
 



Særudgave—asylhåndtering og nyt udrejsecenter i Midt og Vestjyllands Politikreds 

Som I alle ved, så står Danmark overfor betydelige udfordringer og nye opgaver forbundet med tilstrømningen af asy-

lanter og flygtninge til landet. Udfordringer som i høj grad også berører kommunerne og os som lokalpoliti i Midt og 

Vestjyllands Politikreds. Situationen har stor bevågenhed fra både borgere, det politiske niveau, pressen og sociale 

medier. Mange er opmærksomme på, hvad det kommer til at betyde, at vi modtager disse store menneskemængder.  

Vi vil gerne med denne særudgave af nyhedsbrevet give nogen oplysninger om, hvad vi som politi gør i forhold til situ-

ationen generelt i hele kredsen og om etableringen af et udrejsecenter på det tidligere statsfængsel Kærshovedgård. 

  

Hvad gør Midt og Vestjyllands Politi? 

Siden januar 2016 har politiet arbejdet med at lave en række forebyggende indsatser, som vi fremover vil anvende i 

hele politikredsen. Det betyder blandt andet, at der er blevet udvalgt en medarbejder på hver af kredsens syv lokal-

stationer, som bliver tovholdere på at følge området tæt, have løbende kontakt med operatørerne på de lokale centre, 

have tæt samarbejde med kommunerne og tæt dialog med kredsens analyseafdeling, hvor vi har eksperter på områ-

det. Vi vil også arbejde målrettet med Tryghedsambassadører, så vi den vej igennem sikrer en god dialog om, hvad 

der kan skabe utryghed blandt borgerne.  
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Det nuværende indkvarteringssystem 

Hvor mange asylcentre er der i Midt og Vestjyl-

lands Politikreds? 

I februar 2016 er status, at vi i Midt og Vestjyllands Poli-

tikreds har i 14 asylcentre og 1 udrejsecenter under op-

bygning i form af Kærshovedgård. 10 af centrene er pla-

ceret i den nordlige del af kredsen i Thisted Kommune, 

hvor Thisted Kommune er operatører på de 9, mens 

Vesthimmerlands Kommune er operatør på et enkelt 

center på Mors. Der er 4 centre i den sydlige del af kred-

sen. Vesthimmerlands Kommune er operatør på centre-

ne i Herning og Holstebro, mens Røde Kors er operatør 

på centrene i Hampen og Hvide Sande. Det er Kriminal-

forsorgen, der er operatør på Kærshovedgård. Der er 

samlet set for nuværende en kapacitet på 2500 ind-

kvarteringer af beboere i hele kredsen samt forventet 

kapacitet på 600 på Kærshovedgård, når det er fuldt ud 

etableret.  

Flere steder ser vi, at operatørerne – altså de, der driver asylcentrene til daglig, ikke er den kommune, hvori centrene 

er placeret. Dertil kommer, at Udlændingestyrelsen har nogen forpligtigelser, mens operatørerne har andre, og det 

kan være svært som almindelig borger at bevare overblikket. 
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Faser og asylcentertyper  

1. Indledende asylfase (afklaring af om asylansøg-

ning skal realitetsbehandles i Danmark)  

 Modtagecenter (ID og fingeraftryk, medicinsk scree-

ning mv.), fx Center Sandholm  

2. Asylfasen (realitetsbehandling af asylsag i Dan-

mark)  

 Opholdscenter (evt. særcenter), asylsagsbehandling 

i 1. instans (Udlændingestyrelsen 

3. Udsendelsesfasen  

 Udrejsecenter mv. (Rigspolitiet ansvarlig for udsen-

delse af afviste asylansøgere)  

 

 



 

Fakta om Udrejsecenter Kærshovedgård 

Udlændingestyrelsen informerer 

Udlændingestyrelsen har i forbindelse med omdannel-

sen af Kærshovedgård til udrejsecenter lavet et faktaark, 

der giver faktuelle informationer om centeret og driften af 

det. Informationerne på de kommende sider stammer 

alle fra Udlændingestyrelsen. 

 

Kærshovedgård, der hidtil har fungeret som åbent fæng-

sel, omdannes til udrejsecenter med en kapacitet på op 

til 600 personer.  Etableringen af centeret er en udmønt-

ning af regeringens asylpakke fra efteråret 2015. Udrej-

secenteret er et led i at styrke indsatsen i forhold til en 

hurtig og effektiv udsendelse af udlændinge uden lovligt 

ophold i Danmark og at tilskynde disse personer til at 

udrejse. 

