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Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 5. september 2018 stillet følgende 

spørgsmål nr. 955 (alm. del) efter ønske fra Nikolaj Villumsen (EL) til udlændinge- 

og integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 955: 

 

Vil ministeren i offentligt tilgængelig form oplyse det aktuelle antal børn under 18 

år, der er indkvarteret på Udrejsecenter Sjælsmark, samt hvor mange af dem, der 

har statsborgerskab i et land, der pt. ikke modtager egne statsborgere, når disse 

udsendes tvangsmæssigt fra Danmark? Svaret ønskes opgjort på samme måde 

som svaret på UUI alm. del – spm. 215. 

 

Svar: 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet 

indhentet bidrag fra Rigspolitiet, som jeg kan henholde mig til: 

 

”Rigspolitiet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet modtaget en 

opgørelse fra Udlændingestyrelsen. Det fremgår af opgørelsen, at der 

pr. 9. september 2018 var 93 børn under 18 år indkvarteret på udrej-

secenter Sjælsmark.  

  

Rigspolitiet har på baggrund af opgørelsen fra Udlændingestyrelsen 

anmodet Nordsjællands Politi om at oplyse antallet af børn i udsen-

delsesposition, og som ikke kan udsendes til deres pågældende hjem-

land, fordi landet ikke ønsker at samarbejde.  

 

Der henvises til nedenstående opgørelse over antallet af børn, der er 

indkvarteret på udrejsecenter Sjælsmark, og som befinder sig i ud-

sendelsesposition til et land som pt. betegnes som fastlåste i forbin-

delse med udsendelsesbestræbelserne 
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Udsendelsesdestination til 

et land som pt. betegnes 

som fastlåste i forbindelse 

med udsendelsesbestræbel-

serne 

 

Antal børn 

Iran 41 

Irak 20 

Kuwait 8 

Indien 1 

Total 70 

 

Ved fastlåst forstås, at der som udgangspunkt ikke er mulighed for at 

tvangsudsende udlændinge til det pågældende land, fordi hjemlan-

det ikke ønsker at samarbejde. Der vil dog være tilfælde, hvor ud-

lændingen er i besiddelse af f.eks. pas eller andre identifikationsdo-

kumenter, og hvor en tvangsmæssig udsendelse alligevel vil være 

mulig.  

 

Det bemærkes, at opgørelsen over udsendelsesdestinationer er ud-

arbejdet på baggrund af træk fra Politiets Sagsstyringssystem 

(POLSAS). Oplysningerne er derfor behæftet med en vis usikkerhed, 

da POLSAS er et journaliserings- og sagsstyringssystem og ikke et 

egentligt statistiksystem. Oplysningerne er endvidere ikke endelige, 

idet der kan forekomme efterreguleringer.” 

 

 

Inger Støjberg  
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Anette Görtz 

 


