
   
R E T S P O L I T I S K    F O R E N I N G

Høring over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Ro og orden på
indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige 

økonomiske sanktioner, magtanvendelse og anbringelse uden for

 
1. Indledning: 

Retspolitisk Forening noterer sig, at regeringen med dette lovforslag 
sidestille asylcentre for uledsagede mindreårige asylansøgere med anbringelsessteder for børn 
og unge efter lov om social service § 52 stk. 3. nr. 4, jf. §55. Formålet med en sådan 
foranstaltning fremgår af denne lovs § 46 stk. 1, 
støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at disse børn og unge kan 
opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som 
deres jævnaldrende”. Med
rækker ud over straffelovens almindelige regler om nødret og nødværge.
 
Dette lægges der heller ikke på nogen måde skjul på i lovforslagets bemærkninger, der 
gentagne gange henviser til lov om
social service.  
Foreningen finder, at såfremt regeringen finder det formålstjenligt at indføre sådanne 
bestemmelser på børnecentre i henhold til udlændingeloven, bør bestemmelserne efter en 
almindelig lovsystematik henføres til henholdsvis lov om social service og lov om 
voksenansvar for anbragte børn og unge med de fornødne ændringer, der følger af 
asylsøgende børns og unges særlige situation.  Lovudkastet vil desuden om muligt skabe 
endnu større uoverskuelighed med hensyn til retsstillingen efter udlændingeloven.
Såfremt børn og unge, der er optaget i et børnecenter har behov for særlig støtte, er der 
allerede hjemmel til en sådan i den eksisterende lovgivning for så vidt angår børn og unge, der 
har lovligt ophold, herunder processuelt ophold, her i landet.
 
Det kan som anført naturligvis på ingen måde udelukkes, at mange børn og unge, der 
ankommer som uledsagede asylsøgere har et særligt støttebehov. At dette derimod skulle 
gælde alle børn, der opholder sig i et børnecenter, kan ikke anerkendes. Denne stempling af en 
hel gruppe børn og unge forekommer foreningen at være diskriminerende og i strid med Den 
internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, jf. dennes art 26 samt 
flygtningekonventionens art 23.

 
 

2. Foreningens bemærkninger til lo

Bemærkningerne er ikke udtømmende, men tager særlig stilling til de forslag, der i 
retssikkerhedsmæssig henseende er særligt påfaldende.
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Retspolitisk Forening noterer sig, at regeringen med dette lovforslag tilsyneladende ønsker at 
sidestille asylcentre for uledsagede mindreårige asylansøgere med anbringelsessteder for børn 
og unge efter lov om social service § 52 stk. 3. nr. 4, jf. §55. Formålet med en sådan 
foranstaltning fremgår af denne lovs § 46 stk. 1, hvori det angives, at hensigten ”med at yde 
støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at disse børn og unge kan 
opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som 
deres jævnaldrende”. Med dette lovforslag indføres således en række magtbeføjelser, der 
rækker ud over straffelovens almindelige regler om nødret og nødværge.

Dette lægges der heller ikke på nogen måde skjul på i lovforslagets bemærkninger, der 
gentagne gange henviser til lov om voksenansvar for anbragte børn og unge samt til lov om 

Foreningen finder, at såfremt regeringen finder det formålstjenligt at indføre sådanne 
bestemmelser på børnecentre i henhold til udlændingeloven, bør bestemmelserne efter en 

g lovsystematik henføres til henholdsvis lov om social service og lov om 
voksenansvar for anbragte børn og unge med de fornødne ændringer, der følger af 
asylsøgende børns og unges særlige situation.  Lovudkastet vil desuden om muligt skabe 

erskuelighed med hensyn til retsstillingen efter udlændingeloven.
Såfremt børn og unge, der er optaget i et børnecenter har behov for særlig støtte, er der 
allerede hjemmel til en sådan i den eksisterende lovgivning for så vidt angår børn og unge, der 

lovligt ophold, herunder processuelt ophold, her i landet. 

Det kan som anført naturligvis på ingen måde udelukkes, at mange børn og unge, der 
ankommer som uledsagede asylsøgere har et særligt støttebehov. At dette derimod skulle 

der sig i et børnecenter, kan ikke anerkendes. Denne stempling af en 
hel gruppe børn og unge forekommer foreningen at være diskriminerende og i strid med Den 
internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, jf. dennes art 26 samt 

ekonventionens art 23. 

