
 

1 
 

Bilag 1 – Udlændingestyrelsens samlede tilsyn i 2017 

 

Tilsynstyper 
 
Faglige besøgstilsyn: 18 
Skriftlige faglige tilsyn: 6 
Økonomiske besøgstilsyn: 3 
Skriftlige økonomiske tilsyn: 5 
Bygnings- og brandtilsyn: 11 
Besøgstilsyn med informationssikkerhed: 3 
Skriftlige tilsyn med informationssikkerhed: 4 

Centertyper  
 
Tilsyn på børnecentre: 11 
Tilsyn på opholdscentre: 18 
Tilsyn på omsorgscenter: 2 
Tilsyn på udrejsecentre: 2  
Tilsyn med rådgivningstjenesten: 2 
Tilsyn på operatørniveau: 16 

Tilsynsformer 
 
Besøgstilsyn: 35 
Skriftlige tilsyn: 15 
 
Antal tilsyn med beboersamtaler: 16 

Indskærpelser og anbefalinger 
 
Antal indskærpelser: 44 
Antal anbefalinger: 89 

Udførende myndighed 
 
Tilsyn udført af Udlændingestyrelsen: 47 
Tilsyn udført af Socialtilsyn Midt: 4 

 

Dato Tilsynstype Fokus Center Centertype Operatør Tilsyn udført af Besøg på centret Beboer-samtaler Forkortede indskærpelser og anbefalinger 

14/3 Fagligt 
Operatørkontrakten - generel 
drift og operatørens levering af 
ydelser til de indkvarterede 

Annebergparken Børnecenter Røde Kors Udlændingestyrelsen Ja Ja 
1. Husordenen hænges synligt på relevante sprog 
2. Alle medarbejdere gøres bekendt med tegn på radikalisering 

27/3 og 
28/3 

Fagligt 
Operatørkontrakten - generel 
drift og operatørens levering af 
ydelser til de indkvarterede 

Tønder Børnecenter Tønder Kommune Udlændingestyrelsen Ja Ja 

1. Kriminalitet, mistanke om kriminelle forhold og mistanke om radikalisering m.v. skal anmeldes til politiet og indberet-
tes til Udlændingestyrelsen  
2. Alle medarbejdere gøres bekendt med tegn på radikalisering  
3. Alle medarbejdere har en ensartet pædagogisk tilgang til beboerne og understøtter en forudsigelig hverdag for 
beboerne 
4. Centret har øget fokus på omgangstonen mellem medarbejdere og beboere 

24/4 og 
25/4 

Fagligt 
Operatørkontrakten - generel 
drift og operatørens levering af 
ydelser til de indkvarterede 

Rovvig Børnecenter 
Vesthimmerlands 
Kommune 

Udlændingestyrelsen Ja Ja 

1. Kriminalitet, mistanke om kriminelle forhold og mistanke om radikalisering m.v. skal anmeldes til det lokale politi og 
indberettes til Udlændingestyrelsen 
2. Husordenen hænges synligt på centret på alle relevante sprog 
3. Retningslinjer og procedurer for identificering af tegn på radikalisering udarbejdes, og alle medarbejdere bliver gjort 
bekendt med indikatorer på radikalisering  
4. Medarbejderne gøres bekendt med retningslinjer og procedurer for magtanvendelse 

9/5 og 10/5 Fagligt 
Operatørkontrakten - generel 
drift og operatørens levering af 
ydelser til de indkvarterede 

Sjælsmark Udrejsecenter Kriminalforsorgen Udlændingestyrelsen Ja Ja 

1. Centret skal indgå kontrakter med alle voksne beboere, hvor omfanget og indholdet af undervisning og aktivering for 
den enkelte beboer fremgår 
2. Centret skal bistå beboerne med at etablere et beboerråd på centret  
3. Alle medarbejdere på centret gøres bekendt med procedurerne m.v. for indberetninger af kriminalitet og alvorlige 
hændelser til Udlændingestyrelsen 

