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Siden opstarten i oktober 2012 har Asylcenter Vesthimmer-
land oplevet massive forandringer i takt med en voldsomt 
stigende tilstrømning og en lige så brat afmatning i antallet 
af asylansøgere. Det har stillet store krav til organisationens 
fleksibilitet og omstillingsparathed. 2018 var ingen undta-
gelse. På trods af stabilt lave indrejsetal har opgaven med 
at indkvartere asylansøgere krævet nytænkning og handle-
kraft for at imødekomme ændrede rammevilkår og et kraf-
tigt skærpet fokus på indhold og kvalitet i opgaveløsningen.  
Samtidig har organisationen skullet tilpasse kapacitet og 
medarbejderstab til den nye virkelighed, hvilket i 2018 be-
tød, at opholdscenteret i Frederikshavn og Børnecenteret i 
Rovvig måtte dreje nøglen om. Dermed måtte vi sige farvel 
til mange dygtige og loyale medarbejdere. 

Kapacitetstilpasningerne kombineret med både det politi-
ske og offentlige fokus på opgaveløsningen har stillet nye og 
anderledes krav til organisationen. Især er kravene til regi-
strering og dokumentation samt kvalitetssikring i forhold til 
økonomistyring og planlægning blevet skærpet. Som en del 
af Vesthimmerlands Kommunes forvaltning er disse krav 
en naturlig og indarbejdet del af den daglige administrative 
drift, men for medarbejderne i Asylcenter Vesthimmerland 
har de nye rammevilkår haft en betydelig indvirkning på 
dagligdagen.  
På den baggrund iværksatte Asylcenter Vesthimmerland i 
foråret 2018 i samarbejde med Univercity Collage Nordjyl-
land et medarbejderseminar over i alt seks dage. Her blev 
Asylcenter Vesthimmerlands værdigrundlag taget op til 
revision, ligesom medarbejderne diskuterede, hvordan op-
gaven havde forandret sig, og hvordan vi i fællesskab sik-
rede, at vi som asyloperatør fortsat løste opgaven med høj 
kvalitet.

Det kom der nogle goder debatter ud af, og da støvet hav-
de lagt sig, var Asylcenter Vesthimmerlands værdigrund-
lag blevet suppleret, ligesom retningslinjerne for en ny 
kvalitetssikringsmodel var blevet lagt. 

Fremadrettet vil alle leverancekrav være underlagt kvali-
tetsstandarder og en toleddet ledelseskontrol, der sikrer, 
at kravene opfyldes med høj kvalitet og på en måde, der 
giver mening for medarbejderne. Samtidig er MED-or-
ganiseringen som en del af Vesthimmerlands Kommune 
blevet revideret, så der nu er lokale MED-udvalg på alle 
centre. På den måde er afstanden mellem medarbejdere, 
den lokale ledelse og den centrale ledelse i forvaltningen 
blevet mindre til gavn for kommunikationen både op og 
ned i organisationen. 

2018 bød også på en lang række aktiviteter for beboerne, 
og året bekræftede, at Asylcenter Vesthimmerland for-
mår at levere stabil drift, samtidig med at organisationen 
forandrer og fornyer sig med understøttende tiltag på 
både personale- og beboerside. 

Det er dermed en organisation med et solidt fundament 
og en god selvforståelse, der kigger ind i 2019 og længere 
frem, hvor vi fortsat vil være en handlekraftig, troværdig 
og fleksibel samarbejdspartner for Udlændingestyrelsen 
og en respektfuld, tillids- og meningsskabende vært for 
vores beboere. 

