Kontoret for Økonomi og Indkvartering

Dato:

9. februar 2016

Fakta om Udrejsecenter Kærshovedgård

1. Hvorfor etableres Udrejsecenter Kærshovedgård?
Kærshovedgård, der hidtil har fungeret som åbent fængsel, omdannes til udrejsecenter med en
kapacitet på op til 600 personer.
Etableringen af Udrejsecenter Kærshovedgård er en udmøntning af regeringens asylpakke fra
efteråret 2015. Udrejsecenter Kærshovedgård etableres som supplement til det nuværende
Udrejsecenter Sjælsmark.
Udrejsecentret er et asylcenter og etableringen af udrejsecentret 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.

2. Hvem skal bo på Kærshovedgård?
a. Voksne kvinder og mænd, der har fået endeligt afslag på asyl og hvis udrejsefrist er overskredet
(persongruppen har i dag ophold på asylcentre over hele landet eller Udrejsecenter Sjælsmark).
b. Personer, der er udvist ved dom (persongruppen har i dag som helt overvejende udgangspunkt
ophold på Center Sandholm).
c.

Personer, der er på tålt ophold (persongruppen har i dag som helt overvejende udgangspunkt
ophold på Center Sandholm).

De øvrige personer i udsendelsesposition bliver indkvarteret på Udrejsecenter Sjælsmark (det vil
være familier med børn, der har fået endeligt afslag på asyl, og personer, der har fået afslag efter en
særlig procedure, fordi asylansøgningen er anset for åbenbart grundløs, samt personer, der skal
tilbageføres til et andet land efter Dublin-Forordningen med henblik på at få behandlet
asylsansøgningen i dette land).

3. Hvornår flytter de første beboere ind og hvornår er centret fuldt ud ibrugtaget?
Ibrugtagningstidspunktet afhænger af en række forhold, navnlig bygningsmæssige udvidelser, som er
under afklaring.
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
(målgruppe a) og som kommer fra asylcentre over hele landet. Det er Rigspolitiet, der vil screene
gruppen af aktuelle personer i udsendelsesposition med henblik på løbende at indstille til
Udlændingestyrelsen, hvem der bør flyttes til Udrejsecenter Kærshovedgård.
Indflytning vil ske etapevis frem mod sommeren.
De nuværende persongrupper med ophold på Center Sandholm (personer udvist ved dom og på tålt
ophold) forventes indtil videre flyttet til Udrejsecenter Kærshovedgård fra omkring sommeren 2016 og
frem.
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4. Kommer der istandsættelser og byggeri på udrejsecentret?
Det eksisterende byggeri er velindrettet 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 personer.

5. Kommer der hegn omkring udrejsecentret?
Der etableres en række sikkerhedsforanstaltninger i form af opsætning af hegn med overvågningskameraer omkring centret.
Internt på centret vil der ske sektionering af de forskellige persongrupper, således at overnatningsfaciliteterne for personer, der er udvist ved dom, og personer, der er på tålt ophold, er særskilt
indhegnet.
Der etableres endvidere adgangskontrol til centret med mulighed for visitation i forbindelse med
adgangen.

6. Vil Kriminalforsorgens landbrugsdrift fortsætte?
Kriminalforsorgen har i dag en økologisk landbrugsdrift på ejendommen.
Landbrugsdriften fortsætter i 2016 i en overgangsordning, men vil være fysisk adskilt fra
udrejsecentret.

7. 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 (i dag under Rigspolitiet), beslutter, hvem der skal indkvarteres på centret.
Kriminalforsorgen får ansvaret for den daglige drift af udrejsecentret som hovedoperatør.
Politiet, Nationalt Udlændingecenter (NUC), har ansvaret for udsendelse af personer uden lovligt
ophold. 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.

8. Hvordan er sikkerheden på udrejsecentret og hvad er politiets rolle?
Kriminalforsorgens personale, som består af fængselsbetjente m.fl., er til stede på centret døgnet
rundt.
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Midt- og Vestjyllands Politi iværksætter tryghedsskabende initiativer, bl.a. i form af dialog med
naboer, planlægning af faste, daglige patruljerunderinger ved centret og i øvrigt tilstedeværelse på
kritiske tidspunkter og naturligvis ved opstået behov. Erfaringerne fra Udrejsecenter Sjælsmark er
med i overvejelserne omkring sikring af ro og orden og tryghedsskabende initiativer.

9. Hvor længe bor beboerne på udrejsecentret?
Der vil være forskel på opholdstiden for de forskellige beboergrupper.
Personer, der er meddelt endeligt afslag på asyl (målgruppe a), har forventeligt en kortere opholdstid
på centret.
Personer på tålt ophold og personer, der er udvist ved dom (målgruppe b og c), har forventeligt en
længere opholdstid på centret.

