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2020 fik på alle måder testet Asylafdelingens evne til at om-
stille sig og agere i en foranderlig hverdag. Som på stort 
set alle andre områder i samfundet stod 2020 helt og hol-
dent Covid-19-pandemiens tegn, og med mange menne-
sker samlet på relativt begrænset plads var bekymringen 
for omfattende smitteudbrud stor. Denne bekymring viste 
sig ubegrundet, da der i hele 2020 kun blev konstateret 18 
smittede beboere i forlængelse af de 456 tests, der blev ud-
ført. Der blev ikke konstateret smitte blandt personalet, og 
det lave antal smittetilfælde vidner om en stor omstillings-
parathed og professionalisme hos både medarbejdere og 
beboere. Beboerne på afdelingens centre har løbende holdt 
sig orienteret om gældende regler og anbefalinger og hur-
tigt og effektivt indrettet deres adfærd derefter. Dette gjorde 
medarbejdernes daglige opgaveløsning væsentlig nemme-
re og mindre konfliktfyldt end forventet. 
 
Pandemien medførte store forandringer i alle aspekter af 
Asylafdelingens arbejde. Blandt andet kørte afdelingens to 
opholdscentre med nødbemanding og nødberedskab i store 
dele af året. Medarbejdere og beboere måtte i fællesskab 
finde på nye løsninger og nye måder at arbejde og være 
sammen på. En række nye forholdsregler og anbefalinger 
skulle overholdes, og både voksne beboere og børn var i 
længere perioder isolerede på centrene, hvor fællesaktivi-
teter og fællesfaciliteter var lukket ned.  

På Børnecenter Østrup var situationen modsat. Her var der 
brug for alle ledige hænder, da husets beboere i lange pe-
rioder var afskåret fra at gå i skole og til fritidsaktiviteter. 
Derfor måtte personalet iværksætte hjemmeundervisning 
og være kreative, når det gjaldt om at aktivere beboerne in-
den for centerets rammer. 

Året bekræftede endnu engang asylafdelingens agilitet og 
dynamiske evne til at tilpasse opgaveløsningen i en foran-
derlig verden, der ikke kun var præget af Covid-19. 2020 var 
også kendetegnet af historisk lave indrejsetal for asylansø-
gere i Danmark. 
Som tabellerne på side 16 og 17 viser, faldt bruttoantallet 
af asylansøgninger i Danmark fra 2.716 i 2019 til 1.436 (30. 
november) i 2020. Samtidig faldt antallet af ansøgninger, 
der reelt blev behandlet i Danmark, fra 2.255 til 502. (Tabel 1)

Set i et historisk perspektiv (tabel 2), er denne udvikling 
endnu mere bemærkelsesværdig, og den har naturligvis 
også præget asylafdelingens hverdag. Således var belæg-
ningsprocenten på afdelingens centre den laveste siden op-
rettelsen i 2012. 
 
Også når det gælder uledsagede mindreårige asylansøgere 
har indrejsetallene været historisk lave i 2020, hvilket har 
påvirket belægningsprocenten på Børnecenter Østrup. 

På trods af Covid-19-pandemien og de kraftigt faldende ind-
rejsetal har asylafdelingen i 2020 formået at løse opgaven 
på en måde, der endnu engang understreger, at Vesthim-
merlands Asylafdeling er en vigtig og værdsat samarbejds-
partner for Udlændingestyrelsen i opgaven med at indkvar-
tere asylansøgere i Danmark. Dette blev bl.a. understreget 
af, at asylafdelingen ved udgangen af året genvandt udbud-
det om at drive Center Ranum, Center Holstebro og Børne-
center Østrup. 
I det efterfølgende gennemgås en række af de opgaver og 
temaer, der har præget afdelingens arbejde i 2020.