 

Kærshovedgård er blandt andet valgt, fordi stedet er vel-

indrettet til udrejsecenter. Der planlægges derfor kun 

mindre istandsættelser af de eksisterende bygninger.  

Herudover er der behov for etablering af en kantine og 

opsætning af hegn og porte ved ejendommen.  Endelig 

skal der opstilles pavillonbyggeri med kapacitet til 300 

 

Hvem skal bo på Kærshovedgård? 

 Voksne kvinder og mænd, der har fået ende-

ligt afslag på asyl, og hvis udrejsefrist er over-

skredet.  

 Personer, der er udvist ved dom.   

 Personer, der er på tålt ophold. 
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Hvad er profilen på beboerne?  

En person på tålt ophold er en person, der ikke kan ud-

sendes til et land, hvor den pågældende risikerer f.eks. 

dødsstraf eller tortur, eller hvor personen ikke er beskyt-

tet mod videresendelse til et sådant land. Det betyder, at 

den pågældende i princippet skal udrejse af Danmark, 

men at myndighederne ikke tvangsmæssigt må udsende 

den pågældende.  

 

Udlændingestyrelsen skal bestemme, at personer på tålt 

ophold skal tage ophold på et bestemt indkvarterings-

sted, hvor de skal bo og overnatte.  På samme vis skal 

personer, som er udvist ved dom, tage ophold på et be-

stemt indkvarteringssted, hvor de skal bo og overnatte. 

Afviste asylansøgere, der ikke medvirker til udsendelse 

af Danmark, vil også pålægges opholdspligt på centret. 

 

Hvor længe bor beboerne på udrejsecentret? 

Der vil være forskel på opholdstiden for de forskellige 

beboergrupper. Personer der er meddelt endeligt afslag 

på asyl har forventeligt en kortere opholdstid på centret. 

Personer på tålt ophold og personer der er udvist ved 

dom har forventeligt en længere opholdstid på centret. 

 

Hvordan er hverdagen for beboerne? 

Personer, som er indkvarteret på udrejsecentret, skal ind-

gå en kontrakt med Kriminalforsorgen om deltagelse i 

undervisning, aktivering og nødvendige opgaver på 

centret. 

 

Beboerne på Udrejsecenter Kærshovedgård får pligt til at 

deltage i udførelsen af nødvendige opgaver på centret, 

herunder oprydning og renholdelse af udenomsarealer. 

Beboerne kan desuden deltage i anden individuel aktive-

ring på eller evt. uden for centret, eksempelvis medvirke 

til indvendig og udvendig vedligeholdelse, reparationer 

og forbedringer af bygninger, inventar og fællesområder. 

Beboerne tilbydes gennemsnitligt op til 10 timers under-

visning om ugen. Der kan for eksempel tilbydes undervis-

ning i engelsk, modersmålsundervisning og fag, som bi-

bringer de pågældende færdigheder, der kan hjælpe til at 

starte selvstændig virksomhed eller opnå beskæftigelse i 

hjemlandet. Undervisning og aktivering vil kunne udgøre 

op til 37 timer om ugen. Kriminalforsorgen udarbejder en 

husorden og aktivitetsprogram for beboerne. 

 

Hvornår flytter de første beboere ind? 

Ibrugtagningstidspunktet afhænger af en række forhold, 

navnlig bygningsmæssige udvidelser, som er under af-

klaring.  Indtil videre planlægges med indflytning af de 

første beboere (op til 100 personer) i marts 2016. 

De første personer, der flyttes ind, er asylansøgere, som 

er meddelt endeligt afslag på asyl, og som kommer fra 

asylcentre over hele landet. Det er Rigspolitiet, der vil 

screene gruppen af aktuelle personer i udsendelsesposi-

tion med henblik på løbende at indstille til Udlændinge-

styrelsen, hvem der bør flyttes til Udrejsecenter Kærsho-

vedgård. Indflytning vil ske etapevis frem mod somme-

ren. De nuværende persongrupper med ophold på Center 

Sandholm (personer udvist ved dom og på tålt ophold) 

forventes indtil videre flyttet til Udrejsecenter Kærsho-

vedgård fra omkring sommeren 2016 og frem. 

