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Du har ved e-mail af 29. august 2020 rettet henvendelse til Udlændinge- og Inte-

grationsministeriet vedrørende madordningen og meldepligten i Udrejsecenter 

Avnstrup.  

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet kan i den anledning oplyse, at ministeriet 

løbende modtager et betydeligt antal henvendelser fra borgere, hvori der bliver 

rejst generelle spørgsmål eller givet udtryk for forskellige synspunkter om blandt 

andet retspolitiske emner. Af ressourcemæssige grunde har ministeriet ikke mulig-

hed for i hvert enkelt tilfælde at udfærdige et detaljeret svar på disse henvendelser.  

 

Til din orientering kan Udlændinge- og Integrationsministeriet dog oplyse, at den 

politiske forståelse fra november 2019 mellem regeringen, Radikale Venstre, En-

hedslisten og SF indeholder en række krav til rammevilkårene for et nyt udrejse-

center for de børnefamilier, der tidligere var indkvarteret på Udrejsecenter Sjæls-

mark. Et af disse krav er etablering af en fleksibel måltidsordning, hvor beboerne 

selv kan lave mad.  
 
I efteråret 2020 blev det besluttet at etablere et midlertidigt pilotprojekt om den 
kommende måltidsordning for beboerne i Udrejsecenter Avnstrup. Pilotprojektet 
sikrer, at beboerne fra januar 2021 selv kan bestille og tilberede mad. Beboerne får 
mulighed for at vælge mellem et sortiment af varer. Røde Kors har inddraget bebo-
erne i forhold til valget af varer, der skal kunne bestilles.  
 
Erfaringerne fra pilotprojektet vil indgå i tilrettelæggelsen af en permanent fleksible 
madordning.  
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Formålet med at omdanne Udrejsecenter Avnstrup til et udrejsecenter for børne-

familier var at skabe bedre vilkår for børnene. Derfor blev det også besluttet, at der 

ikke skulle være hegn og adgangskontrol på børnefamiliecenteret.  

 

Det er imidlertid forsat nødvendigt at kontrollere, at de voksne, som ikke medvirker 

til deres hjemrejse, eller som eksempelvis er udvist af Danmark for kriminalitet, el-

ler som er på tålt ophold, overholder de kontrolforpligtelser, de hver især er pålagt.  

 

Derfor er der etableret en manuel kontrol med, om udlændingene overholder deres 

opholds- og meldepligt. Kontrollen med opholdspligten er tilrettelagt sådan, at ud-

lændingene morgen og aften kan registrere deres tilstedeværelse i forlængelse af 

de aktiviteter, de har på centret. Tilstedeværelsesregistrerer udlændingene sig ikke 

selv, tjekker myndighederne ved udlændingenes værelser, om de opholder sig på 

centret. Desuden vil meldepligten anses for overholdt, så snart tilstedeværelsesre-

gistreringen om morgenen er foretaget. Der er således ikke tale om, at meldeplig-

ten er intensiveret, men om en anderledes tilrettelæggelse af kontrollen med ud-

lændingenes tilstedeværelse i relation til de pågældendes opholdspligt.  

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har i øvrigt noteret sig det, som du har an-

ført i din e-mail.  

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet skal desuden oplyse dig om, at ministeriet 

behandler personoplysninger om dig, samt at behandlingen sker efter reglerne i 

databeskyttelsesforordningen (GDPR) og databeskyttelsesloven. Ministeriet skal 

henvise til følgende link, hvor du kan finde nærmere oplysninger om ministeriets 

behandling af dine personoplysninger: http://uim.dk/ministeriet/behandling-af-

personoplysninger-i-udlaendinge-og-integrationsministeriets-departement/hen-

vendelser-fra-borgere.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Caroline Krogh 
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