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Ansøgning om omsorgsplads i centersystemet 
 
Hvad kan dette skema bruges til? 
Dette skema kan bruges til at søge om omsorgsplads i 
centersystemet  
 
Sådan søger du 
1. Udfyld og underskriv dette skema (følg anvisningerne 

i skemaet) 
2. Vedlæg de nødvendige dokumenter (se hvilke 

nedenfor) 
3. Indgiv ansøgningen ved at sende den til 

Udlændingestyrelsen (se kontaktoplysninger nederst 
på siden). 

 
Informér om behandling af personoplysninger 
I forbindelse med behandlingen af ansøgningen, vil 
Udlændingestyrelsen behandle oplysninger om 
asylansøgeren. Inden du indgiver ansøgningen, skal du 
oplyse ansøgeren om dette, og henvise til folderen 
’Oplysning om behandling af personoplysninger i 
forbindelse med indkvartering’.  
 
  
 

Her kan ansøgeren læse mere om Udlændingestyrelsens 
behandling af oplysninger og om ansøgerens rettigheder. 
 
Folderen fik ansøgeren udleveret, da vedkommende blev 
indkvarteret. Hvis ansøgeren har mistet folderen, kan 
han/hun få udleveret en ny på Sit asylcenter, eller finde 
den via www.nyidanmark.dk/gdprfolder  
 
Frist 
Visitationsudvalget afholder møde en gang om måneden. 
Ansøgningen skal være Udlændingestyrelsen i hænde om 
muligt senest 4 dage forud for mødets afholdelse. 
Oplysninger om næstkommende mødedato kan fås ved 
henvendelse til Udlændingestyrelsens 
Forsørgelseskontor.   
 
Hvis du vil vide mere  
Du kan få flere oplysninger om asyl på nyidanmark.dk. 
Hvis du er i tvivl, kan du kontakte Udlændingestyrelsen 
og få vejledning om reglerne og om, hvordan du udfylder 
skemaet. Du finder vores kontaktoplysninger på 
www.nyidanmark.dk/kontakt-us  
 

1. Indstillet af 
                                     
Indstillet af (center): ________________________________________________________________________  
 
Kontaktperson:  
      
Dato: 
      

Telefon: 
      

 
2. Oplysninger om ansøger                                                  UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER                                                                                  
Køn:      Mand           Kvinde Udlændingenummer/ID-nummer: 

      
Navn 1:  
      

Fødedato: 
      

Navn 2:  
      

Fødedato: 
      

Navn 3:  
      

Fødedato: 
      

Navn 4: 
      

Fødedato: 
      

Navn 5: 
      

Fødedato: 
 

Hvilke af personerne er omsorgskrævende: 
      
____________________________________________________________________________________________ 
      
____________________________________________________________________________________________ 
Sagsstatus: 
      
Ankomst til Danmark:  
      

Ankomst til nuværende center: 
      

http://www.nyidanmark.dk/gdprfolder
http://www.nyidanmark.dk/kontakt-us
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Etnisk baggrund: 
      
Sprog: 
      

Er ansøger tolkekrævende?   Ja          Nej  

 
3. Oplysninger om behov                                                     UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER 
Uddyb baggrunden for behovet for omsorgsplads: 
      
_____________________________________________________________________________________________ 
      
_____________________________________________________________________________________________ 
      
_____________________________________________________________________________________________ 
      
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Ønsker ansøger at flytte til Center Kongelunden?   Ja          Nej  
 
 

 
4. Oplysninger om ressourcer                                               UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER 
Beskriv ansøgers ressourcer. F.eks. sociale og faglige kompetencer, praktiske færdigheder, interesser, psykisk 
robusthed og mental styrke. Beskriv desuden hvorvidt ansøger er i stand til at anvende dem: 
      
_____________________________________________________________________________________________ 
      
_____________________________________________________________________________________________ 
      
_____________________________________________________________________________________________ 
      
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 
5. Bilag                                                                              UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER 
Anfør hvilke bilag, der vedlægges: 
      
_____________________________________________________________________________________________ 
      
_____________________________________________________________________________________________ 
      
_____________________________________________________________________________________________ 
      
_____________________________________________________________________________________________ 
 

 
6. Indsendt af  
Dato: 
      

Navn: 
      

Operatør:  
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Har du husket det hele?  
 

Hvis indstillingen om omsorgsplads er udfyldt korrekt og vedlagt de nødvendige dokumenter, vil det fremme sagens 
behandling i Udlændingestyrelsen.   
 
Det er derfor meget vigtigt, at det - inden skemaet indgives - kontrolleres, at skemaet er udfyldt korrekt og vedlagt 
de nødvendige dokumenter.  
 
Vi anbefaler, at tjeklisten herunder anvendes inden indstillingen indgives. 

 
Tjekliste  
Inden ansøgningen indgives, er det vigtigt, at følgende er vedlagt (sæt gerne kryds):  
 

 Udredninger og/eller erklæringer  
 
Det er også vigtigt, at:  
 

 ansøgeren er blevet vejledt om Udlændingestyrelsens behandling af personoplysninger,  

 alle spørgsmålene er besvaret, og 

 pkt. 6 er dateret.  

 


