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For Asylcenter Vesthimmerland var 2019 et år præget af 
stabilt lave indrejsetal og et deraf følgende lavt aktivitets-
niveau på asylområdet. Denne tendens var en forudset 
fortsættelse af tendensen fra 2018, og Asylcenter Vesthim-
merland havde derfor allerede i 2018 imødeset det lave 
aktivitetsniveau og foretaget de nødvendige tilpasninger 
i bemanding og omkostningsniveau. Disse tilpasninger fik 
deres fulde effekt i første halvdel af 2019, hvorfor økonomi-
en i Asylafdelingen over året var sund på trods af det lavere 
aktivitetsniveau. 
Det forholdsvist lave belæg på Asylafdelingens centre har i 
2019 skærpet vores fokus på kerneopgaven og nye tilgan-
ge til opgaveløsningen. Fra at være en organisation, der var 
kendetegnet ved højt tempo, gentagne åbninger og luknin-
ger af centre og evnen til at reagere hurtigt og effektivt på 
ændrede rammevilkår, har ledelse og medarbejdere skullet 
indstille sig på, at stabil drift og den langsigtede pædagogi-
ske indsats er nøgleord, samtidig med at fleksibiliteten og 
omstillingsparatheden bibeholdes. 
Sammen med tilpasninger i bemandingen og en tungere 
psykosocial profil hos beboerne har det nye fokus betydet 
en større integration af forskellige fagligheder i Asylafdelin-
gen. Sundheds-, service-, og pædagogisk personale bidra-
ger i dag i langt højere grad i hinandens opgaveløsninger 
end tidligere – til gavn for vores beboere, der oplever en 
større sammenhæng og 360 graders opmærksomhed på 
deres situation. 
Eksempelvis var 2019 året, hvor alt personale, som hen-
fører til service, transport og lagerføring, blev samlet i én 
afdeling under én leder. Denne ændring har vist sig effek-
tiv i forhold til at udnytte de personalemæssige ressourcer 
bedst muligt og optimere opgaveløsningen gennem spar-
ring og erfaringsudveksling på tværs af de tre centre. 

I 2019 overtog Asylcenter Vesthimmerland desuden vareta-
gelsen af en række udeboliger i forbindelse med lukningen 
af Jammerbugt Asylafdeling. Fem familier blev i den for-
bindelse flyttet til nye boliger i Holstebro, så de forholdsvis 
nemt kunne serviceres fra Center Holstebro, mens 11 fami-
lier forblev boende i egne boliger over et stort geografisk 
område i Nordjylland og nu bliver serviceret fra Centre Ra-
num. Denne opgave har krævet stor logistisk smidighed og 
tæt samarbejde mellem service/transport, det pædagogisk 
og det sundhedsfaglige personale. 
Et overordnet fokusområde i 2019 har været stille skarpt 
på ’Borgeren i centrum’.  Især på Center Ranum, der skal 
sameksistere med et meget lille lokalsamfund og fysisk er 
placeret midt i et villakvarter, har vi iværksat en skærpet 
indsats for at vedligeholde og udvikle det gensidige forhold 
til naboer, foreninger og erhvervsliv. Denne indsats har haft 
en betydelig positiv effekt på centerets rolle og omdømme 
i lokalsamfundet og vil blive beskrevet mere uddybende på 
de følgende sider. 
2019 viste således, at Asylcenter Vesthimmerland er en or-
ganisation, der trods massive tilpasninger, lavt aktivitetsni-
veau og ændrede behov hos beboerne, har formået at løse 
opgaven på et fagligt højt niveau ved hjælp af tværfaglighed 
og fleksibilitet. 

