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Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 21. maj 2021 stillet følgende spørgs-

mål nr. 493 (alm. del) til udlændinge- og integrationsministeren, som hermed be-

svares endeligt. 

 

Spørgsmål nr. 493: 

 

Vil ministeren oversende en aktuel oversigt over, hvilke domme som de forskellige 

beboer på udrejsecenter Kærshovedgård har? Oversigten bedes synliggøre, hvor-

vidt beboerne er udvist efter dom eller er på tålt ophold. Spørgsmålet stilles i for-

længelse af besvarelsen af UUI alm. del - samrådsspørgsmål Æ den 19. maj 2021. 

 

Svar: 

 

Til brug for besvarelsen af spørgsmålet har Udlændinge- og Integrationsministeriet 

indhentet bidrag fra Udlændingestyrelsen, der har udarbejdet en opgørelse over 

beboerne på Udrejsecenter Kærshovedgård. Udlændingestyrelsen kan oplyse føl-

gende: 

 

”Som det fremgår af opgørelsen var der pr. 16. maj 2021 i alt 257 beboere 

indkvarteret på Udrejsecenter Kærshovedgård. I opgørelsen er beboerne 

fordelt på følgende persongrupper:  

- Afviste asylansøgere (i alt 117 personer) 

- Udviste udlændinge (i alt 97 personer) 

- Udlændinge på tålt ophold (i alt 41 personer) 

- Fremmedkrigere (1 person) og  

- Udlændinge med ulovligt ophold (1 person) 

 

Opdelingen på persongrupper er foretaget ud fra årsagen til, at de pågæl-

dende udlændinge er blevet indkvarteret på Udrejsecenter Kærshoved-

gård. Det elektroniske udtræks opdeling på persongrupper baserer sig så-

ledes på Hjemrejsestyrelsens sager om iværksættelse af opholdspligt. I til-

fælde af, at en person har flere sager, er fordelingen på persongruppe fo-

retaget på baggrund af den senest afgjorte sag forud for opgørelsestids-

punktet den 16. maj 2021. 
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Opmærksomheden henledes særligt på, at opgørelsen dermed ikke viser, 

om nogle af beboerne måtte være blevet udvist ved dom på et tidspunkt 

efter indkvarteringen på Udrejsecenter Kærshovedgård.  

 

Opgørelsen er foreløbig, opgjort på baggrund af registreringer i Indkvarte-

rings- og ydelsesBeregningsSystemet (IBS) og udlændingemyndighedernes 

elektroniske sagsbehandlingssystem (Public 360) pr. 18. maj 2021 med ef-

terfølgende manuel korrektion. 

 

Generelt bemærkes, at de statistiske oplysninger er behæftet med usik-

kerhed, da IBS er opbygget som et booking- og ydelsesberegningssystem, 

og Public 360 er opbygget som et journaliserings- og sagsstyringssystem, 

og da ingen af systemerne dermed er opbygget som egentlige statistiksy-

ste er.” 

 

Til brug for besvarelsen har Udlændinge- og Integrationsministeriet efterfølgende 

videresendt bidraget fra Udlændingestyrelsen til Justitsministeriet. Justitsministe-

riet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Rigsadvo-

katen, der har oplyst følgende: 

 

”Rigsadvokaten har via Justitsministeriet modtaget en liste fra Udlæn-

dinge- og Integrationsministeriet med oplysninger på de personer, som pr. 

