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Skærpelse af lovgivning

Nyhedsbrev 04 / 2017

Der er gennemført en skærpelse af lovgivningen i
forhold til beboernes opfyldelse af deres pligter.
Det drejer sig om meldepligten, som varetages af
politiet og opholds- og underretningspligten som administreres af kriminalforsorgen på Kærshovedgård.
Skærpelsen betyder blandt andet at der ved domstolene kan idømmes frihedsstraf såfremt beboerne ikke
overholder deres pligter.
Til at understøtte Kærshovedgård i disse opgaver vil
der blive ansat et antal institutionsmedarbejdere i
den nærmeste fremtid.
Interessen for jobbet har været overvældende og der
har været afholdt samtaler med de udvalgte
kandidater.
Ansættelse forventes i løbet af foråret.

Udrejsecenter Kærshovedgård vil fremover udsende
nyhedsbrev til borgerne i lokalområdet og andre
interesserede en gang pr. måned.
Der er også mulighed for at få yderligere oplysninger
ved at benytte vores hjemmeside uckhg.dk

Beboere på Udrejsecentret
Den 10.04.2017 er der 116 beboere på centret.
Der er 10 beboere på tålt ophold.
Der er 11 beboere på omsorgsafdeling
Siden centret blev oprettet er der udrejst 2 beboere.

Hjemmesiden uckhg.dk
Hjemmesiden henvender sig både til nuværende ,
kommende beboere, og andre interesserede.
Der er mere fyldestgørende informationer på den nye
Hjemmeside.
Der vil også komme flere nyheder på hjemmesiden.
Er der nogen der har gode forslag til udbygning af
hjemmesiden modtages de med stor tak.
uckhg.dk
udrejsecenterkhg.dk

Udskiftning af fængselsbetjente
Kriminalforsorgens ledelse har besluttet at gennemføre en rokeringsordning for fængselsbetjentene på
Kærshovedgård.
Ordningens præcise udformning er lidt uklar, men vil
komme til at medføre at et antal betjente skiftes med
et vist interval.
Det forventes at rokeringen af fængselsbetjentene
bliver iværksat efter sommerferrien.

Alkohol problemer på Kærshovedgård
Det er de få der sætter dagsordenen, men uheldigvis
er de få blevet til flere.
Der er efterhånden flere og flere beboere der har et
stort alkoholforbrug.
Dette forbrug er til gene for såvel beboere som
personalet.
De drikker åbenlyst, og er berusede, dette medfører
konflikter, og trusler mod beboere og personalet.

De nyopførte bygninger kan snart tages i brug.
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