22/5 og 
23/5 

Fagligt 
Operatørkontrakten - generel 
drift og operatørens levering af 
ydelser til de indkvarterede 

Gribskov Børnecenter Røde Kors Udlændingestyrelsen Ja Ja 
1. Husordenen skal oversættes til alle relevante sprog 
2. Alle medarbejdere gøres bekendt med husordenen og dens indhold 

19/6 og 
20/6 

Fagligt 
Operatørkontrakten - generel 
drift og operatørens levering af 
ydelser til de indkvarterede 

Bornholm (Slottet) Opholdscenter 
Røde Kors og 
Bornholms Regi-
onskommune 

Udlændingestyrelsen Ja Ja 

1. Kriminalitet og mistanke om kriminelle forhold skal anmeldes til politiet og indberettes til Udlændingestyrelsen  
2. Husordenen skal udleveres til beboerne ved indflytning 
3. Centret skal sikre, at beboerne uden for normal arbejdstid kan tilkalde hjælp, f.eks. ved at stille en telefon til rådig-
hed for beboerne 
4. Alle medarbejdere gøres bekendt med gældende retningslinjer, procedurer m.v., herunder for magtanvendelse og 
indberetninger  
5. Der udarbejdes retningslinjer og procedurer for identificering af tegn på radikalisering, og at alle medarbejdere gøres 
gjort bekendt med indikatorer på radikalisering 

26/6 Fagligt 
Operatørkontrakten - generel 
drift og operatørens levering af 
ydelser til de indkvarterede 

Avnstrup 
Røde Kors' Rådgivnings-
tjeneste 

Røde Kors Udlændingestyrelsen Ja Nej 

1. Det skriftlige materiale om rådgivningstjenesten i mere tydeligt omfang afspejler det overordnede formål med den 
styrkede rådgivning 
2. Samtalerne hos rådgivningstjenesten struktureres omkring faste spørgsmål og mulige scenarier, som rådgiverne kan 
strukturere rådgivningsforløbene efter 

28/6 og 
9/11 

Fagligt 
Operatørkontrakten - generel 
drift og operatørens levering af 
ydelser til de indkvarterede 

Kærshovedgård 
Dansk Flygtningehjælps 
Rådgivningstjeneste 

Dansk Flygtninge-
hjælp 

Udlændingestyrelsen Ja Nej 

1. Rådgivningstjeneste i højere grad indgår i dialog med medarbejderne på Udrejsecenter Kærshovedgård  
2. Det sikres, at centermedarbejderne har kendskab til åbningstider og det nærmere indhold af rådgivningstjenestens 
tilbud til beboerne i målgruppen, og at der kommer øget fokus på at samarbejde med centret om rådgivningstjenestens 
opgaver 

29/8 og 
30/8 

Fagligt 
Operatørkontrakten - generel 
drift og operatørens levering af 
ydelser til de indkvarterede 

Hanstholm og 
Vesløs (samdrift) 

Opholdscentre Thisted Kommune Udlændingestyrelsen Ja Ja 

1. Centrene skal overholde reglerne for privat indkvartering  
2. Centrene skal overholde retningslinjerne for lovligt fravær med økonomi  
3. Medarbejderne gøres bekendt med reglerne for privat indkvartering 
4. Medarbejderne gøres bekendt med retningslinjerne for kortvarigt lovligt fravær 
5. Det tydeliggøres over for beboerne, hvem centerlederen er  
6. Beboerne gøres bekendt med flugtvejsplanen og dens placering  
7. Beboerne gøres bekendt med hvilken beboer, som har akuttelefonen uden for normal arbejdstid 
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Dato Tilsynstype Fokus Center Centertype Operatør Tilsyn udført af Besøg på centret Beboer-samtaler Forkortede indskærpelser og anbefalinger 

11/9 Fagligt 
Operatørkontrakten - generel 
drift og operatørens levering af 
ydelser til de indkvarterede 

