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Høringssvar til udkast til bekendtgørelse om ro og orden på indkvarteringssteder og 

anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge uden for indkvarteringsstederne 

Røde Kors takker for invitationen til at afgive høringssvar til udkast til bekendtgørelse om ro og orden på 

indkvarteringssteder og anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge uden for indkvarteringsstedet 

(herefter benævnt udkast til bekendtgørelse om ro og orden). Røde Kors har i mange år haft til opgave at 

indkvartere uledsagede mindreårige asylansøgere og har dermed oparbejdet en stor viden om målgrup-

pen og erfaring med at etablere trygge rammer for børn og unge, der er flygtet alene. 

 

Overordnet vil Røde Kors gerne henvise til vores høringssvar af 9. marts 2017 vedrørende lovudkast om 

ro og orden på børnecentre. Derudover har vi en række generelle og specifikke bemærkninger til udkas-

tet til bekendtgørelse. 

 

Generelle kommentarer 

Som også fremhævet i tidligere høringssvar, mener Røde Kors, at serviceloven bør være den primære 

ramme for beskyttelse af alle børn i Danmark. Parallelle love og regelsæt, der stiller børn forskelligt, bør 

undgås. Med serviceloven følger en række præciseringer i form af bekendtgørelser og vejledninger, som 

er udviklet for at sikre børnene bedst muligt. Når der opbygges parallelle regelsæt, skabes der usikker-

hed om regler, rettigheder og håndteringen af forbyggende støtte og muligheden for at iværksætte for-

skellige sociale foranstaltninger. Desuden ændres serviceloven og tilhørende bekendtgørelser løbende, og 

hvis ikke det samme sker for reglerne under udlændingeloven, kan der på sigt være en risiko for foræl-

dede regler for nogle børnegrupper.  

 

Vedrørende rusmiddeltest 

Som bemærket i høringssvar af 9. marts 2017, anerkender Røde Kors rusmiddeltestens formål om at va-

retage hensynet til det uledsagede asylbarns sundhed og udvikling ved enten at forebygge et potentielt 

misbrug eller ved at hjælpe den pågældende med at komme ud af et misbrug, samt formålet om at vare-

tage hensynet til de øvrige beboere og personalet.  

Røde Kors hilser det velkomment, at udlændinge- og integrationsministeren med nærværende bekendt-

gørelse fastsætter nærmere regler om krav til indholdet af samtykke til rusmiddeltest, svarende til reg-

lerne i bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge. 

Ud over de foreslåede regler om krav til samtykke skal Røde Kors foreslå, at bekendtgørelsen suppleres 

med en vejledning om, hvornår rusmiddeltesten kan tages svarende til reglerne i vejledning om voksen-

ansvar. 
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Vedrørende magtanvendelse 

Røde Kors finder det overordnet set positivt, at der i bekendtgørelsen fastsættes nærmere regler for 

magtanvendelse og andre indgreb i de uledsagede asylbørns selvbestemmelsesret og privatliv, der i høj 

grad minder om reglerne for magtanvendelse for anbragte børn og unge på opholdssteder. I helt særlige 

situationer kan sådanne indgreb være nødvendige med henblik på at sikre trivsel og beskyttelse af de 

uledsagede asylbørn, og reglerne vil give medarbejderne klare rammer at udføre deres arbejde inden for. 

 

Vedrørende anbringelse 

I forhold til den tilvejebragte særskilte hjemmel i udlændingeloven til anbringelse af uledsagede asylbørn 

finder Røde Kors det positivt, at udlændinge- og integrationsministeren med nærværende bekendtgørelse 

fastsætter nærmere regler om bl.a. adgang til bisidder, gratis advokatbistand, pligt til at træffe fornyet 

afgørelse ved opretholdelse af længerevarende foranstaltninger, pligt til at afholde samtale med den unge 

inden anbringelsen, pligt til at orientere om retten til aktindsigt og til at udtale sig, valg og ændring af 

anbringelsessted m.v. Dette er regler, der er væsentlige for børns retssikkerhed ved sociale foranstalt-

ninger. Røde Kors finder det positivt, at disse regler svarer til reglerne i serviceloven. 

 

I forhold til bestemmelsen om gratis advokatbistand skal Røde Kors anbefale, at det undersøges nærme-

re, hvordan advokatbistanden kan tilbydes, hvis der sker anbringelse af børn under 12 år. 

 

Endelig skal Røde Kors pege på, at der kan være situationer, hvor en uledsaget mindreårig er privat ind-

kvarteret hos nære familierelationer, der i praksis varetager forældreansvaret. I sådanne sager mener vi, 

at anbringelse bør ske efter servicelovens bestemmelser efter en forudgående § 50 undersøgelse. 

 

Vedrørende overensstemmelse med bekendtgørelse om voksenansvar 

Røde Kors har den 30. juni d.å. fået udkast til to bekendtgørelser på det sociale område til høring fra 

Børne- og Socialministeriet. I udkastet til bekendtgørelse om voksenansvar § 13 er der en række be-

stemmelser, der giver børn og unge, som er anbragt på sikrede døgninstitutioner og særligt sikrede afde-

linger ret til et tilbud om screening for at få afdækket behov for psykiatrisk udredning. Det er Røde Kors 

erfaringer, at der blandt uledsagede mindreårige asylansøgeres ofte forekommer psykiske lidelser. Vi 

mener derfor, at denne adgang også skal sikres for uledsagede børn og derfor skrives ind i bekendtgørel-

sen om ro og orden på indkvarteringssteder mv.  

 

Afslutningsvis skal vi pege på, at § 8, stk. 7 i udkast til bekendtgørelse om voksenansvar ikke er medta-

get i udkast til bekendtgørelse om ro og orden § 17, der ellers er identisk med § 8 i udkast til bekendtgø-

relse om voksenansvar. Vi anbefaler, at der medtages en lignende bestemmelse i bekendtgørelse om ro 

og orden, således at der bliver overensstemmelse mellem bekendtgørelserne. 

 

Røde Kors står naturligvis til rådighed for uddybning af disse bemærkninger. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Anders Ladekarl 

Generalsekretær 


