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1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 28. november 2019 stillet følgende 

spørgsmål nr. 65 (alm. del) efter ønske fra Andreas Steenberg (RV) til udlændinge- 

og integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 65: 

 

Vil ministeren oversende en opdateret oversigt over antallet af personer, som har 

haft ophold på Sjælsmark, men ikke har det længere, samt hvor mange af disse 

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

grundlaget for dem, der fortsat opholder sig i Danmark, og en særskilt opgørelse 

af udeblevne personer, hvor opholdsstedet er ukendt, jf. svar på UUI alm. del – 

spm. 452, folketingsåret 2018-19, 1. samling? 

 

Svar: 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet 

indhentet bidrag fra Justitsministeriet og Udlændingestyrelsen. 

 

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Rigspoliti-

et, som bl.a. har oplyst følgende: 

 

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen modtaget et datatræk fra Ud-

lændingestyrelsen over alle personer, som er eller har været indkvarte-

ret på Udrejsecenter Sjælsmark siden centerets etablering i februar 

2015. Det fremgår af datatrækket, at 2.622 personer figurerer på det af 

Udlændingestyrelsens udarbejdede datatræk.  

 

Rigspolitiet har på baggrund af datatrækket fra Udlændingestyrelsen 

anmodet Nordsjællands Politi om at berige datatrækket med oplysnin-

ger om status på de enkelte udlændinges sager.  

 

Nordsjællands Politi er endvidere anmodet om at oplyse, hvilke ud-

lændinge, der efter ophold på Udrejsecenter Sjælsmark og efterføl-

gende udsendelse, er indrejst i Danmark på ny.  

 

Rigspolitiet kan på baggrund af Nordsjællands Politis opgørelse foreta-

get på baggrund af træk fra Politiets Sagsstyringssystem (POLSAS) pr. 4. 
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december 2019 oplyse, at i alt 1.322 af de 2.622 personer er ud-

rejst/udsendt af Danmark. 

 

Rigspolitiet kan oplyse, at opgørelsen er foretaget på baggrund af træk 

af den 4. december 2019 fra Politiets Sagsstyringssystem (POLSAS). 

Opgørelsen er derfor behæftet med en vis usikkerhed, da POLSAS er et 

journaliserings- og sagsstyringssystem og ikke et egentlig statistiksy-

stem, ligesom tallene ikke er endelige, idet der kan forekomme efter-

registreringer.” 

 

Udlændingestyrelsen har til brug for besvarelsen oplyst følgende: 

 

”Pr. 1. december 2019 var der i alt 2.622 udlændinge, som var eller 

havde været indkvarteret på Udrejsecenter Sjælsmark i perioden fra 

centrets ibrugtagning den 11. februar 2015 til den 1. december 2019. 

 

Heraf har i alt 2.327 udlændinge – i perioden fra Udrejsecenter 

Sjælsmarks ibrugtagning den 11. februar 2015 til den 1. december 

2019 – været registreret som indkvarteret på Udrejsecenter Sjæls-

mark, men er det pr. 1. december 2019 ikke længere.  

 

Som det fremgår af bidraget fra Justitsministeriet, er i alt 1.322 af de 

2.327 udlændinge, som har haft ophold på Udrejsecenter Sjælsmark, 

men som ikke har det længere, udsendt/udrejst af Danmark. 

 

Udlændingestyrelsen har pr. 1. december 2019 opgjort indkvarte-

ringsstatus for de øvrige 1.005 af de 2.327 udlændinge, som har haft 

ophold på Sjælsmark, men som ikke har det længere, og styrelsen 

kan på den baggrund oplyse følgende:  

 79 af de 1.005 udlændinge var pr. 1. december 2019 meddelt 

opholdstilladelse efter den registrerede indkvartering på Udrej-

secenter Sjælsmark 

 102 af de 1.005 udlændinge var pr. 1. december 2019 registreret 

som indkvarteret på eller i tilknytning til et andet indkvarterings-

sted end Udrejsecenter Sjælsmark 

 773 af de 1.005 udlændinge var registreret som udeblevne efter 

den registrerede indkvartering på Udrejsecenter Sjælsmark. De 

pågældende er registreret som udeblevne enten i forlængelse af 

den registrerede indkvartering på Udrejsecenter Sjælsmark eller 

i forlængelse af en registreret, efterfølgende indkvartering på el-

ler i tilknytning til et andet indkvarteringssted. Pr. 1. december 

2019 var ingen af de 773 udlændinge registreret som indkvarte-

ret i indkvarteringssystemet. 

 51 af de 1.005 udlændinge er registreret som fraflyttet Udrejse-

center Sjælsmark, men er pr. 1. december 2019 ikke registreret 

med et nyt indkvarteringssted. Denne gruppe kan bl.a. omfatte 

udlændinge, der er privat indkvarteret, frihedsberøvede eller af-

gået ved døden. 
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Opgørelsen er udfærdiget på baggrund af foreløbige registreringer i 

Indkvarterings- og ydelsesBeregningsSystemet (IBS) pr. 1. december 

2019 samt foreløbige registreringer i udlændingemyndighedernes 

elektroniske sagsbehandlingssystem (EstherH) pr. 11. december 2019 

med en efterfølgende manuel korrektion. 

 

Generelt bemærkes, at de statistiske oplysninger er behæftet med 

usikkerhed, da IBS er opbygget som et ydelsesberegnings- og 

bookingsystem, og EstherH er opbygget som et journaliserings- og 

sagsstyringssystem, og da ingen af systemerne dermed er opbygget 

so  ege tlige statistiksyste er.” 

 

 

Mattias Tesfaye  

/ 

 

 

Søren Larsen 

 


