsmål og opfølgning på oplæggene 

• Afrunding



Indhold

• Asyl- og indkvarteringssituationen 

• Kort om baggrund og rammer for udrejsecentre 

• Status på etablering af Udrejsecenter Kærshovedgård

• Udvalgte spørgsmål og svar



Indhold

• Asyl- og indkvarteringssituationen 

• Kort om baggrund og rammer for udrejsecentre 

• Status på etablering af Udrejsecenter Kærshovedgård

• Udvalgte spørgsmål og svar



Presset på Europa: Ankomster til Italien versus

Grækenland - niveau og fordeling 

Kilde: UNHCR per. 5. maj 2016



Antal registrerede asylansøgere (DK) 

2014-2016 – fordelt på uge 



Behovet for indkvarteringspladser

Antal registrerede asylansøgere 

Tal på udlændingeområdet ved udgangen af marts 2016



Antal indkvarterede 2015/2016



Kort pr.  4. maj 2016

Antal centre 84

Antal værtskommuner 42

Antal indkvarterede Ca. 16.000

Danmarkskort pr. 4. maj 2016
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Asylpakke og udrejsecentre

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



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 samt 

adgangskontrol



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 (nærmere orientering 

herom)



Placering af målgrupper på udrejsecentre

Målgruppe Kærshovedgård:

• Voksne asylansøgere, der har fået endeligt afslag på asyl      

400 pladser

• Personer udvist ved dom og på tålt ophold            200 pladser

> 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 - ansvarsfordeling

• Udlændingestyrelsen har det overordnede ansvar for 
indkvartering. Det er Udlændingestyrelsen, der i samarbejde 
med politiet, Udlændingecenter Nordsjælland (UCN), beslutter, 
hvem der skal indkvarteres på centret

• Kriminalforsorgen har ansvaret for den daglige drift af 
udrejsecentret som hovedoperatør. Røde Kors er 
underleverandør

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

• Det er desuden UCN, 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



Status på Udrejsecenter Sjælsmark

• Ibrugtagning (etapevis): 11. februar 
2015

• Pt. ca.  80 indkvarterede (     overflytning 
til Kærshovedgård)

• Flere nationaliteter – pt. flest fra Iran

• Godt ca. 450 udeblivelser i forbindelse 
med overflytning og godt ca. 220 er 
registreret som udrejst

• Fortsat under etablering, men 
forventning om snarlig udvidelse af 
kapaciteten

• Næste borgermøde er den 9. juni 2016 
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Status på etablering af Udrejsecenter 

Kærshovedgård

• Ibrugtagning (etapevis): 21. marts 2016

• Aktuel kapacitet 100 pladser

• Pt. 35 indkvarterede – alle enlige mænd

• Flere nationaliteter – pt. flest fra Iran

• Godt 50 udeblivelser i forbindelse med 

overflytning

• Kun asylansøgere, der har fået endeligt afslag på

asyl

• Godt i gang og rolig start 



• Igangværende istandsættelser af           

eksisterende bygninger

• Opsætning af hegn og porte og     
etablering af cafeteria vil igangsættes 
i den nærmeste fremtid (ingen 
overflytning af andre persongrupper 
før hegn og porte er på plads)

• Opstilling af pavilloner med 
kapacitet til 300 personer 

Status på etablering af Udrejsecenter 

Kærshovedgård 

Istandsættelse og byggeri 

Byggeri kan ske med fravigelse af reglerne i planloven og byggeloven, da beslutning om 

brug af udlændingelovens § 37 f. Desuden dispensation fra skovbyggelinje fra Ikast-

Brande Kommune.



Status på etablering af Udrejsecenter 

Kærshovedgård – de videre planer

• Fortsætte etapevis indflytning  frem 

mod sommeren

• Planer om at tage nye bygninger i 

brug meget snart (til kvinder)

• Ingen personer udvist ved dom og på

tålt ophold. Disse persongrupper 

overflyttes ikke, før centret er 

færdigetableret (tentativt sommeren 

2016) 
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Møderække og informationer

Indgå positivt i dialog med lokalsamfundet om infrastruktur (beplantning, 

trafikforhold mv.) og fornyet dialog med Hørsholm Kommune

Fortsat ønske om at indgå i dialog med lokalsamfundet både under og efter 

etablering af udrejsecentret 

• Møder
– Møderække mellem de involverede myndigheder og Lokalråd i 

Bording og Isenvad

– Møde med naboer 

• Faktaark om udrejsecentret – kan findes på Ikast-Brande 
Kommunes hjemmeside og Bording Lokalråds hjemmeside 
(www.bordinglokalraad.dk)

• Kriminalforsorgens hjemmeside (www.sfmj.dk)

• Det stedlige politi vil fortælle om præventive indsatser og 
tryghedsskabende initiativer mv.



Spørgsmål og svar (I)

Spørgsmål Svar

Hvem har truffet beslutning om 

Kærshovedgård

Kan beboerne frit bevæge sig 

rundt

Udmelding i pressemeddelelse af 8. december 2015 

fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet.

Beboerne er ikke frihedsberøvede. 

Dog som udgangspunkt underlagt opholdspligt, som 

betyder, at de har pligt til at bo og overnatte på

centret. 

Personer med opholdspligt må kun overnatte uden 

for centret, hvis Udlændingestyrelsen har givet 

særskilt tilladelse. 

Mange af beboerne vil desuden være pålagt 

meldepligt af politiet. 

Der etableres adgangskontrol og registrering af 

beboernes ophold på centret.



Spørgsmål og svar (II)

Spørgsmål Svar

Hvordan kommer beboerne frem 

til centret 

Får beboerne lommepenge

Kriminalforsorgen tilvejebringer transportmuligheder 

for beboerne fra Bording Station i forbindelse med 

ankomsten til udrejsecentret. Kriminalforsorgen 

tilvejebringer også den nødvendige transport af 

beboerne i forbindelse med fx lægebesøg og til 

nødvendige aktiviteter uden for centret. 

Cafeteriacenter med vederlagsfri bespisning. 

Beboerne får derfor ikke udbetalt kontante ydelser til 

kost. De får udleveret hygiejneartikler og evt. tøj. 

Visse beboere kan få udbetalt en såkaldt 

tillægsydelse (lommepenge).



Spørgsmål og svar (III)

Spørgsmål Svar

Hvad gør Udlændingestyrelsen for 

at afhjælpe kriminalitet i 

lokalsamfundet

Hvordan er ansvarsfordelingen ift. 

driften af Udrejsecenter 

Kærshovedgård?

Nul-tolerance-tilgang.

1) Enhver kriminel handling skal straks anmeldes til 

politiet af Kriminalforsorgen 

2) Forventning om en løbende dialog med relevante 

myndigheder, herunder det lokale politi, 

Udlændingestyrelsen m.fl., med henblik på

erfaringsudveksling vedr. forebyggelse og håndtering 

af kriminalitet blandt beboerne

3) Tryghedsprojekt i regi af politiet

Se slide ovenfor med liste over myndigheder og 

aktører, hvor kontakt skal rettes, afhængig af typen 

af spørgsmål. I faktaarket om udrejsecentret er bl.a. 

oplysninger om kontaktpersoner hos 

Udlændingestyrelsen, Kriminalforsorgen og det 

stedlige politi.



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 og forventer næste 

borgermøde holdes, når vi nærmer os indflytning af 

næste persongruppe (tålt ophold og 

udvisningsdømte) – formentlig i august 2016


