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Udlændinge- og Integrationsudvalget 
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Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 23. november 2018 stillet følgende 

spørgsmål nr. 165 (alm. del) efter ønske fra Andreas Steenberg (RV) til udlændin-

ge- og integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 165: 

 

Vil ministeren oplyse antallet af personer, som har haft ophold på Kærshoved-

gaard, men ikke har det længere? Ministeren bedes endvidere oplyse, hvor mange 

af disse personer der er udrejst af Danmark hhv. fortsat opholder sig i Danmark, 

samt opholdsgrundlaget for dem, der fortsat opholder sig i Danmark. Såfremt der 

er udeblevne personer, hvis opholdssted man ikke har kendskab til, bedes antallet 

af disse opgjort særskilt. 

 

Svar: 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet 

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

 

”I alt 447 udlændinge har – i perioden fra den 21. marts 2016, hvor 

de første beboere flyttede ind på Udrejsecenter Kærshovedgård, til 

den 26. november 2018 – været registreret i Indkvarterings- og ydel-

sesBeregningsSystemet (IBS) som indkvarteret på Udrejsecenter 

Kærshovedgård, men er pr. 26. november 2018 ikke registreret i IBS 

som indkvarteret på det nævnte center.  

 

Udlændingestyrelsen har opgjort disse 447 udlændinges indkvarte-

ringsstatus pr. 26. november 2018. Opgørelsen er udfærdiget på bag-

grund af oplysninger fra POLSAS indhentet hos Nordsjællands Politi, 

Udlændinge Center Nordsjælland, oplysninger i udlændingemyndig-

hedernes elektroniske sagsbehandlingssystem (EstherH) om efterføl-

gende meddelte opholdstilladelser samt oplysninger i IBS om efter-

følgende registreringer, herunder nye indkvarteringer på andre cen-

tre.  
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På baggrund af oplysninger fra POLSAS kan Udlændingestyrelsen op-

lyse, at 35 af de 447 udlændinge pr. 26. november 2018 var udsendt 

af Danmark.  

 

Derudover var 47 udlændinge pr. 26. november 2018 meddelt op-

holdstilladelse efter den registrerede indkvartering på Udrejsecenter 

Kærshovedgård.  

 

Yderligere 1 udlænding er meddelt opholdstilladelse efter den regi-

strerede indkvartering på Udrejsecenter Kærshovedgård, men denne 

opholdstilladelse er pr. 26. november 2018 bortfaldet som følge af 

udvisning ved dom. Den pågældende udlænding er pr. 26. november 

2018 ikke registreret med et nyt indkvarteringssted i centersystemet.  

 

24 af de 447 udlændinge er pr. 26. november 2018 registreret som 

indkvarteret på et andet indkvarteringssted i centersystemet end Ud-

rejsecenter Kærshovedgård.  

 

328 af de 447 udlændinge er efter den registrerede indkvartering på 

Udrejsecenter Kærshovedgård registreret som udeblevne. De pågæl-

dende er registreret som udeblevne enten i forlængelse af den regi-

strerede indkvartering på Udrejsecenter Kærshovedgård eller i for-

længelse af en registreret, efterfølgende indkvartering på et andet 

indkvarteringssted i centersystemet. Pr. 26. november 2018 var ingen 

af de 328 udlændinge registreret med et nyt indkvarteringssted i cen-

tersystemet.  

 

De resterende 12 af de 447 udlændinge er registeret som fraflyttet 

Udrejsecenter Kærshovedgård, men er pr. 26. november 2018 ikke 

registreret med et nyt indkvarteringssted i centersystemet. På bag-

grund af en manuel gennemgang af øvrige registreringer i IBS kan Ud-

lændingestyrelsen oplyse, at hovedparten af disse 12 udlændinge var 

frihedsberøvede pr. 26. november 2018.  

 

Opgørelsen baserer sig på foreløbige registreringer i IBS pr. 26. no-

vember 2018 og på foreløbige registreringer i EstherH pr. 3. decem-

ber 2018 med en efterfølgende manuel korrektion. Oplysningerne 

om udsendte udlændinge baserer sig på foreløbige registreringer i 

POLSAS pr. 26. november 2018 indhentet hos politiet, Udlændinge 

Center Nordsjælland.  
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Generelt bemærkes, at de statistiske oplysninger er behæftet med 

usikkerhed, da IBS er opbygget som et ydelsesberegnings- og 

bookingsystem, og EstherH og POLSAS er opbygget som journalise-

rings- og sagsstyringssystemer, og da ingen af systemerne dermed er 

opbygget som egentlige statistiksystemer.” 

 

 

Inger Støjberg  

/ 

 

 

Anette Görtz 

 