God læselyst
Peter Riis Kristensen
Asylchef

Forord:
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I dag driver Asylcenter Vesthimmerland to opholdscentre 
i henholdsvis Ranum og Holstebro samt et børnecenter 
for uledsagede mindreårige asylansøgere i Østrup. Sam-
let har organisationen en kapacitet på 880 pladser og 57 
medarbejdere. Vejen hertil har dog været lang og begi-
venhedsrig. Fra opstarten i oktober 2012 voksede Asyl-
center Vesthimmerland i løbet af sine første to leveår 
fra otte til flere end 200 medarbejdere. Kapaciteten blev 
udvidet fra 200 pladser på det første center i Ranum til 
3.000 pladser på ni forskellige asylcentre i slutningen af 
2015. 
Samtidig har Asylcenter Vesthimmerland åbnet og lukket 

flere centre løbende for at håndtere periodiske spidsbe-
lastninger. Således har vi åbnet og lukket i alt 13 forskel-
lige centre i seks forskellige kommuner i organisationens 
forholdsvis korte levetid. 
På trods af de omskiftelige tider er det lykkedes Asylcen-
ter Vesthimmerland at fastholde medarbejderne, således 
at langt hovedparten af de ansatte i dag har flere års 
erfaring med asylindkvartering. Stort set alle medarbej-
dere har haft forskellige arbejdssteder, medvirket til op-
start og nedlukning af centre og varetaget en bred vifte af 
funktioner. Det er altså en garvet flok pædagogiske med-
arbejdere, der i dag varetager opgaveløsningen på de tre 
tilbageværende centre. 
Denne erfaring kommer beboerne til gode, når de møder 
personalet i det daglige.
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At stå for indkvartering og administration omfatter en 
bred vifte af opgaver. Først og fremmest skal beboerne 
tilbydes en bolig, der lever op til Udlændingestyrelsens 
krav. Kravene varierer afhængigt af beboerens status 
som enten enlig, par eller familie. Under indkvarterin-
gen skal asylcenterets medarbejdere hjælpe beboer-
ne i deres kontakt med Udlændingestyrelsen og andre 
myndigheder – det omfatter blandt andet at arrangere 

sagsrejser og sørge for, at beboerne møder op til aftaler 
med Udlændingestyrelsen, politiet, advokater mm. Asyl-
centeret administrerer, kontrollerer og udbetaler også 
asylansøgernes kontante ydelser. Hvis beboeren får til-
kendt ophold i Danmark, er det medarbejdernes opgave 
at arrangere de nærmere detaljer omkring udflytning til 
beboerens kommende opholdskommune.

Indkvartering
og administration
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Asylansøgerne underskriver ved ankomsten til et asyl-
center en kontrakt med asylcenteret. Kontrakten define-
rer rettigheder og pligter for asylansøgeren under ind-
kvarteringen. Asylansøgeren forpligter sig blandt andet 
til at deltage i undervisning (10 timer om ugen) og aktive-
ring på centeret (10 timer om ugen).

Voksenundervisningen varetages af eksterne leveran-
dører med erfaringen for sprogundervisning af voksne 
tosprogede, mens aktiveringen organiseres på de enkel-
te centre af asylmedarbejdere.  Aktiveringen kan bestå i 
rengøring, arealpleje, cykelreparation, opsyn med fælles-

områder, mindre tolkeopgaver, kontaktperson for perso-
nalet uden for arbejdstid eller aktiviteter, beboerne selv 
arrangerer for børn eller andre beboere på centeret. 

Det er asylcenterets opgave at stå for registreringen af 
beboernes fremmøde til undervisning og aktivering. Hvis 
beboeren ikke møder op til de aftalte aktiviteter, kan det 
have konsekvenser for beboerens kontante ydelser.

07

Voksenundervisning
og aktivering



I forhold til børn (0-17 år) er det asylmedarbejdernes 
opgave at skaffe tilbud om legestue/børnehave, skole 
og fritidsaktiviteter til børnene. Disse ydelser købes i det 
pågældende centers hjemkommune, og asylcenterets 
medarbejdere koordinerer og samarbejder tæt med de 
involverede institutioner. Alle børn går i almindelige fol-

keskoler, og i samarbejde med asylcenterets sundheds-
plejerske følges børnenes sundhed og generelle trivsel 
tæt. Asylbørn har krav på samme undervisnings- og 
sundhedstilbud som danske børn.