 

Kommer der hegn omkring udrejsecentret? 

Der etableres en række sikkerhedsforanstaltninger i form 

af opsætning af hegn med overvågningskameraer om-

kring centret. Internt på centret vil der ske sektionering af 

de forskellige persongrupper, således at overnatningsfa-

ciliteterne for personer, der er udvist ved dom, og perso-

ner, der er på tålt ophold, er særskilt indhegnet. Der etab-

leres endvidere adgangskontrol til centret med mulighed 

for visitation i forbindelse med adgangen. 
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Kan beboerne  bevæge sig frit rundt? 

Beboerne er ikke frihedsberøvede og kan derfor frit kom-

me og gå på centret. Beboerne vil dog som udgangspunkt 

være underlagt såkaldt opholdspligt.  Desuden vil mange 

af beboerne være pålagt meldepligt hos politiet på 

centret flere gange om ugen.  

 

Der etableres adgangskontrol og registrering af beboer-

nes ophold på centret, blandt andet for at sikre overhol-

delsen af opholdspligten på centret. 

 

Udlændingestyrelsen og Kriminalforsorgen overvejer lige 

nu, hvordan de transportmæssige forhold for beboerne 

på centret kan etableres. 

 

Hvilke økonomiske midler får beboerne? 

Udrejsecenter Kærshovedgård er et såkaldt cafeteriacen-

ter, dvs. et indkvarteringssted med en vederlagsfri be-

spisningsordning. Det betyder, at beboerne ikke får udbe-

talt kontante ydelser til kost og andre fornødenheder.  

Beboerne på udrejsecentret får tre måltider mad om da-

gen i centrets cafeteria. De får desuden udleveret hygiej-

neartikler og evt. tøj. 

 

Beboere, som overholder en undervisnings- og aktive-

ringskontrakt med indkvarteringsstedet, og som medvir-

ker til udsendelse, får udbetalt en såkaldt tillægsydelse 

(lommepenge) på op til 402 kr. hver 14. dag. For mange 

af beboerne på Kærshovedgård vil det dog gælde, at de 

ikke medvirker til udsendelse af Danmark og derfor ikke 

modtager tillægsydelse. Personer på tålt ophold og per-

soner, der medvirker, vil have mulighed for at optjene til-

lægsydelse. 

 

Kriminalforsorgen og Udlændingestyrelsen overvejer lige 

nu etablering på centret af et mindre kioskudsalg med 

begrænset udvalg til beboerne.  

Hvilken rolle har Ikast-Brande Kommune i tilknyt-

ning til udrejsecentret? 

Asylindkvartering er en statslig opgave. Ikast-Brande 

Kommune har ikke særlige opgaver i forhold til udrejse-

centret. Ikast-Brande Kommune er i udgangspunktet 

myndighed i forhold til afklaring af planmæssige forhold, 

byggesagsbehandling mv. i forbindelse med etablering af 

centret.  
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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 ansøg-

ning . 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. Krimi-

nalforsorgen vil stå for dette i praksis. 

 

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 medvir-

ker, indstiller politiet dette over for Udlændingestyrel-

sen. Udlændingestyrelsen træffer beslutning om over-

flytning til et udrejsecenter 

 



Hvordan er sikkerheden , og hvad er politiets rolle? 

Kriminalforsorgens personale, som består af fængsels-

betjente m.fl., er til stede på centret døgnet rundt. Midt- 

og Vestjyllands Politi er i øjeblikket i fuld gang med at 

afklare, hvorledes man vil varetage både sikkerheden 

inde på centeret samt sikkerheden uden for centeret. Der 

er stor opmærksomhed på at finde de rigtige løsninger 

for at sikre både sikkerhed og tryghed for både borgere 

og beboere på centeret. Erfaringerne fra Udrejsecenter 

Sjælsmark er med i overvejelserne omkring sikring af ro 

og orden og tryghedsskabende initiativer.  

 

Hvordan inddrages lokalbefolkningen? 

Udlændingestyrelsen og Kriminalforsorgen holdt borger-

møde d. 3. februar 2016 i Bording.  På mødet var der in-

formation om udrejsecentret, og der var mulighed for at 

stille spørgsmål til de involverede myndigheder. Der vil 

blive holdt et nyt borgermøde, når centret er i drift.  

