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Nyt om Udrejsecenter Sjælsmark
Nyhedsbrevet om Udrejsecenter Sjælsmark skal fremme
dialogen og borgerinddragelsen i arbejdet med at skabe
tryghed i lokalområdet. Nyhedsbrevet vil blive udsendt
efter behov.

Aktuelt
Myndighederne kan siden sidste borgermøde den 16. april
informere om følgende i relation til Udrejsecenter
Sjælsmark.
KRIMINALFORSORGEN
Hvor mange bor på centeret, og hvad er kapaciteten p.t.?
Udrejsecenteret har ca. 110 enlige mænd og kvinder indkvarteret. Kapaciteten er uændret siden sidste borgermøde,
men forventes udvidet med ca. 20 pladser inden for kort tid.
Hvor mange hændelser har der været inde på
udrejsecenteret, og hvordan er de blevet håndteret?
Udrejsecenteret har ikke haft nogen voldsomme
hændelser eller lignende, der har medført behov for
assistance fra politiet.
Er der nogle sociale aktiviteter for
udrejsecenterets beboere?
Udrejsecenteret er i færd med at etablere et aktivitetsrum
og vil endvidere i løbet af sommeren forsøge at etablere
yderligere aktiviteter understøttet af frivillige
fra lokalsamfundet.
Hvad får de afviste asylansøgere at vide i forhold til
husorden og adfærd i lokalområdet?
Udrejsecenteret informerer ved modtagelsen om centerets
husorden, hvor der også er medtaget oplysninger om
hensynet til lokalsamfundet. Husordenen er at finde
på udrejsecenterets hjemmeside.

NATIONALT UDLÆNDINGECENTER
Hvor mange er flyttet fra Center Sandholm til
Udrejsecenter Sjælsmark?
Nationalt Udlændingecenter og Udlændingestyrelsen
mødes hver mandag, hvor man drøfter, hvilke personer der
skal overflyttes til udrejsecenteret. På nuværende tidspunkt
er de fleste beboere overflyttet fra andre asylcentre i Danmark forud for en kommende udsendelse.
Hvad er Nationalt Udlændingecenters forventninger til
resten af 2015 i relation til Udrejsecenter Sjælsmark?
Udsendelsestallene svinger fra år til år, hvilket bl.a. skyldes
nationale forhold i de forskellige modtagerlande. Nogle
lande er mere samarbejdsvillige end andre, ligesom enkelte
lande kan have svært ved at identificere personer, da ikke
alle er i besiddelse af nationale registre, men skal ud i lokale regioner med henblik på endelig identifikation forud for
selve udsendelsen. P.t. forventer Nationalt Udlændingecenter at udsende omkring 2.000 personer i 2015 ifølge enten
Dublin-proceduren eller som afviste asylansøgere.
NORDSJÆLLANDS POLITI
Hvor ofte er Nordsjællands Politi i området?
Nordsjællands Politi er mindst tre gange i døgnet i området,
hvor der bl.a. tages kontakt til Kriminalforsorgens personale
på centeret.
Hvor mange anmeldelser har Nordsjællands Politi modtaget, der kan relateres til udrejsecenteret?
Siden åbningen af udrejsecenteret har Nordsjællands Politi
modtaget én anmeldelse om hærværk begået på centerets
område.
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Har der været anmeldelser i Hørsholm og/eller Allerød, hvor
der har været afviste asylansøgere involveret?
Nordsjællands Politi har modtaget én anmeldelse fra nærområdet, hvor fem personer, tilsyneladende fra
udrejsecenteret, var blevet bortvist af anmelderen fra hans
grund, hvor de opholdt sig.
Gennemføres der stadig færdselskontrol i området?
Der gennemføres lejlighedsvis færdselskontrol i
nærområdet.

Borgermøder
Nordsjællands Politi afholder det tredje borgermøde
den 21. maj kl. 19 – 21 i Restaurant Skovhuset.
Det fjerde borgermøde afholdes den 27. august kl. 19 – 21
på Udrejsecenter Sjælsmark, hvor der vil være åbent hus på
udrejsecenteret.
Information om tidligere borgermøder findes på
www.udrejsecenter.dk

Udrejsecenterets hjemmeside
NATIONALT UDLÆNDINGECENTER
Sammen med Nordsjællands Politi, Kriminalforsorgen og
Udlændingestyrelsen vil Nationalt Udlændingecenter blive
repræsenteret på hjemmesiden www.udrejsecenter.dk, og
det vil dermed være muligt at læse mere om deres rolle i
forbindelse med udrejse centeret. På hjemmesiden findes
nu et videointerview med Claus Birkelyng, vicepolitiinspektør i Nationalt Udlændingecenter.
AT VÆRE NABO TIL ET UDREJSECENTER
En række borgere er blevet interviewet om, hvordan de
oplever stemningen i lokalområdet tre måneder efter
udrejsecenteret er blevet åbnet. Artiklen er at finde på
hjemmesiden.
KONTAKTFORMULAR
Via kontaktformularen til de respektive myndigheder på
www.udrejsecenter.dk på hjemmesiden er der siden sidste
borgermøde kun indløbet forslag til dagsorden til det tredje
borgermøde. Borgermødet afspejler i videst muligt omfang
det indkomne ønske fra borgeren.
Med venilg hilsen

NORDSJÆLLANDS
Prøvestensvej 1 • 3000 Helsingør
Telefon 49 27 14 48 • Mail info@udrejsecenter.dk
Web www.udrejsecenter.dk
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