 Asylchef, Peter Riis Kristensen

Forord:
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En af de helt store opgaver i 2020 var etableringen, be-
manding og drift af et karantænecenter for Covid-smit-
tede asylansøgere fra hele Jylland. I april bad Udlæn-
dingestyrelsen Asylafdelingen om at etablere og drive et 
center, der umiddelbart skulle kunne modtage beboere 
fra hele Jylland i det øjeblik, de blev konstateret smittede. 
Det stillede store krav til både indretning, kompetencer i 
medarbejdergruppen og logistik omkring transport til og 
fra centeret. Centeret fik til huse i det tidligere asylcenter 
i Brovst, og i etableringen trak asylafdelingen på den ef-
terhånden lange erfaring med etablering af nye centre, 
der er til stede blandt afdelingens eksisterende personale. 
Et Covid-center kræver dog en væsentlig anderledes ind-
retning og væsentlig anderledes arbejdsgange og proce-
durer end et traditionelt center, ligesom driften krævede 
et ekstraordinært tæt samarbejde med Asylafdelingens 
sundhedspersonale samt Styrelsen for patientsikkerhed. 
Alt dette blev etableret i løbet af et par travle uger i april, 
og centeret modtog sine første beboere medio april. Si-
den var centeret i drift i 24-timers beredskab indtil ultimo 
december. 
Center Brovsts bemanding og drift blev i vid udstræk-
ning varetaget af asylafdelingens eget personale, hvilket 
krævede nye lokalaftaler med de faglige organisationer 
og trak væsentlige ressourcer fra afdelingens alminde-
lige centre. Det lykkedes dog at få etableret et veldrevet 
center med et godt og smidigt samarbejde med andre 
asyloperatører og ikke mindst Udlændingestyrelsen, der 
også i andre sammenhænge har trukket på asylafdelin-
gens kompetencer, når det gælder smittebegrænsende 
procedurer og arbejdsgange på landets asylcentre. 

En af de helt store opgaver i 2020 

var etableringen, bemanding og drift 

af et karantænecenter for Covid-

smittede asylansøgere fra hele

Jylland.
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Kønsfordeling:

Fase-inddeling:Opholdstid:

Aldersfordeling:
Mænd Kvinder Ukendt

Fase 2 Fase 3 Fase 13 mdr. 3-6 mdr. 1/2-1 år 1-2 år 2-3 år Over 3 år

0-2 år 3-5 år 6-17 år 18-21 år 22-150 år

48%

18%

24%

67%

24%

9%

6%

36%

52%

27%

16%
10%

7% 3%

14%

20%

19%

Statistik 2020 - alle centre
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Sundhed
2020 var i sagens natur et år, der lagde et ekstraordinært 
pres på Asylafdelingens sundhedsafdeling. Regeringens 
skiftende anbefalinger og vejledninger skulle via Vest-
himmerlands Kommunes beredskabsgruppe oversæt-
tes til praksis på indkvarteringsstederne, og samtidig 
skulle der tages højde for Udlændingestyrelsens sær-
skilte retningslinjer. Året krævede også et tæt og smidigt 
samarbejde med Styrelsen for patientsikkerhed og hen-
holdsvis region Nord og Midt, når der blev konstateret 
smitte på en af afdelingens centre. 

”Det har helt klart været et år, hvor vi asfaltererede, 
mens vi kørte. Vi havde selvfølgelig udarbejdet nogle 
beredskabsplaner for, hvordan vi skulle forholde os, når 
der blev konstateret smitte på et center, men når situa-
tionen så rent faktisk opstår, er der altid en del detaljer, 
som man ikke kunne forudse. Samtidig ændrede anbe-
falingerne sig løbende, så vi har skullet agere forskelligt 
og tilpasse vores indsats til hvert enkelt smittetilfælde,” 
siger sundhedsfaglig leder i Asylafdelingen, Margrethe 
Nielsen

Det har helt klart været et år, hvor 

vi asfaltererede, mens vi kørte. Vi 

havde selvfølgelig udarbejdet nog-

le beredskabsplaner for, hvordan vi 

skulle forholde os, når der blev kon-

stateret smitte på et center.