Foldbjerg Opholdscenter 
Jammerbugt 
Kommune 

Udlændingestyrelsen Ja Ja 

1. Kriminalitet og mistanke om kriminelle forhold skal anmeldes til politiet og indberettes til Udlændingestyrelsen 
2. Centret skal administrere efter retningslinjerne for lovligt fravær med økonomi 
3. Der arbejdes med omgangstonen mellem medarbejdere, ledelse og beboere, og det sikres, at beboerne ikke bliver 
forskelsbehandlet 
4. Det tydeliggøres over for beboerne, hvem centerlederen er 
5. Alle medarbejdere gøres bekendt retningslinjer for magtanvendelse 
6. Alle medarbejdere gøres bekendt med indikatorer på radikalisering 
7. Alle medarbejdere gøres bekendt med husordenen 
8. Beboerne gøres yderligere bekendt muligheden for at få akut hjælp i tilfælde af sygdom eller andre nødssituationer 
uden for centrets åbningstid 

5/10 Fagligt 
Operatørkontrakten - generel 
drift og operatørens levering af 
ydelser til de indkvarterede 

Hviding Opholdscenter Tønder Kommune Udlændingestyrelsen Ja Ja 
1. Centret skal administrere efter retningslinjerne for lovligt fravær med økonomi  
2. Alle medarbejdere gøres yderligere bekendt med indikatorer på radikalisering og med operatørens retningslinjer for 
identifikation af mistanke om radikalisering 

31/10 Fagligt 
Operatørkontrakten - generel 
drift og operatørens levering af 
ydelser til de indkvarterede 

Ranum Opholdscenter 
Vesthimmerlands 
Kommune 

Udlændingestyrelsen Ja Ja 
1. Kriminalitet og mistanke om kriminelle forhold skal anmeldes til politiet og indberettes til Udlændingestyrelsen 
2. Alle medarbejdere gøres bekendt med retningslinjerne for lovligt fravær med økonomi 

7/11 Fagligt 
Operatørkontrakten - generel 
drift og operatørens levering af 
ydelser til de indkvarterede 

Østrup Børnecenter 
Vesthimmerlands 
Kommune 

Socialtilsyn Midt Ja Ja 
1.  Udviklingsplanerne for alle beboere indeholder konkrete mål for undervisning og for udviklingen af kompetencer til 
at indgå i sociale relationer og opnå selvstændighed  
2. Beboernes køkkenredskaber opbevares i skabe indrettet til formålet 

8/11 Fagligt 
Operatørkontrakten - generel 
drift og operatørens levering af 
ydelser til de indkvarterede 

Ask4US 
Børnecenter - særlig 
indkvartering 

Ask4US Socialtilsyn Midt Ja Ja 
1. Der kan alene ske fratræk ibeboernes tillægsydelse som følge af, at beboerne registres som udeblevet fra indkvarte-
ringsstedet eller ved grove eller gentagene overtrædelser af husordenen 

13/11 Fagligt 
Operatørkontrakten - generel 
drift og operatørens levering af 
ydelser til de indkvarterede 

Thyregod Omsorgscenter Røde Kors Udlændingestyrelsen Ja Ja 
1. Kriminelle forhold og mistanke om kriminelle forhold skal politianmeldes 
2. Det sikres, at medarbejderne har kendskab til reglerne for, hvornår beboere skal registreres som udeblevne 

28/11 og 
29/11 

Fagligt 
Operatørkontrakten - generel 
drift og operatørens levering af 
ydelser til de indkvarterede 

