
 

  

Kommissorium for lokal tryghedsgruppe for Bording og Isenvad  19. januar 2022 

  

Indledning 

Med dette kommissorium nedsættes en lokal tryghedsgruppe for byerne Bording 

og Isenvad, som er beliggende i området omkring Udrejsecenter Kærshovedgård. 

Udrejsecenter Kærshovedgård huser primært afviste asylansøgere, kriminelle udvis-

ningsdømte udlændinge og udlændinge på tålt ophold. Beboerne er, ligesom bebo-

erne på landets øvrige indkvarteringssteder, ikke frihedsberøvede. Beboere på Ud-

rejsecenter Kærshovedgård er som udgangspunkt pålagt opholds- og meldepligt, så 

myndighederne så vidt muligt ved, hvor de pågældende befinder sig.  Herudover er 

udvisningsdømte udlændinge og udlændinge på tålt ophold som udgangspunkt  

pålagt underretningspligt. 

Borgerne i lokalsamfundet omkring Udrejsecenter Kærshovedgård oplever utryg-

hed som følge af udrejsecentrets placering i deres nærområde.  

Den utryghed, som borgerne oplever, opstår både i konkrete situationer og som 

følge af centrets og beboernes tilstedeværelse. Nogle borgere har oplevet episoder, 

der opleves som ubehagelige og chikanerende. Det kan fx være uønsket kontakt på 

gaden eller på en løbetur. Det kan være utryghedsskabende adfærd fra beboere fra 

udrejsecenteret tæt på deres hjem og på private grunde. I lokalområdet opleves end-

videre hærværk i det offentlige rum. Desuden har erhvervsfolk givet udtryk for, at 

der har været flere episoder, hvor beboerne fra udrejsecenteret har begået tyveri og 

udvist truende og chikanerende adfærd. 

Andre borgere i lokalområdet omkring udrejsecentret har ikke selv oplevet konkrete 

episoder som følge af centrets placering og dets beboere. Alligevel betyder centrets 

tilstedeværelse, at borgerne oplever, at de tvinges til at ændre adfærd og til at sikre 

deres hjem med fx videoovervågning og aflåste døre. Nogle borgere føler det nød-

vendigt at undgå at cykle med deres børn i området, at køre til et andet område for 

at bruge naturen og gå en tur eller at låse bildøren, når de kører forbi centret. For-

ældre giver udtryk for, at de ikke længere tør lade deres børn benytte det lokale tog. 

Både lokale borgere og lokalpolitikerne i området har tilkendegivet, at deres klare 

ønske er, at der findes en ny placering til udrejsecenteret. Regeringen har tidligere 

foreslået oprettelsen af Udrejsecenter Holmegaard på Langeland, hvor en gruppe 

på cirka 130 personer fra Udrejsecenter Kærshovedgård ville blive indkvarteret i 

2022. Der var dog ikke flertal i Folketinget for oprettelsen af dette alternativ. Det 

anerkendes, at lokalsamfundet omkring Kærshovedgård på vegne af det danske 

samfund i længere tid har løftet en stor byrde. 

Fordi borgerne i lokalsamfundet har været og fortsat er påvirkede af situationen, 

ønskes det at understøtte borgerne i området og give dem en hjælpende hånd.   
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Der er et ønske om at støtte lokalsamfundet ved at sikre, at borgerne får mulighed 

for at søge støtte til de foranstaltninger og initiativer, som borgerne mener kan bi-

drage til at øge trygheden i området. Hvilke initiativer, der vil give størst værdi i 

lokalsamfundet, er borgerne selv de rette til at pege på. Derfor har udlændinge- og 

integrationsministeren besluttet, at der skal oprettes en tryghedsgruppe. Trygheds-

gruppen skal på vegne af lokalsamfundet pege på de initiativer, som ønskes iværksat 

for at understøtte trygheden i lokalområdet.    