Statistik 2020 - alle centre
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Covid-19 satte også sit naturlig præg på de ekstraordinære 
pædagogiske tiltag, der ellers var planlagt for 2020. Såle-
des havde Asylafdelingen fået bevillinger til i alt 36 forskel-
lige pædagogiske tiltag målrettet børn og unge, hvoraf det 
trods pandemien lykkedes helt eller delvist at gennemføre 

de fleste. I alt blev der brugt 1.840 personaletimer på ud-
flugter og projekter, der skulle skabe oplevelser og indhold 
i hverdagen for børn og unge på afdelingens centre. Af eks-
traordinære pædagogiske tiltag kan blandt andet nævnes:

Ekstraordinære
pædagogiske tiltag



Fodboldskole i samarbejde med DBU

Idræt, leg og bevægelse

Weekendture til Kystcenteret i Thyborøn

Weekendture til Lalandia og Legoland

Familietur til Fårup Sommerland

Mange af de ekstraordinære pædagogiske tiltag, der var 
planlagt i 2020, var planlagt i samarbejde med eksterne 
samarbejdsparter, og det har krævet stor gensidig forstå-
else og smidighed fra både Asylafdelingen og disse parter, 
når projekter har skullet ændres, skæres til eller helt afly-
ses. Asylafdelingen har dog over flere år oparbejdet et godt 
og gensidigt samarbejde med disse leverandører, hvilket 
har bidraget til, at så mange projekter trods alt har kunnet 
gennemføres helt eller delvist.  

Ugentlige musiktilbud i samarbejde 
med Ranum Børnehave

Landmand for en dag
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2020 var også året, hvor opgaven med at undervise voks-
ne asylansøgere på Center Holstebro overgik til Vesthim-
merlands Kommunes eget Center for kompetenceudvikling 
(CKU). Siden Center Holstebros etablering i 2014 har denne 
opgave været varetaget af en ekstern leverandør, men af 
både kvalitative og økonomiske årsager vurderede asylaf-
delingen, at denne opgave lå bedre hos CKU, der i forvejen 
varetager voksenundervisningen af beboere på Asylcenter 
Ranum. 
På trods af de svære betingelser har personalet på Cen-
ter Holstebro og lærere fra CKU fundet ind i et gensidigt 
og smidigt samarbejde. Det har betydet, at beboerne også 
har modtaget kvalificeret undervisning i de perioder, hvor 
voksenskolen rent fysisk har været lukket, og dermed har 
skolen bidraget til at bibeholde en vis form for struktur i 
beboernes hverdag. 

I 2020 blev det også besluttet at flytte voksenundervisnin-
gen af beboere fra Center Ranum. Undervisning er hidtil 
foregået i den tidligere Louns/Alstrup Skole i Hvalpsund, 
men muligheden for et salg af denne adresse har betydet, 
at andre muligheder er blevet undersøgt. Valget er faldet 
på den tidligere LBO i forbindelse med den nu nedrevne 
Strandby Skole. Både medarbejdere fra CKU og Center Ra-
num har besigtiget lokalerne og ser store muligheder for 
at skabe en anderledes og udviklende undervisning på den 
nye adresse. 
Selve flytningen er foregået i første halvår af 2021, og både 
den kortere afstand til Center Ranum og de nye fysiske 
rammer bliver udnyttet til at skabe en større integration 
af det pædagogiske arbejde på centeret og det undervis-
ningsfaglige i forbindelse med voksenundervisningen. 

Voksen-
undervisning
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På Børnecenter Østrup betød Covid-pandemien i 2020, 
at en del pædagogiske udviklingstiltag måtte sættes på 
pause. Dog nåede personalet at afslutte 1. modul af en 
særlig tilrettelagt akademiuddannelse på UCN, ligesom 
den interne personaleudvikling med udgangspunkt i Pe-
ople Tools-værktøjet fortsatte. Centeret fik også tilgang 
af en ny pædagogisk koordinator, der især skal sikre, at 

de nye pædagogiske tiltag og forbedringer på registre-
rings- og dokumentationsområdet forankres i medarbej-
dergruppen. 
En af de helt store opgaver på Center Østrup i 2020 var 
samarbejdet med Udlændingestyrelsen og Dansk Røde 
kors om håndteringen af de såkaldt gedeorienterede 
uledsagede mindreårige (GUMI) fra især de nordafrikan-

14

BCØ
En af de helt store opgaver 

på Center Østrup i 2020 

var samarbejdet med Ud-

lændingestyrelsen og Dansk 

Røde kors om håndteringen 

af de såkaldt gedeoriente-

rede uledsagede mindreårige 

(GUMI) fra især de nord-

afrikanske lande.
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ske lande. Der har i længere tid været udfordringer med 
at integrere og fastholde denne særlige gruppe i asylsy-
stemet, og de hidtidige procedurebeskrivelser, som bl.a. 
omfatter en hurtig overlevering fra Center Sandholm 
til Børnecenter Østrup, har vist sig at være mindre ef-
fektive end håbet. Derfor er Center Østrup i samarbejde 
med Vesthimmerlands Familieafdeling p.t. i gang med 

at udvikle ideer til nye indsatser og handlemuligheder 
over for denne gruppe. Dette arbejde vil fortsætte ind i 
2021 og bidrage til den stadig højere grad af integration 
og samarbejde med familieafdelingens medarbejdere og 
kompetencer.

