Dato:

Svar på spørgsmål fra Bedsteforældre for Asyl

Hvor mange ansatte?
-

Der er 142 ansat i Center For Asyl. Dette dækker fuldmægtige, Konsulenter, Kontorfunktionærer, Studenter og chefer.

Hvor mange sagsbehandlere?
-

Der er ansat 65 fuldmægtige i Center For Asyl. Vi har forstået spørgsmålet at I spørger om alle fuldmægtige i Center For Asyl. De 65 fuldmægtige dækker både førstegangssager, TB, bortfald, inddragelse, 9c1, 9c2.

Hvor mange sager afsluttes pr. år?
-

Ifølge Finansloven for 2018 skal US afgøre 4.400 førstegangsasylsager i 2018

Hvor lang tid går der for tiden fra ankomst til DK til første interview?
-

Udlændingestyrelsen bestræber sig på at gennemføre den første samtale med
spontane asylansøgere senest 30 dage efter indgivelse af en asylansøgning. Det
bemærkes, at dette mål ikke omfatter asylansøgere, som allerede har et opholdsgrundlag.

Hvad er status på tvangsmæssige udsendelser?
-

Udlændingestyrelsen henviser til UCN for besvarelse at dette spørgsmål, idet politiet har ansvaret for udsendelse af afviste asylansøgere.
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Statistik over de 7.000 der p.t. opholder sig i DK
Vi har opfattet spørgsmålet ”Statistik over de 7.000 der p.t. opholder sig i DK” som vedrørende antallet af indkvarterede.

1. Pr. 31. januar 2018 var der 5.044 indkvarterede i centersystemet – af disse var ca. 65%
mænd og 35% kvinder.
2. Aldersfordelingen af de indkvarterede fremgår af nedenstående tabel:
Alder

Antal

0-9 år

908

10-19 år

796

20-29 år

1.493

30-39 år

1.098

40-49 år

462

50 + år

287

I alt

5.044

3. Den seneste opgørelse af opholdstiden for indkvarterede blev sendt til Folketinget i juli
måned 2017. Ifølge den opgørelse var den gennemsnitlige brutto-opholdstid cirka 500
dage for dem der var indkvarteret pr. 30. juni 2017.
4. Antallet af indkvarterede uledsagede mindreårige pr. 31. januar 2018 var 111. Nedenfor
følger en opdeling af disse personer på indkvarteringssteder:
Indkvarteringssted

I alt

Uledsagede mindreårige på børnecenter (inkl. afdelinger)

86

Uledsagede mindreårige 17-årige indkvarteret op opholdscentre

25

I alt

111
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5. Udlændingestyrelsen kan oplyse, at ca. 50 % af de indkvarterede pr. 31. januar 2018
havde en verserende klagesag i Flygtningenævnet.
Opgørelsen for 2017 og 2018 er foreløbig, opgjort på baggrund af registreringer i Indkvarterings- og ydelsesBeregningsSystemet (IBS).

Hvad foretager Udlændingestyrelsen sig i forhold til de forsvundne børn

Hvis en uledsaget mindre asylansøger på 15 år eller derover forsvinder fra indkvarteringscentret, meldes det af operatøren til det lokale politi inden for 24 timer.
Hvis den uledsagede mindreårige asylansøger er under 15 år, vil han eller hun af operatøren blive meldt forsvundet til det lokale politi inden for 12 timer.
Hvis barnet er under 12 år, vil det lokale politi blive underrettet telefonisk. Desuden vil de
sociale myndigheder også blive underrettet via telefon.
En formular udfyldes med oplysninger om det barnet, herunder oplysninger om barnets
evt. mulige opholdssted
Blanketten sendes til politiet, den lokale kommune, det center, hvorfra barnet er forsvundet til Udlændingestyrelsen og den mindreåriges personlige repræsentant informeres også
om forsvindingen.

Hvad koster en asylansøger på et udrejsecenter? Vi kender beløbet på asylcenter.
Vi eftersender svar på dette spørgsmål i næste uge, da vi er ved at undersøge spørgsmålet med Økonomikontoret.
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