Kærshovedgård Udrejsecenter Kriminalforsorgen Udlændingestyrelsen Ja Ja 

1. Centret skal understøtte Udlændingestyrelsens tilsyn, herunder skal centret overholde tidsfrister for fremsendelse af 
skriftligt materiale, orientere beboerne om muligheden for at deltage i Udlændingestyrelsens tilsyn og i øvrigt stå til 
rådighed for koordineringen af tilsynet 
2. Centret skal oversætte husordenen til de angivne sprog i operatørkontrakten 
3. Husordenen skal udleveres til beboerne ved indflytning og være synligt tilgængelig på centret på et sprog, som 
beboerne forstår, og beboerne skal gøres bekendt med deres rettigheder og pligter 
4. Centret skal indgå kontrakter om undervisning og aktivering med beboerne inden for 7 dage efter indflytning på 
centret 
5. Centret skal overholde reglerne for tilstedeværelseskontrol på centret 
6. Kriminalitet og mistanke om kriminelle forhold skal anmeldes til politiet og indberettes til Udlændingestyrelsen 
7. Centret skal udlevere tøjpakker til beboere, der er berettiget hertil 
8. Centret skal foretage tilstrækkelig anonymisering i forbindelse med videregivelse af personfølsomme oplysninger fra 
indberetninger til Fængselsforbundet 
9. Flugtvejsplanerne hænges op på centret 
10. Beboerne gøres bekendt med, hvem lederen af centret er 
11. Husordenen for omsorgsbeboerne indeholdes i den generelle husorden for centret 
12. Der udarbejdes interne retningslinjer og procedurer til medarbejderne 
13. Medarbejderne gøres bekendt med Udlændingestyrelsens retningslinjer, operatørkontrakten og centrets interne 
skriftlige procedurer 

4/12 Fagligt 
Operatørkontrakten - generel 
drift og operatørens levering af 
ydelser til de indkvarterede 

Hviding - UMI17 
Afdeling for uledsagede 
mindreårige 

Tønder Kommune Socialtilsyn Midt Ja Ja 

1. Afdelingen skal administrere efter reglerne for tilstedeværelseskontrol 
2. Afdelingen dokumenterer opfølgning på mål i eventuelle udviklingsplaner 
3. Der sættes øget fokus på tillidsbaseret kontakt mellem beboere og medarbejdere, således, at det sikres, at beboerne 
er bekendt med, hvem deres kontaktpersoner er 

11/12 Fagligt 
Operatørkontrakten - generel 
drift og operatørens levering af 
ydelser til de indkvarterede 

Sandholm - UMI 
Afdeling for uledsagede 
mindreårige 

Røde Kors Socialtilsyn Midt Ja Ja 

1. Der opstilles konkrete mål i udviklingsplanerne for undervisning og for udviklingen af sociale kompetencer, ligesom 
aftaler om skolegang, fritidsaktiviteter, træning af dagligdagsfærdigheder og kontakt med eventuelle slægtninge inde-
holdes i udviklingsplanerne 
2. Det sikres, at beboerne er bekendt med, hvem deres kontaktpersoner er 

1. halvår Fagligt 
Diverse skriftligt materiale - 
procedurer, retningslinjer, 
husorden, værdigrundlag m.v. 

 -   -  Thisted Kommune Udlændingestyrelsen Nej Nej 

1. Operatøren skal oversætte husordenen til dari og sorani 
2. Husordenen skal omfatte retningslinjer for udluftning på centrene 
3. Husordenen på kurdisk skal omfatte alle regler 
4. Det præciseres i husordenen, at beboerne registreres som udeblevet, hvis de reelt ikke opholder sig på centret 
5. Husordenens regel nr. 3, 7 og 16 vedrørende færden på og uden for centret omformuleres 
6. Husordenens regel nr. 1 og 2 vedrørende færden uden for centret omformuleres til generelle henstillinger 
7. Ved en kommende revidering af retningslinjerne om bl.a. radikalisering, præciseres, at der ved mistanke om radikali-
sering, foruden indberetning til Udlændingestyrelsen, også sker underretning af det lokale politi 

 1. halvår Fagligt 
Diverse skriftligt materiale - 
procedurer, retningslinjer, 
husorden, værdigrundlag m.v. 