Formål  

Med henblik på at bidrage til at øge trygheden i lokalsamfundet omkring Udrejse-

center Kærshovedgård, beliggende i Ikast-Brande Kommune, etableres således en 

lokal tryghedsgruppe. Tryghedsgruppen skal på vegne af lokalbefolkningen i byerne 

Bording og Isenvad undersøge, drøfte og udpege initiativer, der kan bidrage til at 

øge trygheden for borgerne i Bording og Isenvad.  

Tryghedsgruppen indstiller de initiativer, som tryghedsgruppen ønsker at iværk-

sætte, til Ikast-Brande Kommunes administrative ledelse, som står for administra-

tion og udmøntning af de midler, som er afsat til at støtte de konkrete initiativer.  

Organisering 

Bording Lokalråd, Isenvad Lokalråd og Bording Erhvervsforening udpeger hver 

minimum to repræsentanter, som indgår i tryghedsgruppen. Dette kan både være 

medlemmer af de ovenstående foreninger eller øvrige lokale repræsentanter, som 

foreningerne udpeger. Repræsentanterne skal være bosiddende i lokalområdet om-

kring Kærshovedgård, herunder i byerne Bording og Isenvad samt tilhørende op-

land inden for postnumrene 7441 og 7430. Tryghedsgruppen består dermed som 

udgangspunkt af minimum seks faste repræsentanter.  

Ikast-Brande Kommunes administrative ledelse varetager formandsskabet for tryg-

hedsgruppen. Med formandskabet har kommunen ansvaret for at indkalde til mø-

derne i tryghedsgruppen, at stille lokaler til rådighed til mødeafholdelse, at være 

ordstyrer på møderne samt eventuel øvrig relevant koordination i tryghedsgruppen. 

Udlændinge- og Integrationsministeriet, herunder Udlændingestyrelsen, koordine-

rer tæt med Ikast-Brande Kommunes administrative ledelse mhp. at bidrage til at 

understøtte processerne omkring tryghedsgruppen.     

Med henblik på at understøtte tryghedsgruppens arbejde og kunne bidrage med 

relevant viden, erfaring og vejledning kan tryghedsgruppen række ud til de offent-

lige myndigheder, der er involveret i arbejdet omkring Udrejsecenter Kærshoved-

gård. Til brug herfor udpeges der en kontaktperson fra hver af de følgende myn-

digheder: Udlændingestyrelsen, Hjemrejsestyrelsen, kriminalforsorgen og Midt- og 

Vestjyllands Politi. Tryghedsgruppen kan desuden række ud til en kontaktperson 

hos Røde Kors. Tryghedsgruppen vil få udleveret en kontaktliste til de offentlige 

myndigheder m.fl. Kredsen af offentlige myndigheder m.fl. vil kunne justeres i takt 

med tryghedsgruppens videre arbejde. 
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De offentlige myndigheder (dvs. Ikast-Brande Kommunes administrative ledelse, 

Udlændingestyrelsen, Hjemrejsestyrelsen, Udlændinge- og Integrationsministeriets 

departement, kriminalforsorgen, Midt- og Vestjyllands Politi) og Røde Kors har 

ikke beslutningskompetence i forhold til indstilling af initiativer i tryghedsgruppen.  

Tryghedsgruppen tilrettelægger selv, hvor ofte gruppen mødes.   

Initiativer og indstilling af initiativer 
Tryghedsgruppen udpeger og indstiller de initiativer, som gruppen ønsker iværksat 

i lokalområdet omkring Kærshovedgård. Indstillingen sker skriftligt til Ikast-Brande 

Kommunes administrative ledelse. I indstillingen redegør tryghedsgruppen for, 

hvorfor et bestemt initiativ ønskes iværksat. Tryghedsgruppen skal nå til enighed 

om en fælles indstilling, som indstilles på vegne af den samlede tryghedsgruppe. 

Ikast-Brande Kommunes administrative ledelse vurderer og godkender indstillin-

gen inden for de i dette kommissorium angivne rammer.  

