
 

 

Med denne skrivelse gives fremadrettet en månedlig status på den opgavevare-

tagelse, som Midt og Vestjyllands Politi (MVJYL) har i forbindelse med udrejse-

center Kærshovedgård.  

 
 

Generel status august 2016: 

 August har været en rolig måned, og politiet har alene oprettet sager på bebo-

ere, som ikke har overholdt deres opholdspligt.  

 Der har indtil nu ikke været anmeldt kriminalitet udenfor Kærshovedgård, som 

kan henføres til beboere på centeret. 

 Politiassistent Kenn Hjort Sørensen er blevet ansat som fagkoordinator på 

Kærshovedgård og vil blandt andet være ansvarlig for den daglige drift med 

opretholdelse af opholds– og meldepligt mv. 

 D. 30 august havde Udlændingestyrelsen inviteret til borgermøde på Kærsho-

vedgård. Borgerne havde mulighed for at få en rundvisning på centeret, et til-

bud som rigtig mange benyttede sig af. Derudover kunne man ved opstillede 

caféborde henvende sig til de forskellige aktører og myndigheder og stille 

spørgsmål, hvilket mange benyttede sig af. Ca. 200 borgere var mødt op og bi-

drog til at skabe en god aften på centeret. 

 Efter regeringens 2025 plan foreslås det, at politiet fremover er til stede døg-

net rundt på Kærshovedgård. Vi følger op på dette i næstkommende status. 
 

 

 

Oplever man som borger noget mistænkeligt, skal man altid kontakte politiet på 

tlf: 114—og ved en akut situation 112.  
 
 

Er der spørgsmål til politiets rolle på Kærshovedgård, kan man kontakte         

Kenn Hjort Sørensen på mail: KHS010@politi.dk  
 

Er der spørgsmål vedrørende Tryghedsambassadør-initiativet, kontakt da     

Ane Friis på mail: AFC002@politi.dk 
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Opholds- og meldepligt 

Siden opstarten i marts har MVJYL dagligt patruljeret for at give tryghedsskaben-

de politimæssig tilstedeværelse i lokalområdet, rundt om Kærshovedgård og som 

understøttelse for de ansatte på udrejsecenteret. Foruden patruljering har MVJYL 

fået til opgave at varetage registreringen af melde- og opholdspligten for beboer-

ne på Kærshovedgård.  

 

Udrejsecenteret etableres til at huse tre grupper af beboere: 

 

a) Voksne kvinder og mænd, der har fået endeligt afslag på asyl og hvis udrejse-

frist er overskredet. Denne gruppe har siden marts været beboere på centeret 

og er underlagt meldepligt 3 gange i ugen. 

b) Kriminelle udviste, der  er udvist ved dom, har afsonet den idømte straf, og 

som skal sendes ud af landet, men hvor udsendelsen er vanskelig, navnlig for-

di hjemlandet og/eller udlændingen nægter at samarbejde herom. Denne 

gruppe forventes at ankomme til Kærshovedgård i starten af oktober og er un-

derlagt meldepligt 7 dage i ugen samt opholdspligt.     

c) Udlændinge på tålt ophold, som er udelukket fra asyl, f.eks. fordi de har begå-

et kriminalitet, men som ikke kan udsendes, da de ved tilbagevenden til deres 

hjemland risikerer at blive udsat for asylbegrundede overgreb såsom døds-

straf eller tortur. Gruppen forventes at komme til Kærshovedgård i starten af 

oktober og er underlagt meldepligt 7 dage i ugen samt opholdspligt. 

 

Formålet med opholds og meldepligten er at sikre myndighederne et løbende 

kendskab til de pågældendes opholdssted, så der kan ske udsendelse, når mulig-

heden herfor opstår. De skal således som udgangspunkt tage ophold i et bestemt 

indkvarteringssted (opholdspligt) - og melde sig til politiet i centeret (meldepligt). 
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