Midt- og Vestjyllands Politi har igangsat en række 

tryghedsskabende tiltag med involvering af lokalbefolk-

ningen.  Udlændingestyrelsen har aftalt en løbende kon-

takt til Ikast-Brande Kommune, og der udpeges kontakt-

personer fra alle myndigheder med mulighed for hurtig 

opfølgning efter behov. Udlændingestyrelsen, Kriminal-

forsorgen og Midt- og Vestjyllands Politi ønsker en tæt 

dialog med de nærmeste naboer til centret. 

 

Hvordan varetages sundhedsbehandling? 

Beboerne på udrejsecentret er ikke omfattet af det dan-

ske sygesikringssystem og har derfor ikke adgang til de 

samme sundhedsmæssige ydelser som herboende per-

soner. Det betyder, at udgifterne til sundhedsmæssige 

ydelser under visse betingelser dækkes af Udlændinge-

styrelsen, medmindre der er tale om akut behandling, 

som omfattes af regionernes forpligtelse.  

Kriminalforsorgen skal sikre, at beboerne på udrejse-

centret har adgang til sundhedsbehandling ved akut op-

stået sygdom. Kriminalforsorgen skal endvidere sikre, at 

beboerne har eller gives adgang til sundhedskonsultatio-

ner, såfremt der opstår behov herfor og f.eks. sikre tilve-

jebringelse af nødvendig lægeordineret medicin.  

En række behandlinger kan iværksættes umiddelbart af 

det sundhedsfaglige personale på udrejsecentret. I en 

række tilfælde kan behandling eller undersøgelse kun 

iværksættes efter indhentelse af forudgående godken-

delse hos Udlændingestyrelsen. 

Side 6 

 

Hvilke myndigheder har ansvaret - 

for hvilke opgaver? 
 

Udlændingestyrelsen har det overordnede ansvar for 

indkvartering af asylansøgere og personer med ulovligt 

ophold. Det er Udlændingestyrelsen, der i samarbejde 

med politiet, Nationalt Udlændingecenter beslutter, 

hvem der skal indkvarteres på centret. 

 

Kriminalforsorgen får ansvaret for den daglige drift af 

udrejsecentret som hovedoperatør. 

 

Politiet, Nationalt Udlændingecenter (NUC), har ansva-

ret for udsendelse af personer uden lovligt ophold. NUC 

har ansvaret for sagsbehandlingen i udsendelsessager-

ne 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 sik-

kerhed og tryghed i og omkring udrejsecentret. 

 

Andre aktører vil også være til stede på centret.  
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Lighedspunkter og forskelle: udrejsecentre / asylcentre  

 

MEN Kærshovedgård —>  

 Drives af Kriminalforsorgen  

 Har øget sikkerhed i form af hegn, sektionering, elektronisk adgangskontrol og visitation  

 Beboerne har opholds- og meldepligt  

L
ig

h
e

d
s

p
u

n
k

te
r  Udrejsecentre er på linje med de øvrige asylcentre i Danmark et 

åbent center  

 Der er døgnbemanding  

 Der er videoovervågning og adgangskontrol som i Sandholm 

 

Kontaktinformationer 

Kriminalforsorgen, Kærshovedgård: 

 Daglig leder Hans Kristian Vemmelund, mail: hanskristian.vemmelund@kriminalforsorgen.dk  

 

Lokale kontaktpersoner ved Midt og Vestjyllands Politi angående asylcentre og Kærshovedgård: 

 Leif Mæng, Thisted Lokalstation, mail: LMA015@politi.dk  

 Peter Hahn, Skive Lokalstation, mail: PHA006@politi.dk 

 Erik Hykkelbjerg, Viborg Lokalstation, mail: EHY001@politi.dk 

 Preben Bo Nielsen, Ringkøbing Lokalstation, mail: PBN006@politi.dk 

 Jakob Hvilsom, Holstebro Lokalstation, mail: JHV004@politi.dk 

 Kenn Hjorth Sørensen, Herning Lokalstation (Ikast Nærpoliti), mail: KHS010@politi.dk 

 Niels Gøttler, Silkeborg Lokalstation, mail: NGO001@politi.dk 

 

Kontaktperson Udlændingestyrelsen: 

 Nils Bak, mail: nbk@us.dk  

 