En af de helt store opgaver 

på Center Østrup i 2020 

var samarbejdet med Ud-

lændingestyrelsen og Dansk 

Røde kors om håndteringen 

af de såkaldt gedeoriente-

rede uledsagede mindreårige 

(GUMI) fra især de nord-

afrikanske lande.
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Asylområdet generelt

Antal asylansøgere (bruttoansøgertallet)

Antal opholdstilladelser meddelt på asylområdet mv.
(note 1) (alle sagstyper, alle myndigheder)

- heraf konventionsstatus

- heraf beskyttelsesstatus/de facto status

- heraf midlertidig beskyttelsesstatus

Antal flygtninge fordelt til kommunerne

Tal for Udlændingestyrelsens del af sagsbehandlingen

Antal asylansøgere, der er overgået til
realitetsbehandling (registreringstallet)

Anerkendelsesprocenten i asylsager
i Udlændingestyrelsen

 Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec

 207  179  121 39 58 107 123 147 162 147 146

 76 98 71 21 25 17 42 45 42 46 48

 46 53 36 7 14 12 31 20 23 26 26

 14 17 3 1 9 5 2 16 6 10 7

 16 8 23 6 2 0 9 7 6 5 14

 40 65 57 28 20 17 32 47 38 43 45

 123 80 46 5 20 42 65 29 32 49 11

1.436

531

294

90

96

432

502

2.716

1.783

770

658

309

733

2.255

57%

Kategori:  Periode:

(A) Tabel 1: Aktuelle hovedtal på asylområdet mv.

I alt
2019

2020
I alt pr. 30.11.20

2020

43%

Note: Antallet af fjernregistrerede asylansøgere omfatter personer, der allerede har et opholdsgrundlag i Danmark, og personer der umiddelbart op til asylansøgningen har 
haft et opholdsgrundlag, som er bortfaldet eller inddraget. Andelen af fjernregistrerede beregnes ikke som en andel af antallet af registrede asylsøgninger i udlændingesty-
relsen (Public360). Andelen af fjernregistrerede var henholdsvis 30% i 2018, 2019 33%, mens andelen i 2020 indtil videre er ca. 23%.
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Nationalitet  Måned:

Marokko

Afghanistan

Syrien

Algeriet

Somalia

Irak

Iran

Entrea

Statsløse**

Indien

Tunesien

Libyen

Øvrige

I alt

 Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec

 5 6 2 0 1 3 6 7 16 10 5  61 84

 0 1 1 0 2 1 1 1 3 2 3  15 28

 0 0 0 0 0 1 3 4 2 1 2  13 28

 2 5 0 0 0 1 2 4 0 3 0  17 18

 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0  3 12

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  1 10

 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 1  6 7

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0  1 5

 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1  2 5

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 3

 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0  3 3

 0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0  4 2

 1 2 2 0 0 0 3 2 1 3 3  17 12

 9 16 7 1 3 8 15 18 26 24 16  143 217

1.436

531

294

90

96

432

502

(A) Tabel 5: Antal asylansøgninger fra uledsagede mindreårige fordelt på de største nationalitetsgrupper*

I alt pr.
30.11.20

I alt
2019

År Måned:

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 Jan  Feb  Mar  Apr  Maj  Jun  Jul  Aug  Sep  Okt  Nov  Dec