Foreningens bemærkninger til lovudkastets enkelte bestemmelser: 

Bemærkningerne er ikke udtømmende, men tager særlig stilling til de forslag, der i 
retssikkerhedsmæssig henseende er særligt påfaldende. 

 

 

Høring over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Ro og orden på 
udlændinge, herunder husordener, 

indkvarteringsstedet, m.v.) 

tilsyneladende ønsker at 
sidestille asylcentre for uledsagede mindreårige asylansøgere med anbringelsessteder for børn 
og unge efter lov om social service § 52 stk. 3. nr. 4, jf. §55. Formålet med en sådan 

hvori det angives, at hensigten ”med at yde 
støtte til børn og unge, der har et særligt behov herfor, er at sikre, at disse børn og unge kan 
opnå de samme muligheder for personlig udvikling, sundhed og et selvstændigt voksenliv som 

dette lovforslag indføres således en række magtbeføjelser, der 
rækker ud over straffelovens almindelige regler om nødret og nødværge. 

Dette lægges der heller ikke på nogen måde skjul på i lovforslagets bemærkninger, der 
voksenansvar for anbragte børn og unge samt til lov om 

Foreningen finder, at såfremt regeringen finder det formålstjenligt at indføre sådanne 
bestemmelser på børnecentre i henhold til udlændingeloven, bør bestemmelserne efter en 

g lovsystematik henføres til henholdsvis lov om social service og lov om 
voksenansvar for anbragte børn og unge med de fornødne ændringer, der følger af 
asylsøgende børns og unges særlige situation.  Lovudkastet vil desuden om muligt skabe 

erskuelighed med hensyn til retsstillingen efter udlændingeloven. 
Såfremt børn og unge, der er optaget i et børnecenter har behov for særlig støtte, er der 
allerede hjemmel til en sådan i den eksisterende lovgivning for så vidt angår børn og unge, der 

Det kan som anført naturligvis på ingen måde udelukkes, at mange børn og unge, der 
ankommer som uledsagede asylsøgere har et særligt støttebehov. At dette derimod skulle 

der sig i et børnecenter, kan ikke anerkendes. Denne stempling af en 
hel gruppe børn og unge forekommer foreningen at være diskriminerende og i strid med Den 
internationale konvention om borgerlige og politiske rettigheder, jf. dennes art 26 samt 

Bemærkningerne er ikke udtømmende, men tager særlig stilling til de forslag, der i 
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2.1. Ordensregler: 

Det fremgår af lovudkastets bemærkninger, at der allerede i kraft af det såkaldte 
anstaltsforhold er hjemmel til at fastlægge ordensregler/husorden for asylcentre, og det må 
formodes, at Udlændingestyrelsen allerede har sikret sig, at dette også sker ud fra 
asylcentres særlige status som modtagecentre for personer, hvis behov for beskyttelse skal 
vurderes. 
 
Det fremgår af § 4 i lov om voksenansvar m.v., at lederen af et anbringelsessted efter § 66, 
stk. 1, nr. 5 og 6, i lov om social service kan fastsætte en husorden, der angiver de 
nærmere regler og retningslinjer for ophold på institutionen. Der har øjensynligt ikke 
været noget behov for direkte i denne lov eller i vejledningen hertil at fastlægge en 
minimumshusorden for et anbringelsessted. I lyset heraf forekommer behovet herfor efter 
den foreslåede bestemmelse i udlændingelovens § 62 b ikke umiddelbart indlysende.  
 
Såfremt regeringen finder det påkrævet at vejlede om husordensregler, bør dette ske i en 
vejledning, hvor bilag 1 i Børne- og Socialministeriets vejledning af 21. december 2016 
om voksenansvar for anbragte børn og unge kan tjene som forlæg. 
 
Lovudkastet tilføjer, at der ved grov eller gentagne gange sker overtrædelse af de 
obligatoriske regler i husordenen, bør der indføres hjemmel til, at udlændingen kan 
trækkes i sine lommepenge. Dette er ikke engang en hjemlet sanktion overfor børn og 
unge, der anbragt efter reglerne i lov om social service, jf. pkt. 50 i vejledning om 
voksenansvar m.v. eller bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge. 
Efter foreningens mening er den slags straffeforanstaltninger udtryk for en stærkt forældet 
pædagogisk tankegang, der givetvis i visse situationer kan virke direkte mod hensigten og 
f.eks. medføre tyverier for at skaffe sig de fornødne midler efter træk i lommepenge. 

