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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 nyhedsbrev i juni
informere om følgende i relation til Udrejsecenter
Sjælsmark.

KRIMINALFORSORGEN
Hvilke aktiviteter for udrejsecenterets beboere er igangsat
siden sidste nyhedsbrev?
Røde Kors har udbudt voksenundervisning i form af kompetenceafklaring og CV-skrivning. Der arbejdes aktuelt med
etablering af kurser i engelsk, introduktion til IT, kommunikation, yoga og skak. I nær fremtid vil der blive etableret et
iværksætterkursus.
Dansk Flygtningehjælp har etableret deres åbne hjemrejserådgivning på udrejsecenteret. Der er åbent hver eftermiddag mandag til fredag. Beboerne kan få rådgivning om
forholdene i deres hjemland eller det land, de skal udrejse
til.
Udrejsecenteret har opstartet et træningslokale med forskellige maskiner med fastmonterede vægte. En udendørs
miniboldbane, der har været nedtaget i forbindelse med
etablering af udrejsecentret, er genopsat.
Hvad er de ansattes oplevelse af beboere gennem deres
arbejde på udrejsecenteret?
Personalet på udrejsecenteret oplever i hverdagen et stille,
roligt og problemfrit udrejsecenter uden nævneværdige
udfordringer fra beboerne.

Er det muligt at få en rundvisning på udrejsecenteret?
I tilfælde af, at borgere fra lokalområdet har lyst til at se
nærmere på centerets faciliteter og virke, er de velkomne til
at kontakte den daglige leder af udrejsecenteret, Niels
Etlard Johannesen. Kontaktoplysninger findes på
udrejsecenterets hjemmeside, i pjecen om centeret og på
de tidligere omdelte tryghedskort.

NORDSJÆLLANDS POLITI
Har Nordsjællands Politi siden sidste nyhedsbrev ændret
deres politimæssige indsats omkring udrejsecenteret?
Der har siden sidste borgermøde ikke været anledning
til at justere den overordnede politimæssige tilgang. Der
er roligt i og omkring centeret. Vurderingen er derfor, at
politiet overordnet set fastholder samme opmærksomhed
og beredskab som hidtil. Alle hændelser, der finder sted i
centerets nærområde, vil blive fulgt op både operativt og på
ledelsesniveau.
Hvor mange anmeldelser har der været siden sidste
nyhedsbrev?
Sommerperioden har været roligt, og der har ikke været
hændelser i området, der efter et politimæssigt skøn kan
relateres til centeret. Der har været indbrud i nogle
ubeboede huse på Kettingevej, men der er ikke blevet
stjålet værdier af betydning. Der har været et mindre
hærværk på et hus på Sjælsmarksvej, og ved søen har der
været unge mennesker, der har spillet musik. Alt i alt mindre
hændelser, og hændelser, der ikke kan knyttes til
udrejsecenteret.
Hvordan forholder Nordsjællands Politi sig til
borgerhenvendelser vedrørende udrejsecenteret?
Politiet følger op på alle borgerhenvendelser vedrørende
udrejsecenteret. Bl.a. har Politiet undersøgt et på et
borgermøde tidligere nævnt ”mistænkeligt ophold” ved
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nogle forfaldne huse ved Sjælsmarkvej og Kettingevej. Her
kunne Politiet konstatere, at der er tale om legalt ophold.
Nordsjællands Politi har desuden på forskellig vis
efterforsket sagen om nazisymboler, der er malet på Center
Sandholm.
Nordsjællands Politi har desuden tilsendt Kriminalforsorgen
et oplæg med introduktion til de danske trafikregler, og der
er udleveret reflekser til udrejsecenterets beboere med henblik på at gøre trafikken omkring centeret mere sikker.

NATIONALT UDLÆNDINGECENTER
Hvor mange personer er blevet udsendt fra Danmark i
2015?
Nationalt Udlændingecenter (NUC) har i 2015 udsendt
ca. 1330 personer i gruppen af afviste asylansøgere samt
personer i Dublinproceduren. Lige nu sidder omkring 7.500
asylansøgere rundt omkring i Danmark, og indtil videre har
der været ca. 600 personer gennem udrejsecenteret. NUC
udfører p.t. relativt hurtige udsendelser, og der foretages
flere udsendelser end sidste år.
Kan NUC uddybe, hvordan en asylansøger oplever at få en
udvisningsdom?
Personer på tålt ophold, samt udvisningsdømte kriminelle,
er typisk meget høflige og stilfærdige beboere, der enten
det meste af tiden opholder sig andre steder end på
centeret, fx hos familie i København, eller holder sig meget
for sig selv og ikke giver Politiet de store problemer. Der
afholdes somme tider åbne arrangementer på Center
Sandholm for borgere med interesse i at stifte nærmere
bekendtskab med asylansøgere. Sidste åbent hus fandt
sted lørdag den 5. september 2015 på Center Sandholm.

UDLÆNDINGESTYRELSEN
Hvad er status på udrejsecenterets fremtid?
Udrejsecenteret havde den 11. august besøg af
udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjbjerg,
for at hun kunne få et indtryk af stedets virke. Hun mødtes
også med naboer for at lytte til deres bekymringer og
holdninger. Pressen dækkede ministerbesøget og
ministeren er i fortsættelse af besøget på udrejsecentret
bl.a. citeret i pressen for, at et udrejsecenter har vist sig at
virke i praksis. Udlændingestyrelsen fortsætter arbejdet
med centeret som hidtil, indtil der evt. foreligger andre
politiske beslutninger.

Referat fra fjerde borgermøde
Det fjerde borgermøde blev afholdt torsdag den 27. august
på Udrejsecenter Sjælsmark kl. 19.00-21.00. Referat og
billeder kan findes på hjemmesiden under ’møder.

Invitation til femte borgermøde
Nordsjællands Politi og Kriminalforsorgen inviterer hermed interesserede borgere til det femte borgermøde om
Udrejsecenter Sjælsmark. Borgermødet vil blive afholdt på
Restaurant Skovhus den 19. november kl. 19.00-21.00. Der
vil være status fra myndighederne og mulighed for dialog.
I tilfælde af ændringer eller for nærmere information om
borgermødet, hold dig da opdateret på på hjemmesiden.

Tryghedsvandringer og individuelle
sikringsbesøg
For at fremme trygheden i lokalområdet tilbyder Nordsjællands Politi fortsat at foretage fælles tryghedsvandringer i
lokalområdet, og at foretage individuelle sikringsbesøg.
Kontakt Nordsjællands Politi for yderligere information.

Husk i øvrigt …
Hvis du vil hjælpe Nordsjællands Politi med at fremme
trygheden i lokalområdet, så kan du tilmelde dig smssamarbejdet Tryk Politi på www.hjaelppolitiet.dk
Med
venlig hilsen
NORDSJÆLLANDS
Prøvestensvej 1 • 3000 Helsingør
Telefon 49 27 14 48 • Mail nsj-sjaelsmark@politi.dk
Web www.udrejsecenter.dk
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