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Høringssvar til udkast til vejledning om servicelovens formål og generelle bestemmelser i
loven (vejledning nr. 1 til serviceloven)

Røde Kors takker for muligheden for at afgive høringssvar til revideret Vejledning nr. 1 til Serviceloven. I vores høringssvar til udkast til Vejledning nr. 3 fra november 2016 adresserede vi de problemer det medfører, at serviceloven ifølge den foreslåede fortolkning ikke er gældende for afviste asylansøgere. Her gjorde vi bl.a. opmærksom på, at der er flere børn og unge, der enten har fået afvist
deres egen asylsag, eller hvis forældres asylsag er afvist, men som dette til trods opholder sig i Danmark i en årrække efter afslaget om asyl. Røde Kors finder i det lys fortsat, at det er meget bekymrende, at vejledningsændringen i udgangspunktet udelukker disse børn fra de foranstaltninger, som
serviceloven berettiger andre børn til.
I forhold til det nu fremsendte finder vi, at formuleringen på side 11 under pkt. 12: ”Ved vurderingen
lægges også vægt på, hvilke reaktioner udlændingen i kraft af sit blotte ophold her i landet udsættes
for…” er meget uklar og kan give anledning til usikkerhed. Vi foreslår derfor at den slettes.
For så vidt angår personer på tålt ophold som omtalt på side 12 skal Røde Kors gøre opmærksom på,
at der her er tale om mennesker, hvis asylsag er afvist, men at Flygtningenævnet samtidig har slået
fast, at de ikke kan vende tilbage til deres hjemland på grund af risiko for forfølgelse. De har derfor
sandsynligvis udsigt til meget langvarige ophold i Danmark, hvorfor rimeligheden af at udelukke dem
fra servicelovens område bør overvejes.
Røde Kors står naturligvis til rådighed med uddybning af disse bemærkninger.
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