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Generelle oplysninger   

Operatør   Røde Kors   Adresse  Sandholmgårdsvej 40 

3460 Birkerød  

Centerleder  Carsten Isaksen Værtskommune  Allerød 

Centertype  Modtagecenter og 

Børnecenter 

(to selvstændige enheder) 

I brug siden  1985 som modtagecenter 

2015 med afdeling for uledsa-

gede mindreårige med gadeori-

enteret adfærd 

2018 tillige med børnecenter 

Kapacitet  Center Sandholm: 

300 basispladser 

Børnecenter Sandholm:  

25 modtagepladser samt  

20 pladser til uledsagede 

mindreårige med gadeorien-

teret adfærd 

Ejes af  Udlændingestyrelsen  

 

Nærmere oplysninger om Center Sandholm 

Beboersammensætning  

Center Sandholm fungerer primært som modtagecenter for nyankomne asylansøgere m.fl. 

 

Pr. 8. januar 2020 var i alt 162 personer indkvarteret i Center Sandholm. De tre største nationaliteter 

var Syrien (33), Georgien (16) og Iran (14).  

 

Centret er døgnbemandet, og der er adgangskontrol. Beboerne kan frit komme og gå, men skal 

ligesom eventuelle gæster legitimere sig ved indgangen.  

 

Bespisning m.v. 

Center Sandholm har en vederlagsfri bespisningsordning (cafeteriaordning). Beboerne får desuden 

udleveret hygiejnepakker og tøjpakker ved ankomsten. 

 

Øvrige vilkår og aktiviteter for beboerne 

Personer over 18 år, som er indkvarteret på centret, skal indgå en kontrakt med Røde Kors om del-

tagelse i undervisning, aktivering og udførelsen af nødvendige opgaver på centret. En del af under-

visningen for voksne beboere består i deltagelse i de første moduler af det såkaldte asylansøgerkur-

sus.  

 

 

Nærmere oplysninger om Børnecenter Sandholm 

Beboersammensætning  

Børnecenter Sandholm udgør modtagefunktionen for nyankomne uledsagede mindreårige. Efter et 

indledende ophold på centret overflyttes de uledsagede mindreårige til et børnecenter. 

 

Børnecenter Sandholm fungerer også som indkvarteringssted for uledsagede mindreårige med 

gadeorienteret adfærd, dvs. udadreagerende adfærd, typisk med misbrug, kriminalitet mv.  

 

Herudover benyttes Børnecenter Østrup og Børnecenter Tønder til aflastning, så antallet af indkvar-
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terede uledsagede mindreårige med gadeorienteret adfærd i Børnecenter Sandholm holdes på et 

forholdsvist lavt niveau. Dertil kommer, at uledsagede mindreårige under 16 år med gadeorienteret 

adfærd som udgangspunkt indkvarteres på Børnecenter Østrup i Vesthimmerlands Kommune som 

første indkvarteringssted. Sidstnævnte er en forsøgsordning indført pr. 11. marts 2019. 

 

Pr. 8. januar 2020 var i alt 13 uledsagede mindreårige indkvarteret på Børnecenter Sandholm, heraf 

11 uledsagede mindreårige i modtagefunktionen og 2 uledsagede mindreårige med gadeorienteret 

adfærd. Desuden var der pr. 8. januar 2020 i alt 5 uledsagede mindreårige, som var anbragt af Alle-

rød Kommune med tilknytning til Børnecenter Sandholm. 

 

Børnecenter Sandholm er døgnbemandet, og der er adgangskontrol. Beboerne kan frit komme og 

gå, men skal ligesom eventuelle gæster legitimere sig ved indgangen.  

 

Indretning 

Børnecenter Sandholm er sektioneret fra det øvrige Center Sandholm ved byggepladshegn, således 

at der sikres en fysisk adskillelse mellem de mindreårige på børnecentret og voksne på Modtagecen-

ter Sandholm.  

 

Børnecenter Sandholm består af en hovedbygning og en skolebygning. Hovedbygningen er opdelt i 

fire afdelinger. Bygningen indeholder både en stor og en lille spisesal, opholdsrum, vaskeri og et 

køkken, som anvendes til undervisning i almindelig daglig levevis (ADL). Hele stueetagen er handi-

capvenlig.  

 

Myndigheder og opgaver 

NB! Beskrivelserne tager ikke højde for ressortændringen pr. 16. september 2019, da ændringen 

endnu ikke er konkret udmøntet 

Aktør Opgave  

Udlændingestyrelsen  Udlændingestyrelsen har det overordnede ansvar for indkvartering af 

asylansøgere og personer med ulovligt ophold.   

Styrelsen sagsbehandler endvidere bl.a. ansøgninger om asyl. 

Røde Kors  Røde Kors er indkvarteringsoperatør og har ansvaret for den daglige 

drift af Center Sandholm og Børnecenter Sandholm. 

Røde Kors Asylafdeling har pr. 1. december 2019 flyttet sin administrati-

on til Center Sandholm. 

Rigspolitiet, Nationalt 

Udlændingecenter (NUC) 

Rigspolitiet har det overordnede ansvar i dansk politi på udlændingeom-

rådet. 

Nordsjællands Politi, 

herunder Udlændinge-

center Nordsjælland 

(UCN) 

Nordsjællands Politi har ansvaret for sikkerhed og tryghed i og omkring 

centret.  

UCN varetager registreringen af nyankomne asylansøgere (bl.a. optagel-

se af foto og fingeraftryk), overførsel af personer i Dublinproceduren fra 

andre EU/EØS-lande, frihedsberøvelse af asylansøgere efter konkret 

vurdering mv. 
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