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Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 5. september 2018 stillet følgende 

spørgsmål nr. 956 (alm. del) efter ønske fra Nikolaj Villumsen (EL) til udlændinge- 

og integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 956: 

 

Vil ministeren i offentligt tilgængelig form oversende en opdateret oversigt over 

antallet af børn under 18 år på Udrejsecenter Sjælsmark, hvor børnenes alder, 

opholdstid i Danmark og opholdstid på Udrejsecenter Sjælsmark er angivet? Sva-

ret ønskes opgjort på samme måde som svaret på UUI alm. del – spm. 129. 

 

Svar: 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet 

indhentet bidrag fra Udlændingestyrelsen, som jeg kan henholde mig til: 

 

”Udlæ di gestyrelse  ka  oplyse, at der pr. . septe ber  var 
indkvarteret 93 børn under 18 år på Udrejsecenter Sjælsmark. 

 

De nedenstående tabeller indeholder oplysninger om børnenes alder 

(tabel 1), opholdstid i Danmark (tabel 2) samt opholdstid på Udrejse-

center Sjælsmark (tabel 3). Oplysningerne fremgår af flere tabeller af 

hensyn til en effektiv anonymisering af de pågældende børn. 

 

Tabel 1 

Aktuel alder Antal børn 

0 år 3 

1 år 7 

2 år 8 

3 år 2 

4 år 7 

5 år 7 

6 år 5 

7 år 9 

8 år 8 
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9 år 6 

10 år 7 

11 år 3 

12 år 4 

13 år 4 

14 år 2 

15 år 6 

16 år 2 

17 år 3 

I alt 93 

 

Tabel 2 

      Opholdstid i Danmark 

opgjort i år og måneder 
Antal børn 

< 1 år 9 

1 år – 2 år 11 mdr. 65 

3 år – 4 år 11 mdr. 7 

5 år – 6 år 11 mdr. 3 

7 år – 8 år 11 mdr. 5 

9 år – 10 år 11 mdr. 3 

11 år – 12 år 11 mdr. 0 

13 år – 14 år 11 mdr. 1 

I alt 93 

 

Tabel 3 

      Opholdstid på Udrej-

secenter Sjælsmark op-

gjort i hele måneder pr. 9. 

september 2018 

Antal børn 

< 1 mdr. 11 

1 – 2 mdr. 10 

3 – 4 mdr. 2 

5 – 6 mdr. 12 

7 – 8 mdr. 12 

9 – 11 mdr. 18 

12 – 13 mdr.  28 

I alt 93 

 
Opgørelserne er udarbejdet på samme måde som de opgørelser, der 

fremgår af besvarelsen af 6. december 2017 af spørgsmål nr. 129, 

stillet af Udlændinge- og Integrationsudvalget den 13. november 

2017.  

 

Det bemærkes, at opgørelserne i tabel 2 og tabel 3 ikke nødvendigvis 

afspejler børnenes faktiske opholdstid i indkvarteringssystemet. 
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Opgørelsen i tabel 2 om børnenes opholdstid i Danmark omfatter he-

le perioden fra datoen for det enkelte barns første registrering som 

indkvarteret i asylcentersystemet til opgørelsestidspunktet. Opgørel-

sen i tabel 3 om børnenes opholdstid på Udrejsecenter Sjælsmark 

omfatter hele perioden fra datoen for det enkelte barns første regi-

strering som indkvarteret på Udrejsecenter Sjælsmark til opgørelses-

tidspunktet. 

 

De eventuelle kortere eller længere perioder, hvor børnene ikke har 

været indkvarteret på asylcenter, er dermed ikke fratrukket i opgø-

relserne. Børnene kan f.eks. have været ude af indkvarteringssyste-

met, fordi de har været udeblevet, har været udrejst af Danmark eller 

har haft opholdstilladelse.  

 

Jo længere bruttoopholdstiden er, jo højere er sandsynligheden erfa-

ringsmæssigt for, at bruttoopholdstiden ikke afspejler den faktiske 

opholdstid i indkvarteringssystemet. Det er ikke muligt at opgøre den 

faktiske opholdstid i indkvarteringssystemet uden en omfattende 

manuel gennemgang af samtlige sager. 

 

Opgørelserne er foreløbige, opgjort på baggrund af registreringer i 

Indkvarterings- og ydelsesBeregningsSystemet (IBS) pr. 9. september 

2018 og registreringer i Udlændingestyrelsens elektroniske journali-

serings- og sagsstyringssystem (EstherH), samt en efterfølgende ma-

nuel gennemgang for så vidt angår antallet af indkvarterede børn. 

 

Generelt bemærkes, at de statistiske oplysninger er behæftet med 

usikkerhed, da IBS er et ydelsesberegnings- og bookingsystem, og da 

EstherH er et elektronisk journaliserings- og sagsstyringssystem, og 

da begge systemer dermed ikke er opbygget som egentlige statistik-

syste er.” 

 

 

Inger Støjberg  

/ 

 

 

Anette Görtz 

 