 -   -  
Jammerbugt 
Kommune 

Udlændingestyrelsen Nej Nej 

1. Operatørens retningslinjer for særlige hændelser og indberetninger til Udlændingestyrelsen skal præcisere, at seksu-
elle overgreb og chikane mod mindreårige og voksne beboere skal politianmeldes af centret 
2. husordenens regel nr. 3 om, at børn skal være på værelset kl. 21, og regel nr. 14, om at børn skal bære cykelhjelm, 
når de cykler, omformuleres, så der er tale om henstillinger og ikke pligter for beboerne 
3. Ved en kommende revidering af retningslinjer for særlige hændelser og indberetninger til Udlændingestyrelsen 
tilføjes, at besiddelse af euforiserende stoffer skal indberettes og politianmeldes, og det præcisres, at mistanke om 
radikalisering skal indberettes til Udlændingestyrelsen og anmeldes til det lokale politi 
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Dato Tilsynstype Fokus Center Centertype Operatør Tilsyn udført af Besøg på centret Beboer-samtaler Forkortede indskærpelser og anbefalinger 

 1. halvår Fagligt 
Diverse skriftligt materiale - 
procedurer, retningslinjer, 
husorden, værdigrundlag m.v. 

 -   -  
Vesthimmerlands 
Kommune 

Udlændingestyrelsen Nej Nej 

1. Det skal præciseres i husordenen, hvilke konsekvenser der er for beboerne ved ikke at opholde sig på centret, og 
hvilke rettigheder beboerne har  
2. Udarbejdelse af interne procedurer eller retningslinjer for magtanvendelse, euforiserende stoffer, vold, trusler og 
chikane, mistanke om seksuelle overgreb, mistanke om radikalisering, kriminalitet, sultestrejke og personalets omgang 
med beboere 

 1. halvår Fagligt 
Diverse skriftligt materiale - 
procedurer, retningslinjer, 
husorden, værdigrundlag m.v. 

 -   -  Røde Kors Udlændingestyrelsen Nej Nej 

1. Operatørens retningslinjer for beskyttelse af børn præciseres, således at det klart fremgår, at operatøren har en 
selvstændig forpligtelse til at politianmelde vold eller overgreb mod børn samt at indberette sådanne forhold til Ud-
lændingestyrelsen 
2. Der udarbejdes særskilte interne procedurer eller retningslinjer om euforiserende stoffer, eller at det klart fremgår af 
andre retningslinjer, at disse omfatter hændelser med euforiserende stoffer og anden kriminalitet 
3. Der udarbejdes interne retningslinjer vedrørende mistanke om radikalisering  
4. Proceduren i forbindelse med sultestrejke præciseres 

 1. halvår Fagligt 
Diverse skriftligt materiale - 
procedurer, retningslinjer, 
husorden, værdigrundlag m.v. 

 -   -  Kriminalforsorgen Udlændingestyrelsen Nej Nej 

Vedrørende Udrejsecenter Sjælsmark:  
1. Husordenen oversættes til dari, russisk, sorani og tigrinja  
2. Der tilføjes en regel om indtagelse af alkohol på centret i husordenen 
3. Regler om udluftning, efterladte ejendele og udeblivelse tilføjes husordenen  
4. Husordenens regel nr. 4 om, at beboerne ikke må bære tøj og lignende effekter som afspejler et tilhørsforhold til en 
rocker/bandegruppering omformuleres 
5. Ved en kommende revidering af retningslinjer for disciplinærsager, erstatningssager og politianmeldelse og vejled-
ningen til personalet tilføjes, at hærværk til en værdi af mindre end 1000 kr. også skal politianmeldes 
6. Der udarbejdes interne retningslinjer vedr. seksuelle overgreb og chikane af beboere og for hændelser med euforise-
rende stoffer 
Vedrørende Udrejsecenter Kærshovedgård:  
7. Husordenen oversættes til somali, dari, farsi, fransk, russisk, sorani og tigrinja  
8. Der tilføjes en regel om udluftning på centret i husordenen 
9. Reglen om manglende tilstedeværelse præciseres i husordenen, så det fremgår, at beboerne registreres som udeble-
vet, hvis de reelt ikke opholder sig på centret  
10. Reglerne i husordenen om, at beboerne ikke må være i besiddelse af eller indtage alkohol på centret, og at beboer-
ne skal deltage i aktiviteter/fritidsaktiviteter, udgår grundet manglende hjemmel til at fastsætte sådanne regler 
11. Husordenens regel om, at beboerne ikke må bære tøj og lignende effekter som afspejler et tilhørsforhold til en 
rocker/bandegruppering, omformuleres 
12. Reglen i husordenen om, at besøg afvikles på værelset, udgår 
13. Hærværk af selv en mindre værdi skal politianmeldes, uanset at der indgås en aftale med beboerne om frivillig 
betaling 
14. Der udarbejdes interne procedurer eller retningslinjer til medarbejderne for magtanvendelse, euforiserende stoffer, 
vold, trusler og chikane, mistanke om seksuelle overgreb, mistanke om radikalisering, kriminalitet, sultestrejke og 
personalets omgang med beboere 