God læselyst
Peter Riis Kristensen
Asylchef

Forord:
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Ændrede behov
- nye løsninger:
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2019 markerede en foreløbig kulmination på en udvik-
ling i beboersammensætning og -behov, der har været 
undervejs et stykke tid. Det er blevet tydeligt, at beboerne 
på Asylcenter Vesthimmerlands centre generelt har stør-
re udfordringer både fysisk og psykisk end tidligere. Det 
stiller store krav til den psykosociale og sundhedsfaglige 
opgaveløsning. Årsagerne til denne udvikling kan være 
mange, men en undersøgelse fra Dansk Røde Kors viser, 
at den generelle sundhedstilstand – både fysisk og psy-
kisk - blandt asylansøgere er lavere i dag end tidligere al-
lerede ved ankomsten til Danmark. Dertil kommer, at de 
lave indrejsetal betyder, at de beboere, der bor på centre-
ne, ofte repræsenterer en ’restgruppe’ med komplicerede 
og langvarige verserende sager i Udlændingestyrelsen, 
hvorfor deres opholdstid i asylsystemet kan blive ufor-
holdsmæssig lang. 
For at imødegå denne tendens har Asylcenter Vesthim-
merland styrket det tværfaglige samarbejde mellem den 
pædagogiske og sundhedsfaglige stab. Således har der i 
2019 været åbent dagligt på centrene for sygemeldinger 
og tidsbestilling til klinikker fra 7.30 til 8.00, hvor både 
pædagogisk og sundhedsfagligt personale er til stede. 
Ligeledes deltager sundhedspersonalet nu konsekvent 
på de psykosociale teammøder, hvor indsatsen over for 
beboere med udfordringer tilrettelægges. Tidligere foku-
serede dette arbejdet stort set udelukkende på børn og 
børnefamilien, men dagsordenen er nu udvidet til også at 
omfatte voksne beboere med eksempelvis misbrugspro-
blemer og udfordringer i forhold til almindelig mestring 
af dagligdagen. Sundhedspersonale og pædagoger mod-
tager fælles supervision og er fælles om de kompetence-
løft, der tilbydes. 
Det nødvendige skarpere fokus på beboernes generelle 
trivsel har i 2019 også medført et større træk på Vest-
himmerlands Kommunes eksisterende kompetencer i 
f.eks. CPP og Familieafdelingen. Samtidig har man valgt 

på Asylcenter Ranum at ombygge to familielejligheder til 
handicapvenlige boliger, der kan benyttes af kørestols-
brugere. Det er planen at op til seks boliger kan ombyg-
ges på samme måde. 
En anden tendens, der påvirker den daglige opgaveløs-
ning, er antallet af ’inddragelsessager’. I 2019 var der en 
markant stigning i antallet af beboere, der tidligere har 
haft opholdstilladelse i Danmark, men af den ene eller 
anden grund har fået inddraget denne tilladelse. Det kan 
være beboere og familier, der har boet og arbejdet i Dan-
mark i ganske mange år, og for familiernes vedkommen-
de kan der være tale om børn, der er født i Danmark og 
altid har gået i dansk institution og skole. 
Dette stiller helt nye krav til de tilbud, der kan siges at 
være meningsfulde for beboerne. Både når det gælder 
voksenundervisning og aktivering, og når det gælder valg 
af passende skoletilbud og fritidsaktiviteter til børnene, 
har denne beboergruppe helt andre behov end den ’tra-
ditionelle’ asylansøger. Det er derfor afgørende, at per-
sonalet i disse tilfælde afsøger mulighederne for at lave 
individuelle løsninger og evt. trække på beboerne eksi-
sterende netværk i Danmark for at skabe en meningsfuld 
og respektfuld asylperiode. Det er åbenlyst at den slags 
individuelle løsninger stiller nye krav til personalet og ko-
ster ekstra tidsmæssige ressourcer. 

lave
Gul seddel
Kan vi komme af med denne lille horeunge?
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Kønsfordeling:

Fase-inddeling:Opholdstid:

