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16. september 2016 

   

Høringssvar til udkast til lov om ændring af Flygtningenævnets sammensætning 

Røde Kors takker for muligheden for at afgive høringssvar til udkast til lov om ændring af udlændin-

geloven (ændring af Flygtningenævnets sammensætning mv.) 

 

Med lovforslaget foreslås Flygtningenævnets sammensætning ændret, således at Dansk Flygtninge-

hjælp og udenrigsministeren ikke fremover skal kunne indstille medlemmer til nævnet. 

 

Det er Røde Kors’ opfattelse, at de medlemmer, som indstilles af såvel Dansk Flygtningehjælp som 

udenrigsministeren, bidrager til nævnets arbejde med både relevant baggrundsviden og vigtig sag-

kundskab, der alt i alt tilfører nævnet bredere faglighed. Det er vores opfattelse, at dette er en styr-

kelse for nævnets arbejde.  

  

Vi deler Regeringens ønske om, at Flygtningenævnet skal være sagkyndigt og med en høj grad af ju-

ridisk ekspertise herunder med ekspertise om udlændinge- og asylretlige spørgsmål.  

 

Ligeledes er vi enige i, at det er vigtigt, at Flygtningenævnet ikke blot fungerer uafhængigt, men også 

fremstår uafhængigt. Da de af Dansk Flygtningehjælp indstillede medlemmerne sidder i nævnet i 

egen kapacitet og er uafhængige overfor den organisation, som indstiller dem, er det ikke vores op-

fattelse, at de optræder i en dobbeltrolle.   

 

Endvidere er det vores opfattelse, at den eksisterende sammensætning bidrager med relevante og 

uvurderlige kompetencer indenfor områder som international flygtningeret og menneskerettigheds-

spørgsmål.  

 

I den henseende er det også relevant at bemærke, at Flygtningenævnets formand ved høringen i 

2002, da et lignende forslag blev gennemført, bemærkede i sit høringssvar: ”at nævnet med sin nu-

værende sammensætning fungerer godt og hensigtsmæssigt. Det er formandskabets erfaring, at det 

er en styrke og giver bredde i nævnets arbejde, at en flerhed af synspunkter indgår i beslutningspro-

cessen.” 

 

For Røde Kors er bredden i nævnets arbejde afgørende. Finder Regeringen derfor, at Dansk Flygtnin-

gehjælp ikke længere skal indstille til nævnet, er det vores anbefaling, at en uafhængig indstilling til 

nævnet skal sikres på anden vis.  
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Venlig hilsen 

 

 

 

Anders Ladekarl,  

Generalsekretær 

 

 

 

 

 

 