 1. halvår Fagligt 
Diverse skriftligt materiale - 
procedurer, retningslinjer, 
husorden, værdigrundlag m.v. 

 -   -  Tønder Kommune Udlændingestyrelsen Nej Nej 

1. Proceduren for indberetning af kriminalitet skal ændres, så det fremgår, at al kriminalitet på centrene skal indberet-
tes til Udlændingestyrelsen, uanset om gerningsmanden er ukendt  
2. Velkomstmaterialet skal omformuleres, så det ikke fremgår, at beboerne ikke kan få en ny tid hos tandlægen, hvis de 
udebliver fra en aftale hos tandlægen 
3. Udlændingestyrelsen har anbefalet, at operatøren udarbejder interne procedurer eller retningslinjer til medarbej-
derne om, hvordan mistanke om seksuelle overgreb håndteres. 
4. Udlændingestyrelsen har anbefalet, at operatøren omformulerer husordenens regel nr. 3 for så vidt angår, at børn 
skal være på værelset kl. 21, og regel nr. 14, for så vidt angår at børn skal bære cykelhjelm, når de cykler, således at der 
er tale om henstillinger og ikke pligter for beboerne. 
5. Operatøren omformulerer på side 8 i velkomstmaterialet for så vidt angår reglerne om, at børn skal være på værelset 
fra kl. 21.00, at børn ikke må gå alene ned med affald, at børn ikke må gå alene ned i vaskerummet, at børn skal bære 
cykelhjelm, at børn ikke må lege alene uden for centrets område, og at børn ikke selv må hente bolde, der er skudt over 
hegnet, således at der er tale om henstillinger og ikke pligter for beboerne. 
6. Operatøren præciserer på side 3 i den kriminalpræventive handleplan, at det ikke er selve indberetningen til Udlæn-
dingestyrelsen men den begåede kriminalitet, som kan have betydning for beboernes mulighed for at få opholdstilla-
delse. 

27-okt Økonomisk Ydelsesudbetaling Bornholm Opholdscenter Røde Kors Udlændingestyrelsen Ja Nej 

1. Centret må alene udbetale ydelser til personer, som legitimerer sig ved fremvisning af gyldigt læsbart ID-kort 
2. Centret må alene udbetale ydelser til andre end den berettigede beboer mod fremvisning af gyldig fuldmagt. Udbeta-
ling af ydelser til andre end den ydelsesberettigede må kun ske, hvis den ydelsesberettigede reelt er forhindret i at 
møde til udbetalingen, og udbetaling ikke kan ske på anden vis 
3. Tilstedeværelse af to medarbejdere ved optælling og pakning af kontanter i kuverter 
4. Kuverterne med kontantbeløb åbnes ved udlevering til beboerne, og centret kontrollerer beløbet under overværelse 
af den ydelsesberettigede beboer 
5. Beboere, som har mistet deres ID-kort, gives et udskrift fra LetAsyl med billede, ID-nummer, operatørens stempel, 
medarbejders underskrift og dato for udskrift, og udskriftet bliver fulgt op med en bestilling af nyt ID-kort til beboeren 
6. Centrets kasserapport indeholder både kasse- og pengeskabsbeholdning 
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Dato Tilsynstype Fokus Center Centertype Operatør Tilsyn udført af Besøg på centret Beboer-samtaler Forkortede indskærpelser og anbefalinger 