Aldersfordeling:
Mænd Kvinder Ukendt
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Børnecenter Østrup
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2019 bød på et skifte i ledergruppen i Asylcenter Vesthim-
merland. Den mangeårige leder af Børnecenter Østrup, 
Camilla Flindt, valgte at takke ja til et nyt job i Familieaf-
delingen og blev afløst af Lars Klitgaard. Dermed overtog 
Lars en proces med at dreje den pædagogiske tilgang på 
centeret fra at skulle huse og rumme et relativt højt antal 
beboere med stor udskiftning, til i stedet at være et center 
med relativt få langtidsboende beboere med meget for-
skellige behov. 
”På Børnecenter Østrup har vi en aftale med Udlændinge-
styrelsen om, at vi tager os af både de ’almindelige’ og de 
helt små uledsagede (under 13 år). Samtidig skal vi stå klar 
til at håndtere og gerne fastholde de såkaldt ’gadeorien-
terede uledsagede’, som er en meget anderledes beboer-
gruppe. Det kræver en stærk faglig profil og en evne til at 

differentiere den pædagogiske tilgang inden for de samme 
fire vægge,” siger Lars Klitgaard. 
I slutningen af 2019 iværksatte han en langsigtet proces, 
der har til formål at løfte og styrke den samlede medar-
bejdergruppes kompetencer – både på individuelt niveau 
og som gruppe. En proces han tidligere har bidraget til på 
andre arbejdspladser. 
”Det er sindssygt vigtigt, at vi som medarbejdergruppe hele 
tiden er bevidste om, hvad vi gør, og hvorfor vi gør det. Vi 
må ikke bare ende på automatpiloten, fordi vi har gjort det 
– og gjort det godt – i så mange år. De fleste medarbejdere 
har arbejdet på børnecenter i adskillige år og har dermed 
også været med, da det gik rigtig stærkt. Det er den DNA, 
der er indlejret i deres arbejde, men opgaven har ændret 
sig, og vi bliver som medarbejdere nødt til at tilpasse os de 
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nye tider. Man kan sige, at vi skal gå fra en tilstand af evig 
forandring til en følelse af forankring. Det kræver nogle nye 
værktøjer, og dem går vi i gang med at udvikle og tilegne os 
i 2020,” siger Lars Klitgaard. 
2020 kommer derfor til at byde på en række værdisemi-
narer, hvor medarbejderens skal arbejde med Børnecenter 
Østrups grundværdier og kerneopgave. Hver medarbejder 
skal have udarbejdet sin egen personlighedsprofil og have 
løbende samtaler om, hvordan denne profil bedst muligt 
bidrager ind i den samlede medarbejdergruppes profil. 
Sidst men ikke mindst skal alle medarbejdere igennem en 
særlig tilpasset en akademiuddannelse i socialpædagogisk 
praksis ved University Collage Nordjylland. 
”Det bliver en helt vildt spændende proces, hvor hver enkelt 
medarbejder kommer til at sætte sig selv i spil og kigge på 

sin egen tilgang til arbejdet og rolle i gruppen. Samtidig får 
alle udvidet værktøjskassen med konkrete pædagogiske 
værktøjer, der gør det muligt at optimere fagligheden til 
gavn for både vores børn og unge og for personalet” siger 
Lars Klitgaard. 

Kerneopgaven på Børnecenter Østrup:
Børnecenter Østrup skaber en helhedsorienteret indsats 
for uledsagede mindreårige asylansøgere gennem aner-
kendende relationer i et trygt, tillidsfuld t og hjemligt miljø. 
Målgruppen guides til et selvstændigt liv gennem målrettet 
udvikling af ressourcer og kompetencer. 