10. Hvad er profilen på beboerne på udrejsecentret?
En person på tålt ophold er en person, der ikke kan udsendes til et land, hvor den pågældende
risikerer f.eks. dødsstraf eller tortur, eller hvor personen ikke er beskyttet 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
indkvarteringssted, hvor de skal bo og overnatte.
På samme vis skal personer, som er udvist ved dom, tage ophold på et bestemt indkvarteringssted,
hvor de skal bo og overnatte.
Afviste asylansøgere, der ikke medvirker til udsendelse af Danmark, vil også pålægges opholdspligt
på centret.
Det er NUC, der i den konkrete sag indstiller til Udlændingestyrelsen, at der træffes afgørelse om
opholdspligt for personer, der overføres til udrejsecentret, ligesom NUC herefter træffer afgørelse om
meldepligt hos politiet på udrejsecenteret.

11. Hvordan er hverdagen for beboerne på udrejsecentret?
Personer, som er indkvarteret på udrejsecentret, skal indgå en kontrakt med deres indkvarteringssted
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 aktivering 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 undervisning om ugen. Der kan for eksempel
tilbydes undervisning i engelsk, modersmålsundervisning og fag, som bibringer de pågældende
færdigheder, der kan hjælpe til at starte selvstændig virksomhed eller opnå beskæftigelse i
hjemlandet. Der kan også tilbydes undervisning i andre fag.
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Undervisning og aktivering vil kunne udgøre op til 37 timer om ugen.
Kriminalforsorgen udarbejder en husorden og aktivitetsprogram for beboerne.

12. Hvordan varetages sundhedsbehandling af beboerne?
Beboerne på udrejsecentret er ikke omfattet af det danske sygesikringssystem og har derfor ikke
adgang til de samme sundhedsmæssige ydelser som herboende personer. Det betyder, at udgifterne
til sundhedsmæssige ydelser under visse betingelser dækkes af Udlændingestyrelsen, medmindre
der er tale om akut behandling, som omfattes af regionernes forpligtelse.
Kriminalforsorgen skal sikre, at beboerne på udrejsecentret har adgang til sundhedsbehandling ved
akut opstået sygdom. Kriminalforsorgen skal endvidere sikre, at beboerne har eller gives adgang til
sundhedskonsultationer, såfremt der opstår behov herfor og f.eks. sikre tilvejebringelse 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 godkendelse hos Udlændingestyrelsen.

13. Hvilke økonomiske midler får beboerne på udrejsecentret?
Udrejsecenter Kærshovedgård er et såkaldt cafeteriacenter, dvs. et indkvarteringssted med en
vederlagsfri bespisningsordning. Det betyder, at beboerne ikke får udbetalt kontante ydelser til kost
og andre fornødenheder.
Beboerne på udrejsecentret får tre måltider mad om dagen i centrets cafeteria. De får desuden
udleveret hygiejneartikler og evt. tøj.
Beboere, som overholder en undervisnings- og aktiveringskontrakt med indkvarteringsstedet, og som
medvirker 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 personer,
der medvirker, vil have mulighed for at optjene tillægsydelse.
Kriminalforsorgen og Udlændingestyrelsen overvejer lige nu etablering på centret af et mindre
kioskudsalg med begrænset udvalg til beboerne.

14. Kan beboerne på udrejsecentret frit bevæge sig rundt?
Beboerne er ikke frihedsberøvede og kan derfor frit komme og gå på centret. Beboerne vil dog som
udgangspunkt være underlagt såkaldt opholdspligt. Det betyder, at de har pligt til at bo og overnatte
på centret. Personer, som er pålagt en sådan opholdspligt, må alene overnatte uden for centret, hvis
Udlændingestyrelsen har givet særskilt tilladelse.
Desuden vil mange af beboerne være pålagt meldepligt hos politiet på centret flere gange om ugen.
Der etableres adgangskontrol og registrering af beboernes ophold på centret, blandt andet for at sikre
overholdelsen af opholdspligten på centret.
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15. Etableres der nye transportmuligheder?
Udlændingestyrelsen og Kriminalforsorgen overvejer lige nu, hvordan de transportmæssige forhold
for beboerne på centret kan etableres.

16. Hvilken rolle har Ikast-Brande Kommune i tilknytning til udrejsecentret?
Asylindkvartering er en statslig opgave. Ikast-Brande Kommune har ikke særlige opgaver i forhold til
udrejsecentret.
Ikast-Brande Kommune er i udgangspunktet myndighed i forhold til afklaring af planmæssige forhold,
byggesagsbehandling mv. i forbindelse med etablering af centret.

17. Hvordan inddrages lokalbefolkningen?
Udlændingestyrelsen og Kriminalforsorgen holdt borgermøde d. 3. februar 2016 i Bording.
På mødet var der information om udrejsecentret og der var mulighed for at stille spørgsmål til de
involverede myndigheder (Udlændingestyrelsen, Kriminalforsorgen, de forskellige dele af politiet og
Ikast-Brande Kommune).
Der vil blive holdt et nyt borgermøde, når centret er i drift (datoen for mødet er ikke fastsat).
Midt- og Vestjyllands Politi har igangsat en række tryghedsskabende tiltag med involvering af
lokalbefolkningen.
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 en tæt dialog med de
nærmeste naboer til centret.