Der udarbejdes en indstillingsskabelon, som tryghedsgruppen kan bruge, når den 

indstiller initiativer til Ikast-Brande Kommunes administrative ledelse.  

Ikast-Brande Kommunes administrative ledelse godkender tryghedsgruppens ind-

stilling af et initiativ. Tryghedsgruppen indhenter herefter tilbud på etablering af 

initiativet i samarbejde med Ikast-Brande Kommunes administrative ledelse. Ind-

hentningen af tilbud skal ske i overensstemmelse med de gældende regler for of-

fentlige indkøb og god forvaltningsskik. Ikast-Brande Kommunes administrative 

ledelse iværksætter/yder støtte til det konkrete initiativ hurtigst muligt.  

Tryghedsgruppen kan indstille initiativer, som skal implementeres inden for byerne 
Bording og Isenvad samt tilhørende opland inden for postnumrene 7441 og 7430. 
Initiativerne kan være etablering af fysiske foranstaltninger (fx opsætning af over-
vågningsudstyr, alarmer, lys, hegn mv.), ligesom initiativerne kan have driftsmæssig 
karakter. Det enkelte initiativ skal være rettet mod borgerne og lokalsamfundet i 
Bording og Isenvad. 
 

Det ligger ikke inden for tryghedsgruppens mandat at indstille initiativer, der ved-

rører forholdene for beboerne på Udrejsecenter Kærshovedgård. Der kan således 

fx ikke ydes støtte til transport af beboerne til eller fra udrejsecentret eller andre 

initiativer, der har karakter af en ændring af den geografiske lokalisering af bebo-

erne. Endvidere kan der ikke ydes støtte til initiativer, som ændrer vilkårene for 

beboerne på udrejsecentret. Der kan dog i tryghedsgruppens arbejde peges på og 

løftes ideer rettet mod beboere på udrejsecentret, myndighedssamarbejdet el.l., som 

myndigheder og aktører på og omkring centeret kan se nærmere på og vurdere. 

Finansiering og administration 

Der afsættes en fireårig statslig bevilling til en pulje til støtte til tryghedsgruppens 

initiativer. Bevillingen opføres på finansloven for 2022 under § 14. Udlændinge- og 
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Integrationsministeriet. Midlerne forventes at kunne udmøntes fra den 1. januar 

2022.  

Puljens midler overføres fra Udlændingestyrelsen til en særskilt konto hos Ikast-

Brande Kommune, som afholder udgifterne til de udvalgte initiativer. Udgifterne 

omfatter konkret støtte samt udgifter til administration mv., herunder bl.a. udgifter 

til revision. Det vil være muligt at overføre ubrugte midler i 2022 til det efterføl-

gende finansår.  

Ikast-Brande Kommunes administrative ledelse administrerer og udmønter mid-

lerne i overensstemmelse med de gældende regler for statslig tilskudsforvaltning, jf. 

dokumentet Administrationsgrundlag for pulje til brug for tryghedsskabende foranstaltninger i 

Bording og Isenvad (Ikast-Brande kommune). Kommunen aflægger i den forbindelse 

hvert år medio februar i en særskilt regnskabsaflæggelse et regnskab for udmønt-

ningen af det forgangne års midler, som tager afsæt i kommunes egne regler. Regn-

skabet skal revideres af en godkendt revisor. Regnskabet samt tilhørende erklæring 

og revisionsprotokollat sendes til Udlændingestyrelsen. 

Evaluering 
Tryghedsgruppens arbejde vil blive evalueret årligt. Første evaluering vil blive iværk-

sat pr. 1. januar 2023. Evalueringen vil have fokus på følgende: 

- Tryghedsgruppens arbejde generelt 

- Processen for indstilling af initiativer og stillingtagen hertil 

- Udmøntning af midler i forgangne år, herunder det officielle regnskab for 

året 

I det tilfælde tryghedsgruppen vurderer behov for, at der foretages en evaluering i 

løbet af 2022, kan en repræsentant fra tryghedsgruppen meddele dette til forman-

den. 