Lars Klitgaard



10

Borgeren
i centrum
Et overordnet fokuspunkt i Asylcenter Vesthimmerland i 
2019 har været ’Borgeren i centrum’. I asylregi er dette ble-
vet oversat til ’lokalsamfundet i centrum’, og der er gennem 
hele 2019 blevet gjort en målrettet indsats for at styrke 

centrenes forankring i de lokalsamfund, de ligger i. Dette 
har især været et fokuspunkt for Center Ranum, der rent 
fysisk er placeret midt i et villakvarter i Ranum, der har i 
underkanten af 1.000 indbyggere. 
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”Det kan virke som lidt af et socialt eksperiment at place-
re et asylcenter så centralt i et meget lille lokalsamfund 
med traditionelle villaveje som nærmeste naboer. Nogle af 
vores naboer har boet i deres huse i 30, 40 og 50 år, så de 
har med rette nogle forventninger til, hvordan tingene skal 
foregå i kvarteret. Derfor er det afgørende, at vi har en god 
og åben dialog med alle naboer, og at de føler sig trygge 
ved at komme til os, hvis de oplever gener i forbindelse 
med asylcenteret. Det synes jeg, vi er lykkes med, men det 
er et samarbejde, der kræver løbende vedligehold, for vi 
bilder os ikke ind, at det nogen sinde bliver helt gnidnings-
frit at være nærmeste nabo til 250-300 asylansøgere fra 
30-40 forskellige lande med vidt forskellige religiøse og 
kulturelle normer og traditioner,” siger afdelingsleder Lars 
Vestergaard. 

Inde på den anden side af hækken fra asylcenteret ligger 
Kærgårdsvej, og her er beboerrådsformand, Oluf Mikkel-
sen, enig i, at samarbejdet fungerer, og at det kræver en 
gensidig åbenhed og ærlig dialog at sikre det gode nabo-
skab. 
”Der har været perioder med større og mindre udfordrin-
ger, men i det seneste års tid synes jeg, at det har funge-
ret rigtig godt. Vi oplever minimale gener fra asylcenteret, 
og der er stor lydhørhed fra centerets side, når vi en gang 
imellem har en eller anden udfordring. Vi mærker stort set 
ikke, at det er et asylcenter, der ligger derinde, og når vi 
møder beboerne i byen, er de altid høflige og venlige,” siger 
Oluf Mikkelsen. 

Oluf Mikkelsen

Der har været perioder med 

større og mindre udfordrin-

ger, men i det seneste års tid 

synes jeg, at det har funge-

ret rigtig godt. Vi oplever mi-

nimale gener fra asylcente-

ret, og der er stor lydhørhed 

fra centerets side, når vi en 

gang imellem har en eller 

anden udfordring. 
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Lars Borregaard

Nogle af de tiltag, der er blevet gjort i 2019 for at gavne 
forankringen i lokalsamfundet, er ansættelsen af en ’kul-
turformidler’, så naboer og de handelsdrivende har en fast 
medarbejder, de kan henvende sig til. Samtidig er beman-
dingen på Center Ranum i de lyse sommermåneder udvidet 
til kl. 21, og der er indgået aftaler med den lokale idræts-
forening, I.K. Vest, om hjælpetrænere til de lokale hold og 
lån af centerets minibusser til udekampe, når der deltager 
asylbørn på holdene. Især samarbejdet med I.K. Vest og ak-
tiviteterne omkring Ranum Multikulturhus har nydt godt af 
det skærpede fokus på lokalområdet. 
”Vi har et rigtig godt samarbejde med asylcenteret – både i 

forbindelse med den helt daglige brug af huset og i forbin-
delse med de fælles projekter og arrangementer, vi stabler 
på benene,” siger Lars Borregaard, der er centerleder i Ra-
num Multikulturhus.
”Både børn og voksne kommer og går i huset og deltager 
i de aktiviteter, vi tilbyder. De arrangerer selv fodbold, når 
de har tider i hallen, og de bidrager til en god stemning. 
Vi oplever stort set ingen udfordringer med beboere fra 
asylcenteret, og hvis der opstår noget som helst, så ved 
vi, hvor vi skal ringe hen, og at det bliver løst,” siger Lars 
Borregaard.