08

Børn
(0-17 år)
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En væsentlig opgave i medarbejdernes daglige arbejde 
er at holde øje med og bidrage til beboernes generel-
le trivsel. Dette arbejde koordineres i det psykosociale 
team, der ledes af en fælles socialkoordinator. På ugent-
lige møder diskuteres forskellige beboeres generelle 
trivsel og udvikling, og der samarbejdes tæt med den 
stedlige kommunes socialforvaltning, hvis der er behov 
for en ekstra indsats. 

Netop den psykosociale indsats er et område som er ble-
vet opgraderet væsentligt i Asylcenter Vesthimmerland i 
2018. Det skyldes, at beboersammensætningen har nød-
vendiggjort et større fokus.

”Det er tydeligt, at de beboere, vi har i dag, har det svæ-
rere end dem, vi så for bare et år til halvandet siden. Tid-
ligere fokuserede vi meget på børnenes trivsel. Det gør 
vi stadig, men vi ser også flere og flere voksne asylansø-
gere, der har behov for en ekstra indsats. Det kræver et 
godt og smidigt samarbejde med sagsbehandlerne i de to 
kommuner vi har centre i, hvilket vi heldigvis har,” siger 
socialkoordinator Bente Kielsgaard Engelsbæk. 

Psykosocial
indsats
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I forbindelse med de to opholdscentre driver Asylcenter 
Vesthimmerland to sundhedsklinikker, der i udgangs-
punktet tager sig af al sundhedsbehandling af centrenes 

beboere. Klinikkerne er bemandet af sygeplejersker, og 
det er en kompleks opgave at levere sundhedsydelser til 
asylansøgere, da voksne asylansøgere ikke er omfattet af 
den almindelige sygesikring, men af helt andre regler og 
lovgivning. Derudover møder sundhedspersonalet ofte pro-
blemstillinger, der ikke er så udbredte i det danske sund-
hedsvæsen. 
2018 har budt på en markant stigning i beboere med både 

Sundhed



fysiske og psykosomatiske problemstillinger, og sundheds-
afdelingen inddrages ofte i den psykosociale indsats. 
Det er sundhedspersonalet, der visiterer til sundhedskli-
nikken, samt lægekonsultationer. Lægen kan viderehenvi-
se til f.eks. udredning på sygehus, speciallæger og psyko-
log. Det specielle ved sundhedsbehandling til asylansøgere 
er ligeledes, at der som oftest skal søges om kaution hos 
Udlændingestyrelsen.

Da asylansøgere ikke er omfattet af den danske sygesik-
ring, skal asyloperatøren betale separat for hver enkelt be-
handling.
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Asylcenter Ranum var det første center, der blev etab-
leret i oktober 2012, og har i dag plads til 320 asylan-

søgere. Centeret er etableret i bygninger, der tidligere 
fungerede som kollegium til Ranum Seminarium – be-
byggelsen kaldes derfor også Kollegieparken.

Asylcenter Ranum er et blandet indkvarteringscenter, 
hvor familier og enlige af begge køn bor side om side, og 
beboerne skal selv sørge for indkøb, madlavning, tøjvask 
og rengøring. Beboerne får udbetalt en kontant ydelse 
hver 14. dag – ydelsens størrelse afhænger blandt an-
det af status for asylansøgerens sagsbehandling, sta-
tus som single, par eller familie, antal børn i familien og 

Center
Ranum
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asylansøgerens fremmøde til undervisning og obligato-
risk aktivering.
På Asylcenter Ranum bliver børn i alderen 0 til 3 år pas-
set af deres egne forældre, mens de 3 til 5-årige kan gå 
i Ranum Børnehave. Børn fra 6 til 16 år går i udgangs-
punktet på Farsø Skole i en såkaldt modtagerklasse, 
men hvis danskkundskaberne rækker til det, kan enkel-
te børn indsluses i de almindelige folkeskoleklasser på 
Ranum Skole. De voksne beboere på centeret går på en 
speciel asylskole i Hvalpsund, som drives af kommunens 
skole- dagtilbudsafdeling.