 
2.2.  Anbringelse udenfor børnecentret: 

Efter lov om social service er beslutning om anbringelse udenfor hjemmet med deraf 
følgende retsvirkninger betinget af en børnefaglig undersøgelse, jf. lov om social bistand § 
50 stk. 1. Der skal altså foretages en konkret bedømmelse af barnets situation. 
 
Denne undersøgelse skal tilsyneladende ikke ligge til grund, såfremt der er behov for en 
anbringelse, fordi der er en åbenbar risiko for, at udlændingens sundhed eller udvikling 
lider alvorlig skade på grund af kriminel adfærd hos udlændingen, misbrugsproblemer hos 
udlændingen, eller andre adfærds- eller tilpasningsproblemer hos udlændingen. 
Beslutningen herom skal træffes af det kommunale Børn- og ungeudvalg. 
De almindelige forudsætninger for Børn- og ungeudvalgets beslutninger er en grundigt 
gennemarbejdet og velargumenteret indstilling fra et udvalg under kommunalbestyrelsen.  
Dermed antages såvel børns og unges som forældres retssikkerhed sammenholdt med 
reglerne om advokatbeskikkelse m.v. at være tilgodeset. 
 
Drejer det sig om børn og unge på et børnecenter, er det nok (bemærkningerne s. 48), at en 
hurtigere og mere enkel fremgangsmåde skal afspejles således, ”at der i sager om 
tvangsmæssig anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge med ophold på et 
indkvarteringssted ikke vil være samme behov for at undersøge barnets eller den unges og 
familiens forhold som ved en tvangsmæssig anbringelse efter lov om social service. 
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Udlændingen opholder sig allerede på et indkvarteringssted på det tidspunkt, hvor der skal 
ske tvangsmæssig anbringelse, og til forskel fra et barn eller en ung, der skal fjernes fra 
hjemmet, vil myndighederne gennem indkvarteringsoperatøren dermed normalt have et 
bedre kendskab til den pågældende udlændings sociale og adfærdsmæssige udfordringer. 
Endvidere vil de adfærdsmæssige vanskeligheder mv. allerede være søgt håndteret 
gennem den pædagogiske indsats på indkvarteringsstedet, og det er således som 
udgangspunkt konstateret, at mindre indgribende midler ikke er tilstrækkelige. For at 
vurdere, om der kan ske tvangsmæssig anbringelse, vil der endvidere alene være behov for 
at undersøge den uledsagede mindreårige udlændings forhold, og der vil ikke være behov 
for at vurdere forældremyndighedens indehavers forhold og muligheder for at tage vare på 
udlændingen, idet forældremyndigheden ikke opholder sig her i landet”.  
 
Der gælder næppe en formodning for, at ledelsen på et børnecenter besidder de 
kvalifikationer, der kræves for at foretage en undersøgelse i henhold til servicelovens § 50 
stk. 1. Det må således anses for helt utilstrækkeligt til at indgå i grundlaget for en 
tvangsmæssig anbringelse, at ”indkvarteringsoperatøren dermed normalt have et bedre 
kendskab til den pågældende udlændings sociale og adfærdsmæssige udfordringer. 
Endvidere vil de adfærdsmæssige vanskeligheder mv. allerede være søgt håndteret 
gennem den pædagogiske indsats på indkvarteringsstedet, og det er således som 
udgangspunkt konstateret, at mindre indgribende midler ikke er tilstrækkelige”. 
 
Foreningen skal endelig herom bemærke, at synspunkter som udtrykkes af den 
kontaktperson, der udpeges som ”værge” for den uledsagede mindreårige asylsøger, 
naturligvis må indgå i overvejelserne i stedet for en sædvanlig 
forældremyndighedsindehaver. 
 

3. Foreningen skal afslutningsvis bemærke, at lovudkastet bør trækkes tilbage og 
gennemarbejdes med henblik på fremsættelse af forslag til ændring af lov om social service 
og lov om voksenansvar m.v. 

 
   
København, den 8. marts 2017 
 
Bjørn Elmquist Leif Hermann 
Formand  Medlem af bestyrelsen 

 
  