Både børn og voksne kommer og går i huset og deltager i de aktivite-ter, vi tilbyder. De arran-gerer selv fodbold, når de har tider i hallen, og de bidrager til en god stem-ning. 

lave
Gul seddel
Og jeg er heller ikke så glad for denne her ...
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Sundhed

I 2019 fik Styrelsen for patientsikkerhed som noget nyt 
til opgave at føre tilsyn med sundhedsklinikkerne på lan-
dets asylcentre. Det gav sundhedsafdelingen i Asylcenter 
Vesthimmerland en velkommen lejlighed til at gennem-
gå og kvalitetssikre egne procedurer og arbejdsgange. I 
samarbejde med den tilknyttede virksomhedsansvarlige 
læge var der derfor i nogle måneder stort fokus på at 

registrere, dokumentere og ikke mindst skriftliggøre, de 
procedurer og rutiner, der måske i dagligdagen foregår 
pr. automatik.



”Det er klart, at det er en stor opgave pludselig at skulle 
dokumentere på skrift, hvordan vi gør alle de små dag-
ligdags ting, vi rutinemæssigt går rundt og gør. Men det 
er også en god og bekræftende proces, fordi det bliver 
synligt, at vi faktisk gør det godt og rigtigt, og vi bliver 
mindet om, hvorfor vi gør tingene på en bestemt måde 
– selvom det måske nogle gange kan virke besværligt,” 
siger sundhedsfaglig leder i Asylcenter Vesthimmerland, 
Margrethe Nielsen.

”Det handler om sikkerheden for både beboere og per-
sonale, og derfor er det vigtigt, at vi er bevidste om år-
sagerne til, at vi skal gøre vores arbejde på nogle be-
stemte måder. Det er med til at lægge et fundament og 
give mening til de rutiner og arbejdsgange, vi har,” siger 
Margrethe Nielsen. 
Tilsynet fra Styrelsen for patientsikkerhed viste, at kvali-
teten på Asylcenter Vesthimmerlands sundhedsklinikker 
var i top og på alle parametre levede op til styrelsens 

14
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krav. Det betyder dog ikke, at procedurebeskrivelserne 
bare bliver lagt i en skuffe og hevet frem, næste gang 
Styrelsen for patientsikkerhed kommer på besøg. 
”Den nye tilsynsform har på en god måde gjort os bevid-
ste om, at vores rutiner og arbejdsgange er vigtige og 
samtidig er en dynamisk størrelse, der hele tiden skal 
justeres og optimeres, så vi holder fokus på den høje 
kvalitet. Så snart vi slækker på opmærksomheden, kan 
rutinerne begynde at skride. 

Derfor er vi glade for de regelmæssige tilsyn. De er med 
til at holde os på tæerne i forhold til hele tiden at sikre en 
høj standard i sundhedsbehandlingen,” siger Margrethe 
Nielsen. 

Det er klart, at det er en stor opgave pludselig at skul-le dokumentere på skrift, hvordan vi gør alle de små dagligdags ting, vi rutine-mæssigt går rundt og gør.
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Puljemidler
og kvalitetssikring
I 2019 blev der iværksat ekstraordinære pædagogiske 
tiltag for børnene på Asylcenter Vesthimmerlands centre 
for ca. 2,8 mio. kr. Pengene til disse projekter kom fra en 

særlig pulje i Udlændingestyrelsen, som har til formål at 
styrke asylbørns trivsel, mens de venter på en afgørelse 
i deres sag.

18
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Af projekter i 2019 kan bl.a. nævnes: 
 { 2 X DBU Fodboldskole
 { Weekendture til Lalandia og Ree Park 
 { Gokart-VM på forskellige baner fra maj til september
 { Madlavningskursus, færdselsundervisning og brandkadet-uddannelse
 { Lystfiskerlejr
 { ”Sove med hajer” i Kattegatcenteret
 { 32 ugers musiktilbud i Ranum Børnehave 