16. maj 2021 var registreret indkvarteret på udrejsecenter Kærshoved-

gård. Listen, som er udarbejdet af Udlændingestyrelsen, indeholder i alt 

257 personer og er fordelt på følgende fem persongrupper:  

 

1. Afviste asylansøgere (i alt 117 personer),  

2. udviste udlændinge (i alt 97 personer),  

3. udlændinge på tålt ophold (i alt 41 personer),  

4. fremmedkrigere (i alt 1 person) og  

5. udlændinge med ulovligt ophold (i alt 1 person). 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har oplyst følgende til opgørelsen:  

 

”Opdeli ge  på perso grupper er foretaget ud fra årsage  til, at de pågæl-
dende udlændinge er blevet indkvarteret på Udrejsecenter Kærshoved-

gård. Det elektroniske udtræks opdeling på persongrupper baserer sig så-

ledes på Hjemrejsestyrelsens sager om iværksættelse af opholdspligt. I til-

fælde af, at en person har flere sager, er fordelingen på persongruppe fo-

retaget på baggrund af den senest afgjorte sag forud for opgørelsestids-

pu ktet de  6. aj .” 

 

Rigsadvokaten har på baggrund af oplysningerne fra Udlændinge- og Inte-

grationsministeriet trukket oplysninger fra politiets sagsstyringssystem 

(POLSAS) om, hvor mange af de personer, som er udvist ved dom (97 per-

soner), eller som er på tålt ophold (41 personer), der har modtaget en fæl-

dende afgørelse for grov kriminalitet*. Oplysningerne er herefter inddelt 
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efter, om de pågældende personer har modtaget en fældende afgørelse 

for overtrædelse af bestemmelserne om terror, vold, voldtægt, anden sæ-

delighed eller anden personfarlig kriminalitet. Rigsadvokaten har endvi-

dere trukket oplysninger om, hvor mange af de pågældende personer der 

har modtaget en fældende afgørelse i en straffesag om anden kriminalitet. 

Det skal i den forbindelse bemærkes, at antallet af overtrædelser i de øv-

rige straffesager er markant højere end for grov kriminalitet, hvilket pri-

mært skyldes overtrædelser af udlændingeloven, herunder overtrædelse 

af melde-, opholds- og underretningspligt.  

 

Der henvises til tabel 1 og 2 nedenfor. 

 

Tabel 1: Antal fældende afgørelser for udlændinge udvist ved dom på 

Kærshovedgård 

 

  Antal forhold 

Grov kriminalitet, herunder 266 

Terror 3 

Vold 86 

Voldtægt 6 

Anden sædelighed 11 

Anden personfarlig  160 

Øvrig kriminalitet 5.086 

Alle straffesager, totalt 5.352 

 

Tabel 2: Antal fældende afgørelser for udlændinge på tålt ophold på Kærs-

hovedgård 

 

  Antal forhold 

Grov kriminalitet, herunder 116 

Terror 4 

Vold 36 

Voldtægt 13 

Anden sædelighed 13 

Anden personfarlig  50 

Øvrig kriminalitet 6.704 

Alle straffesager, totalt 6.820 

 
Det bemærkes, at opgørelserne er baseret på tal fra politiets sagsstyringssystem (POLSAS). Opgørel-

serne er derfor behæftet med en vis usikkerhed, da POLSAS er et journaliserings- og sagsstyringssy-

stem og ikke et egentligt statistiksystem. Det skal bemærkes, at opgørelsen er baseret på dynamiske 

data, hvilket betyder, at opgørelsen ikke er endelig. Således vil der kunne ske ændringer afhængigt af 

tidspunktet for udtrækket af oplysningerne i opgørelsen, idet der f.eks. kan forekomme efterregistre-

ringer. 

 

Fældende afgørelser er opgjort efter antal forhold. Det vil sige, hvor mange personer pr. journalnum-

mer, der er blevet afgjort. 
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*Grov kriminalitet er afgrænset til terror (følgende gerningskoder er anvendt: 70242, 70243, 70244, 

70248, 70291, 70292, 70293, 70294, 70295) og personfarlig kriminalitet, hvori vold, voldtægt og sæ-

delighed indgår.  Vold og voldtægt er afgrænset efter VVV-definitionerne. 

 

Data er opdateret den 31. juli 2021.” 

 

 

Mattias Tesfaye 

/ 

Søren Larsen  


