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Høringssvar til lovudkast om socialtilsyn på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige 
 

 

Røde Kors takker for invitationen til at afgive høringssvar på udkast til lov om ændring af lov om socialtilsyn.  

Røde Kors har i mange år haft til opgave at indkvartere uledsagede mindreårige asylansøgere og har dermed 

oparbejdet en stor viden om målgruppen og erfaring med at etablere trygge rammer for børn og unge, der er 

flygtet alene. Vi er optagede af, at børn og unge i den udsatte situation får de tilbud, der er nødvendige for at 

være beskyttede og kunne udvikles og trives. 

Røde Kors hilser lovforslaget velkomment, fordi socialtilsynene er de rigtige til at foretag tilsyn med uledsagede 

mindreåriges indkvarteringsforhold. Vi finder, at det er et væsentligt hensyn, at tilsynsopgaven udføres af en 

instans, der generelt har tilsyn med børns tarv. Dermed vil de oparbejdede metoder og faglighed i 

opgavevaretagelsen sikre, at det faglige blik på børns vilkår og trivsel vil være det samme, uanset opholdsstatus. 

Socialtilsynene vil bidrage med stor kvalificeret faglighed og vigtig erfaring med at vurdere børns tarv og 

nødvendige indsatser.  

Det fremgår af lovforslaget, at tilrettelæggelsen af tilsynene skal ske gennem en aftale mellem det eller de 

relevante socialtilsyn og Udlændingestyrelsen. For at sikre, at formålet med de foreslåede tilsyn opnås, og for at 

sikre, at tilsyn med indkvarteringsforhold for uledsagede mindreårige asylansøgere svarer til det, der gælder for 

anbragte danske børn og unge, anbefaler Røde Kors, at det tilføjes til forslaget, at tilsynene skal gennemføres 

årligt, således som det fremgår af lov om socialtilsyn § 7.  

Røde Kors anbefaler endvidere, at det kommer til at fremgå af loven, at socialtilsynene får mandat til ikke alene at 

vurdere, om de tilbud, der gives til børn og unge, svarer til operatørernes kontraktmæssige forpligtelser, men 

også til at vurdere om de rammer, der gives børn og unge, svarer til deres behov. Dermed vil der blive ført tilsyn 

med alle væsentlige forhold, der er afgørende for om børnene er sikret deres behov for beskyttelse, omsorg og 

udvikling. 

Endelig anbefaler Røde Kors, at området for tilsynene udvides til ikke alene at gælde uledsagede mindreårige 

asylansøgere indkvarteret på børnecentre, andre opholdssteder og i privatindkvartering, men også bliver 

gældende for børn, der er i Danmark med en ledsager, der er ikke er en forældre-myndighedsindehaver. Børnene i 

disse såkaldte ledsagerelationer indkvarteres typisk på opholdscentre for voksne sammen med deres myndige 

ledsager, og de har naturligvis samme behov for, at der føres tilsyn med deres trivsel og udvikling.  

Røde Kors står naturligvis til rådighed for uddybning af dette. 

 

Med venlig hilsen 

 

Anders Ladekarl 

Røde Kors 

Blegdamsvej 27 

2100 København Ø 

 

Tlf. 3525 9200 

info@rodekors.dk 

 

28. april 2017 

mailto:fkh@uim.dk
mailto:uim@uim.dk