9/11 Økonomisk Ydelsesudbetaling Foldbjerg Opholdscenter 
Jammerbugt 
Kommune 

Udlændingestyrelsen Ja Nej 

1. Under udbetalingen afskærmes kontanterne, så der ikke er direkte adgang til disse 
2. Beboere, som har mistet ID-kort, gives et udskrift fra LetAsyl med billede, ID-nummer, operatørens stempel, medar-
bejders underskrift og dato for udskrift, og udskriftet følges op med en bestilling af nyt ID-kort til beboeren 
3. Kasserapporter og afstemningsoversigter underskrives af den/de regnskabsansvarlige 

7/12 Økonomisk 
Udbetaling af kontante ydelser 
til de indkvarterede 

Holstebro Opholdscenter 
Vesthimmerlands 
Kommune 

Udlændingestyrelsen Ja Nej 
1. Dagens udbetalingsbeløb udskilles fra resten af kontantbeholdningen, inden udbetalingen starter 
2. Kasserapporten udskrives, underskrives og gemmes efter den daglige ultimo-kontantbeløbsoptælling 

 2. halvår Økonomisk 
Administration af rammen til 
særlige social- og sundheds-
ydelser 

 -   -  Thisted Kommune Udlændingestyrelsen Nej Nej Afsluttet uden indskærpelser eller anbefalinger  

  2. halvår Økonomisk 
Administration af rammen til 
særlige social- og sundheds-
ydelser 

 -   -  
Jammerbugt 
Kommune 

Udlændingestyrelsen Nej Nej Afsluttet uden indskærpelser eller anbefalinger 

  2. halvår Økonomisk 
Administration af rammen til 
særlige social- og sundheds-
ydelser 

 -   -  
Vesthimmerlands 
Kommune 

Udlændingestyrelsen Nej Nej Afsluttet uden indskærpelser eller anbefalinger  

  2. halvår Økonomisk 
Administration af rammen til 
særlige social- og sundheds-
ydelser 

 -   -  Tønder Kommune Udlændingestyrelsen Nej Nej Afsluttet uden indskærpelser eller anbefalinger  

  2. halvår Økonomisk 
Administration af rammen til 
særlige social- og sundheds-
ydelser 

 -   -  Røde Kors Udlændingestyrelsen Nej Nej Afsluttet uden indskærpelser eller anbefalinger  

  2. halvår Økonomisk 

Administration af rammen til 
særlige social- og sundheds-
ydelser og cateringordningen 
på Udrejsecenter Kærshoved-
gård 

 -   -  Kriminalforsorgen Udlændingestyrelsen Nej Nej Ikke afsluttet 

15/9 Bygning/brand   Gribskov Børnecenter Røde Kors Udlændingestyrelsen Ja Nej 
1. Der skal foreligge tilstrækkelig skriftlig opfølgning på brand-årshjul, og operatørens redegørelse om eget tilsyn og 
logføring vedrørende ABA-anlæg skal være tilfredsstillende 
2. Operatøren følger op på tvivlsspørgsmål om ABA-anlæg og formidler dette videre til relevante medarbejdere 

26/9 Bygning/brand   Hviding Opholdscenter Tønder Kommune Udlændingestyrelsen Ja Nej 1. Operatøren opsætter flugtvejsskilte og gennemgår brandmateriel  

26/9 Bygning/brand   Tønder Børnecenter Tønder Kommune Udlændingestyrelsen Ja Nej 1. Operatøren følger op på et glat køkkengulv og behov for øget ventilation i badeværelser 

3/10 Bygning/brand   Ranum Opholdscenter 
Vesthimmerlands 
Kommune 

Udlændingestyrelsen Ja Nej 
1. Der skal monteres værn på trappe i herreafsnittet straks 
2. Operatøren følger op på vedligeholdelsen af herreafsnittet 

3/10 Bygning/brand   Østrup Børnecenter 
Vesthimmerlands 
Kommune 

Udlændingestyrelsen Ja Nej Afsluttet uden indskærpelser eller anbefalinger  

10/10 Bygning/brand   Brovst I Opholdscenter 
Jammerbugt 
Kommune 

Udlændingestyrelsen Ja Nej 1. Operatøren følger op på enkelte forhold, som der er bevilliget penge til i 2017 