I alt blev der brugt 2.574 personaletimer på ekstraordinære
pædagogiske tiltag i 2019. 
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Derudover har børnene fra Asylcenter Vesthimmerlands 
centre deltaget i Red Barnet Ungdoms sommerkoloni, og 
en række familier har fået bevilget et sommerferie-op-
hold i et feriehus i forbindelse med Arbejdsmarkedets 
Feriefond og Dansk Røde kors’ projekt ’Glad Sommer’. 
De mange ekstraordinære aktiviteter koordineres af 
Asylcenter Vesthimmerlands udviklingskonsulent, Hen-
rik Bo Rasmussen. 
”Det er fantastisk at kunne bidrage til at give børne-
ne disse oplevelser. Det er et stort arbejde at stykke de 
mange ansøgninger sammen, lave aftaler med eksterne 
samarbejdsparter, aftale personaleforbrug med de en-

kelte afdelingsledere og efterfølgende afrapportere om 
afholdelsen til Udlændingestyrelsen, men det er det hele 
værd. Både børnene, personalet og de samarbejdsparter, 
vi samarbejder med, har nogle fantastiske oplevelser 
med de her projekter, og vi har gennem årene fået nog-
le meget tætte relationer til flere af de mennesker uden 
for asylverdenen, der er med til at gøre det muligt,” siger 
Henrik Bo Rasmussen. 
2019 viste dog også, at Asylcenter Vesthimmerland trods 
et meget skarpt fokus på kvalitetssikring kan blive endnu 
bedre til at sikre, at disse midler bliver brugt til det, de er 
søgt hjem til. En pressehistorie såede tvivl om, hvorvidt 



en ekstern samarbejdspartner rent faktisk havde leveret 
de ydelser, de var blevet betalt for, og da leverandøren 
ikke kunne fremvise tilfredsstillende dokumentation for 
ressourceforbruget, endte sagen med en politianmeldel-
se fra Asylcenter Vesthimmerland side. Dette medførte 
naturligt en gennemgang af Asylcenter Vesthimmerlands 
interne kontrol og kvalitetssikring. 
”Det er selvfølgelig enormt skuffende, når en leverandør 
tilsyneladende snyder på vægten. Der vil altid være en 
grad af tillid involveret, når man køber en ekstern leve-
randør til at levere en ydelse, der ikke nødvendigvis kan 
vejes og måles. Derfor gav sagen anledning til, at vi gen-

nemgik og strammede op på vores interne procedurer 
– både når vi selv arrangerer projekter, og når vi sam-
arbejder med udefrakommende leverandører. Det giver 
noget mere administration, men har til gengæld haft den 
positive effekt, at vi fremadrettet har nogle meget nøjag-
tige budgetter at søge midler på baggrund af, da mange 
projekter er årligt tilbagevendende, og vi i udgangspunk-
tet samarbejder med de samme leverandører år efter år,” 
siger Henrik Bo Rasmussen. 
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Det må forventes, at de lave belægningsprocenter på 
Asylcenter Vesthimmerlands centre fortsætter ind i 2020, 
og økonomien vil derfor være et væsentligt fokuspunkt. 
Der pågår en løbende dialog med Udlændingestyrelsen 
om en evt. tilpasset afregningsmodel, der i højere grad 
end i dag tager højde for de lave indrejsetal og den æn-
drede beboersammensætning. 
2020 er også året, hvor asylopgaven igen skal i udbud, 
og et fokuspunkt vil derfor være at udarbejde et tilbuds-
materiale, der både lever op til udbuddets krav samt de 

interne kvalitative normer og standarder, der er gælden-
de for Asylcenter Vesthimmerland og Vesthimmerlands 
Kommune som helhed. 
Sideløbende vil der være fokus på en opkvalificering af 
personalet, således at organisationen fortsat kan sikre en 
faglig høj standard i forhold til en stadig mere udfordret 
beboergruppe. Denne organisatoriske drejning har fået 
overskriften ’Fra forandring til forankring’ og vil være et 
pejlemærke for den faglige indsats og udvikling i 2020. 

Krystalkuglen
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