 52 46 34 43 80 91 92 154 325 321 511 395 2.144

 255 132 66 83 103 130 97 80 73 57 53 55 1.184

 34 49 37 29 47 61 49 38 28 32 36 22 462

 27 22 41 10 13 10 11 23 20 21 28 17 243

 15 20 17 15 11 15 16 18 30 20 19 21 217

 9 16 7 1 3 8 15 18 26 24 16  143

1.436

531

294

90

96

432

502

(A) Tabel 6: Historiske antal asylansøgninger fra uledsagede mindreårige*

I alt

* Tallene for 2015-2019 og i perioden 1. januar - 31. juli 2020 er opdateret på baggrund afhhv. endelige og løbende registreringer i POLSAS fra Rigspolitiet. Fra og med 1. august 
2020 er tallene opdateret på baggrund af registreringer i udlændingemyndighedernes elektroniske sagsbehandlingssystem. Der tages forbehold for, at der kan forekomme 
efterkorrektioner til disse tal.
** Inklusiv statsløse palæstinensere.



Traditionen tro har asylafdelingen været genstand for en 
række tilsyn også i 2020. Det gælder bl.a.:

{  Socialtilsyn Midt, Børnecenter Østrup

{  Fagligt tilsyn, Asylcenter Holstebro

{  Skrifteligt økonomisk tilsyn, 1. kvt. 2020

{  Skrifteligt fagligt VUA tilsyn

{  Skrifteligt inventartilsyn

{  Skrifteligt tilsyn vedr. databehandleraftale 

{  Skrifteligt tilsyn vedr. lageroptælling

{  Skrifteligt tilsyn vedr. centrenes ydelsesudbetalinger

{  Løbende levering af nøgletal for undervisnings- og
       aktiveringsindsatsen

Alle tilsyn er endt med tilfredsstillende resultater og et 
ganske begrænset antal anbefalinger og indskærpelser. 
I december 2020 indledte Udlændingestyrelsen en evalu-
ering af styrelsen eget tilsynskoncept, hvor bl.a. Asylafde-
lingen kom med input. Det er et evalueringsarbejde, der 
forventes at fortsætte ind i 2021. 

Tilsyn

Alle tilsyn er endt med

tilfredsstillende resultater 

og et ganske begrænset

antal anbefalinger og

indskærpelser. 

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓
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Det må forventes, at Covid-19 sætter sit præg på i hvert 
fald første halvdel af 2021, ligesom de meget lave ind-
rejsetal forventes at fortsætte. Dermed må asylafdelin-
gen indstille sig på det forholdsvist lave aktivitetsniveau, 
der også har præget store dele af 2020. Der er dog nogle 

opgaver, som kommer til at præge første halvår.  Først 
og fremmest skal voksenskolen i Hvalpsund flyttes til 
Strandby, og så snart der åbnes op for voksenundervis-
ningen igen, skal de nye rammer fyldes ud på bedste vis i 
samarbejde mellem CKU og Asylcenter Ranum. 



Ved årsskiftet overtog Asylafdelingen det overordnede 
ansvar for sundhedsbetjeningen af beboere på opholds-
stedet Station Vest. Det er ofte beboere med alvorlige 
psykiske udfordringer, og samarbejdet mellem Asylaf-
delingens sundhedsafdeling og personale og læger, der 

tilknyttet disse beboere, er i gang med at blive etableret. 
Dette er et område der vil have stort sundhedsfagligt fo-
kus i 2021.

21

Ved årsskiftet overtog

Asylafdelingen det overord-

nede ansvar for sundheds-

betjeningen af beboere på 

opholdsstedet Station Vest.
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På Børnecenter Østrup vil den faglige opkvalificering 
fortsætte i det tempo, Covid-19 tillader, og samarbejdet 
med familieafdelingen om nye indsatser over for de ga-
deorienterede unge vil have stort fokus. I det hele taget 
vil samarbejdet mellem Asylafdelingen og Familieafde-
lingen blive udvidet i 2021, da der opleves et stadig større 
behov for psykosociale indsatser på afdelingens centre.

Som noget helt nyt skal Asylafdelingen i 2021 bidrage til 
et gensidigt og smidigt samarbejde med den nyoprette-
de styrelse, Hjemrejsestyrelsen. Styrelsen blev oprettet 
ultimo 2020, men grænseflader i forhold til Udlændinge-
styrelsen og andre samarbejdsparter er endnu ikke helt 
klarlagt, hvilket betyder, at dette samarbejde formentlig 
vil tiltrække sig en del opmærksomhed i 2021. 
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