10/10 Bygning/brand   Brovst II Opholdscenter 
Jammerbugt 
Kommune 

Udlændingestyrelsen Ja Nej 
1. Operatøren følger op på enkelte forhold, når Udlændingestyrelsen i januar har afholdt møde med det lokale bered-
skab 

22/11 Bygning/brand   Bornholm (Slottet) Opholdscenter 
Røde Kors og 
Bornholms Regi-
onskommune 

Udlændingestyrelsen Ja Nej Afsluttet uden indskærpelser eller anbefalinger  

27/11 Bygning/brand   Jelling Opholdscenter Røde Kors Udlændingestyrelsen Ja Nej 
1. Operatøren følger op på rengøringen, så rengøringsstandarden højnes på centret 
2. Operatøren sikrer, at der kan fremvises dokumentation for udført arbejde, herunder logbog og kvalitetssikring  

27/11 Bygning/brand   Sandvad Opholdscenter Røde Kors Udlændingestyrelsen Ja Nej 1. Operatøren følger op på rengøring af fællesarealer, så den generelle rengøringsstandard højnes på centret 

27/10 
Informations-
sikkerhed 

  Bornholm (Slottet) Opholdscenter 
Røde Kors og 
Bornholms Regi-
onskommune 

Udlændingestyrelsen Ja Nej Afsluttet uden indskærpelser eller anbefalinger  

9/11 
Informations-
sikkerhed 

  Foldbjerg Opholdscenter 
Jammerbugt 
Kommune 

Udlændingestyrelsen Ja Nej Afsluttet uden indskærpelser eller anbefalinger  

27/11 Bygning/brand   Thyregod Omsorgscenter Røde Kors Udlændingestyrelsen Ja Nej 1. Operatøren færdiggør afsluttende mangeludbedringer hurtigst muligt og orienterer Udlændingestyrelsen 

7/12 
Informations-
sikkerhed 

  Holstebro Opholdscenter 
Vesthimmerlands 
Kommune 

Udlændingestyrelsen Ja Nej 1. Døren til rummet hvor krydsfeltet er, skal være aflåst 

 2. halvår 
Informations-
sikkerhed 

   -   -  
Jammerbugt 
Kommune 

Udlændingestyrelsen Nej Nej 
1. Operatøren skal fremsende databehandleraftale vedrørende behandlinger af data fra IBS med tilhørende instruks til 
Udlændingestyrelsens godkendelse 

 2. halvår 
Informations-
sikkerhed 

   -   -  
Vesthimmerlands 
Kommune 

Udlændingestyrelsen Nej Nej 

1. Operatøren skal indsende instruks fra operatøren til databehandleren vedrørende databehandlerens anvendelse af 
data fra IBS  
2. Operatøren skal tilrette eller supplere databehandleraftalen med oplysninger om de pligter vedrørende anvendelsen 
af data fra IBS, som skal gælde mellem operatøren og dennes databehandler 

 2. halvår 
Informations-
sikkerhed 

   -   -  Tønder Kommune Udlændingestyrelsen Nej Nej 

1. Operatøren skal indsende instruks fra operatøren til databehandleren vedrørende databehandlerens anvendelse af 
data fra IBS  
2. Operatøren skal tilrette eller supplere databehandleraftalen med oplysninger om de pligter vedrørende anvendelsen 
af data fra IBS, som skal gælde mellem operatøren og dennes databehandler 

 2. halvår 
Informations-
sikkerhed 

   -   -  Røde Kors Udlændingestyrelsen Nej Nej 

1. Operatøren skal indsende instruks fra operatøren til databehandleren vedrørende databehandlerens anvendelse af 
data fra IBS  
2. Operatøren skal tilrette eller supplere databehandleraftalen med oplysninger om de pligter vedrørende anvendelsen 
af data fra IBS, som skal gælde mellem operatøren og dennes databehandler 

 


