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VEDR. UDKAST TIL FORSLAG OM LOV OM ÆNDRING AF UDLÆNDINGELOVEN OG KILDE-

SKATTELOVEN 

 

Røde Kors takker for udkastet til forslag om Lov om Ændring af Udlændingeloven og Kildeskatteloven 

(herefter lovudkastet) 
 

Røde Kors er operatør for indkvarteringen af asylansøgere og har i den forbindelse tæt kontakt til den 

målgruppe, der typisk søger om humanitær opholdstilladelse.  

 

Røde Kors i Danmark er også en aktiv del af Røde Kors’ Internationale eftersøgningstjeneste, som 

genetablerer kontakt mellem familiemedlemmer, der er blevet adskilt som følge af konflikt og krig. 

Røde Kors i Danmark samarbejder i den forbindelse sammen med den Internationale Røde Kors Ko-

mite og andre landes Røde Kors-selskaber.  

 

Røde Kors har på ovennævnte baggrund bemærkninger til den del af lovudkastet, der vedrører æn-

dring af reglerne om opsættende virkning i sager om humanitært ophold, bemyndigelse af Udlændin-

gestyrelsen til fastsættelse af regler om forsørgelse af asylansøgere samt lovudkastets forslag vedr. 

eftersøgning af familiemæssigt netværk.  

 

GENERELLE BEMÆRKNINGER TIL LOVUDKASTET 

 

 Med forslaget foreslås det at skærpe betingelserne for meddelelse af opsættende virkning 

med hensyn til udrejsefristen ved behandling af ansøgninger om humanitær opholdstilladelse.  

 

Røde Kors er enig i, at det bør være udsigten til, om asylansøgeren opfylder betingelserne for 

at blive meddelt humanitær opholdstilladelse og ikke ansøgningstidspunktet, der bør være af-

gørende for, om ansøgeren kan blive i Danmark under sagens behandling. Dette for at undgå 

misbrug af asylsystemet.  

 

Røde Kors har en række bemærkninger og peger bl.a. på, at det forsat vil være nødvendigt at 

sikre, at eksakt og aktuel viden om ansøgerens helbred forefindes, for at træffe den afgørel-

se. Derfor efterlyser Røde Kors klare procedurer for at garantere ensartethed og en stærkere 

retssikkerhed.  

 

 Med lovudkastet foreslås det, at bestemmelserne om asylansøgeres mulighed for forsørgelse 

og reglerne om, hvornår de selv skal bidrage til deres forsørgelse, uddybes i en bekendtgørel-
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se. Røde Kors er enig i forslaget og peger på, at en sådan uddybning vil være en forbedring af 

den enkelte asylansøgers retssikkerhed og betyde større gennemsigtighed på området. 

 

 Med lovudkastet ændres Udlændingestyrelsens forpligtelser til at iværksætte eftersøgning for 

uledsagede mindreårige asylansøgere.  Røde Kors hilser forslaget velkommen og peger på, at 

de foreslåede regler bedre imødekommer de unges behov for tryghed i eftersøgningsproces-

sen.  

 

SPECIFIKKE BEMÆRKNINGER TIL LOVUDKASTETS ENKELTE DELE  

 

Ændring af reglerne for opsættende virkning ved indgivelse af humanitær opholdstilladelse 

(lovudkastets § 1, nr. 7) 

 

Røde Kors er enig i, at misbrug af asylsystemet skal undgås. Røde Kors finder, at den foreslå-

ede ændring af § 33, stk. 4 kan være medvirkende til at modvirke misbrug af ansøgning om 

humanitær opholdstilladelse. Derfor er Røde Kors enig i forslaget, men har en række konkrete 

bemærkninger.  

 

Røde Kors er bekymret for, at myndighederne med forslaget ikke får tilstrækkelig tid til at 

sikre et tilstrækkelige lægeligt grundlag for at fastslå, hvorvidt de nævnte 'ganske særlige 

grunde' til at lade ansøgningen have opsættende virkning også er til stede. 

 

Røde Kors tilbyder medicinsk screening til alle nyankomne asylansøgere og psykologisk 

screening til alle nyankomne asylansøgerfamilier. Herigennem kan vi se, at mange af de fami-

lier, der får deres sager behandlet i åbenbart grundløs procedure og samtidig søger om hu-

manitær opholdstilladelse, har alvorlige helbredsproblemer.  

 

Derfor anbefaler vi etableringen af klare procedurer for vurderingen af asylansøgerens udsigt 

til humanitær opholdstilladelse.  

 

Allerede på nuværende tidspunkt oplever Røde Kors, at det vanskeligt for ansøgere om hu-

manitær opholdstilladelse at tilvejebringe special- lægeerklæringer, der er nødvendige som 

dokumentation til brug for sagens belysning. Ud fra et retssikkerhedshensyn anbefaler Røde 

Kors derfor, at udgiften til speciallæge-erklæringer påhviler den instans, der efterspørger dem 

til sagen. Det vil i praksis være Justitsministeriet, der i så fald skulle dække ansøgerens ud-

gift. 

 

Derudover har Røde Kors erfaring for, at asylansøgerne gives en frist på 14 dage til at frem-

komme med de relevante speciallægeerklæringer, hvilket i praksis ikke er tilstrækkeligt. Det 

er Røde Kors' anbefaling, at fristen ændres til 4 uger. 

 

Udarbejdelse af bekendtgørelse om asylansøgeres forsørgelse og forsørgelsespligt (lovud-

kastets § 1, nr. 10) 

 

Røde Kors hilser forslaget om at uddybe og tydeliggøre reglerne om asylansøgeres forsørgelse 

og sundhedsbehandling i en bekendtgørelse velkommen.  

 

Netop adgangen til sundhedsbehandling har meget stor betydning for asylansøgere. For Røde 

Kors som operatør er administration af sundhedsområdet derfor vigtig. Vi imødeser, at en be-

kendtgørelse vil tydeliggøre de forskellige rettigheder og forpligtelser. Det vil samtidig styrke 

formidlingen af disse til asylansøgere og deres eventuelle repræsentanter.  
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Ændring af Udlændingestyrelsens forpligtelse til at iværksætte eftersøgning af udledsage-

de mindreårige asylansøgeres forældre (Lovudkastets § 1, nr. 32-34) 

 

I dag påhviler forpligtelsen til at iværksætte eftersøgning af forældre til uledsagede mindreårige asyl-

ansøgere Udlændingestyrelsen. Røde Kors finder det positivt, at Regeringen med forslaget har taget 

konsekvensen af, at den nuværende ordning ikke virker efter hensigten.  

 

Røde Kors' Eftersøgningstjeneste tilbyder alle uledsagede mindreårige eftersøgning af forældre eller 

andre nærtstående familiemedlemmer. For flere af de unge uledsagede har det været forvirrende, at 

de er blevet opfordret til at henvende til sig til Røde Kors for at finde deres forældre, samtidig med at 

de er blevet orienteret om, at det også påhviler Udlændingestyrelsen at iværksætte en eftersøgning.  

 

Med lovudkastet vil der derfor ske en tiltrængt forenkling.  

 

Med venlig hilsen 

 

Anders Ladekarl  

Generalsekretær  