I fritiden har beboerne mulighed for at spille bl.a. fodbold 
og floorball eller gå til zumba i den lokale idrætsklub, 
ligesom beboere og frivillige i fællesskab driver en gen-
brugsbutik og en legestue for de 0 til 3-årige og deres 
forældre.
På Asylcenter Ranum er der ansat  en afdelingsleder, syv 
pædagogiske medarbejdere, to serviceteknikere, to sy-
geplejersker og en sundhedsplejerske.

Beboerne skal selv sørge 

for indkøb, madlavning, 

tøjvask og rengøring.
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Asylcenter Holstebro er placeret i Dansk Metals tidlige-
re kursuscenter i smukke omgivelser i fredsskov ca. 2,5 

kilometer fra Holstebro centrum. Bygningerne har også 
tidligere fungeret som hotel under navnet Ny Skovlund, 
og med mindre end en kilometer til indkøbsmuligheder 
og tre kilometer til togstation er beliggenheden ideel for 
beboerne – ikke mindst dem der har øje for naturens 
skønhed.

”Jeg er sikker på, at de helt fantastisk smukke naturom-
givelser har en gavnlig effekt på vores beboere. Mange af 
dem har jo forfærdelige oplevelser med sig i baggagen, 

Center
Holstebro



og så er udsigten til en smuk dansk bøgeskov og råvildt, 
der går og græsser nede på engen, absolut ikke det vær-
ste, man kan blive præsenteret for,” siger afdelingsleder 
Klaus Kaysen.

Børnene på Asylcenter Holstebro bliver passet af de-
res egne forældre, indtil de fylder tre år, derefter går de 
i børnehave og skole i forskellige institutioner i Holstebro, 
mens de voksne modtager undervisning på selve centeret.
Til Asylcenter Holstebro er tilknyttet en afdelingsleder, 

fem pædagogiske medarbejdere, en serviceleder og to 
sygeplejersker. 
På centeret er der bl.a. etableret en genbrugsbutik, 
sprogcafé og cykelværksted, og beboerne har mulighed 
for at spille fodbold i Holstebro Boldklub og komme til 
håndbold.
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Center Østrup er Asylcenter Vesthimmerlands center for 
uledsagede mindreårige asylansøgere (UMI’er). Cente-
ret fungerer både som almindeligt børnecenter og som 
center for meget unge UMI’er (under 13 år). Dermed har 
personalet at gøre med en særligt sårbar beboergruppe, 
hvilket kræver en helt anden tilgang end på et almindeligt 
voksencenter. Først og fremmest kræver det langt større 
personaleressourcer at drive et børnecenter, da centeret 
er døgnbemandet og normeringen per beboer er langt 
højere. 

18
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”Det er en meget vanskelig pædagogisk opgave at arbej-
de med børn, der oftest kommer med meget traumatise-
rende oplevelser i baggagen, og samtidig være i stand til 
at navigere i en hverdag med både sproglige og kulturelle 
barrierer. Det kræver stor pædagogisk indsigt og tæft, og 
det har vores medarbejdere heldigvis,” siger afdelingsle-
der Camilla Flindt. 

Sammen med medarbejderne har hun drevet centeret 
siden 2014, og erfaringerne fra Center Østrup er blandt 

andet blevet brugt som forlæg, når der skulle etableres 
andre børnecentre i Danmark. 
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sproglige og kulturelle 

barrierer.



20

Vi prøver hele tiden 

at skabe kontakter til 

organisationer og for-

eninger, der har be-

røringsflader med det 

arbejde, som de frivil-

lige udfører i Asylcen-

ter Vesthimmerland. 

Det skaber noget alsi-

dighed i tilbuddene.

På Asylcenter Vesthimmerlands to opholdscentre spiller 
frivillige kræfter en væsentlig rolle. Der drives genbrugs-
butikker, organiseres cafeer og arrangeres fritidsaktivi-
teter. Alle centre har oprettet en støtteforening, og der er 
udpeget en frivilligkoordinator blandt personalet på hvert 
center. Frivilligarbejdet styres overordnet af Asylcenter 
Vesthimmerlands centrale frivilligkoordinator, Henrik Bo 
Rasmussen. 
”Vi har valgt at organisere frivilligarbejdet meget lokalt, 

så de frivillige altid har en medarbejder med stort lokal-
kendskab at henvende sig til. Det giver en bedre service 
over for både de frivillige og de beboere, der benytter sig 
af de tilbud, som de frivillige stabler på benene. De lokale 
medarbejdere har et bedre overblik over, hvilke mulighe-
der der er for aktiviteter i lokalområdet,” siger Henrik Bo 
Rasmussen.
Han understreger, at de frivillige indgår i et meget bredt 
spekter af aktiviteter på de to centre, men at det især er 

De frivillige
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udflugter ud i nærområderne, der har både beboernes og 
de frivilliges interesse. Ud over de almindelige, løbende 
aktiviteter har Asylcenter Vesthimmerland i 2018 også 
samarbejdet med andre organisationer om særskilte ar-
rangementer. For eksempel har der været et samarbejde 
med Dansk Flygtningehjælps ungdom, DFUNK, Red Bar-
net Ungdom og Dansk Røde Kors’ Ungdom. 
”Vi prøver hele tiden at skabe kontakter til organisationer 
og foreninger, der har berøringsflader med det arbejde, 

som de frivillige udfører i Asylcenter Vesthimmerland. 
Det skaber noget alsidighed i tilbuddene, og beboerne 
får et indtryk af forenings- og frivilligverdenen i Danmark 
gennem direkte relationer i stedet for teoretisk undervis-
ning i et klasselokale,” siger Henrik Bo Rasmussen.  
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2018 var på mange måder et år, hvor der blev tid og rum 
til at kigge på den interne organisering, finpudse proce-
durer og retningslinjer og styrke de administrative støt-
tefunktioner i asylafdelingen. Dermed står Asylcenter 
Vesthimmerland godt rustet til fremtiden, og med nedluk-
ningen af Jammerbugt Asylafdeling kan vi se frem til nye, 
spændende opgaver. Blandt andet overtager Asylcenter 
Vesthimmerland i foråret 2019 administrationen af 16 fa-
milier, der er indkvarteret i selvstændige boliger over et 
bredt geografisk område samt en række beboere, der er 
privat indkvarteret i hele landet. Dette stiller store krav til 
administration og organisering, som vi ser frem til at løse.

På sundhedsområdet vil Styrelsen for patientsikkerhed 
som noget nyt påbegynde tilsyn med asylafdelingens 
sundhedsklinikker. Vi ser frem til tilsynene, så vi derigen-
nem fortsat kan sikre, at kvaliteten på sundhedsområdet 
også lever op til asylafdelingens høje kvalitetsstandarder.

Som noget nyt har Børnecenter Østrup indgået en aftale 
med Udlændingestyrelsen og Dansk Røde Kors om at huse 
de alleryngste gadeorienterede UMI’er. 
Baggrunden er, at gadebørn helt ned til otteårsalderen er 
begyndt at søge asyl i Danmark, og denne gruppe har hidtil 
været svær at fastholde og integrere i det eksisterende sy-
stem. Aftalen omfatter en hurtig og smidig modtagelse hos 
Dansk Røde kors og derefter hurtig overførelse til centeret 
i Østrup. Dette stille nye og anderledes krav til personalet 
på center Østrup, der dog i personalegruppen har stor er-
faring med både meget unge og gadeorienterede UMI’er. 
Som en del af Vesthimmerlands Kommune har asylafde-

lingen udpeget nogle fokusområder for 2019. Et af disse 
er ’Borgeren i centrum’ hvilket for asylafdelingen betyder 
et skærpet fokus på relationerne i de lokalsamfund, vi 
samarbejder med. Det er afgørende for en god og stabil 
drift af vores centre, at de indgår positivt og konstruktivt 
med naboer, foreninger og handelsliv i de områder, hvor 
de er placeret. Disse relationer vil Asylcenter Vesthim-
merland have ekstra fokus på i 2019. 

Fremtiden
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