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Høringssvar til lovforslag om indkvartering og forsørgelse af flygtninge og asylansøgere m.fl. og advisering af kommunerne om visse afgørelser i klagesager

Udlændinge- og Integrationsministeriet har ved mail af 6. oktober 2017 sendt udkast til
forslag til lov om ændring af udlændingeloven i høring. Ministeriet har anmodet om at modtage eventuelle bemærkninger til lovforslaget senest den 3. november 2017.
Røde Kors takker for muligheden for at afgive høringssvar til lovforslaget. Nedenfor følger
Røde Kors’ bemærkninger til konkrete dele af lovforslaget.
Justering af asylansøgeres indkvartering og adgang til arbejdsmarkedet
Kodificering af praksis for privat indkvartering hos herboende forældre
Røde Kors er enig i, at det er hensigtsmæssigt, at det fremgår klart af loven, at børn kan
ansøge om indkvartering hos deres herboende forældre uden videre. Det er positivt, at lovbemærkningerne foreskriver, at der i de enkelte tilfælde vil blive foretaget en konkret vurdering af hensynet til barnets tarv, samt at hensynet til barnets tarv også i ganske særlige
tilfælde vil kunne bevirke en dispensation fra udelukkelsesgrundene i udlændingelovens §
42 l, stk. 2, således at en mindreårig vil kunne indkvarteres hos sine forældre til trods for
f.eks. en betinget frihedsstraf. Ligeledes er det positivt, at en mindreårig asylansøger med
barn får samme mulighed som andre mindreårige for at blive indkvarteret hos herboende
forældre og således få støtte og omsorg fra sit familiemæssige netværk, hvis den mindreårige ønsker at bo hos sine egne forældre.
Røde Kors anbefaler, at der også ændres i adgangen til at blive indkvarteret hos anden familie og venner, idet det kan være i barnets interesse at bo hos andre herboende nærtstående familiemedlemmer, hvis forældrene ikke er i Danmark.
Justering af Udlændingestyrelsens forsørgelsespligt for mindreårige udlændinge
Den foreslåede ændring af udlændingelovens § 42 a, stk. 3, nr. 2 vil medføre, at Udlændingestyrelsens forsørgelsespligt – også for asylsøgende børn – som hovedregel ophører,
hvis barnet har herboende forældre.
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Røde Kors anerkender, at forældre har hovedansvaret for - efter evne og økonomisk formåen - at sikre de levevilkår, der er nødvendige for barnets udvikling. Det følger af artikel
27 i FN’s Børnekonvention, som også fastslår statens pligt til at bistå forældrene med at
gennemføre denne ret og yde den nødvendige materielle bistand. Derfor er Røde Kors meget positiv overfor at Udlændingestyrelsens forsørgelsespligt kan genindtræde, hvis der foreligger
særlige grunde.

Inddragelse og forlængelse af flygtninges opholdstilladelser
Røde Kors finder det grundlæggende positivt, at ordningen vedrørende automatisk indbringelse til Flygtningenævnet af afgørelser i spontane asylsager udvides til afgørelser om inddragelse og nægtelse af forlængelse af flygtninges opholdstilladelser.
Røde Kors er ikke enig i antagelsen om, at flygtninge bevidst udnytter den manglende klagefrist til forlængelse af ophold i Danmark, men den automatiske påklage vil sikre en toinstans prøvelse i alle sager. Det er retssikkerhedsmæssigt betryggende, idet der er tale
om personer, der tidligere har været i risiko for forfølgelse i hjemlandet, og derfor er det
vigtigt at få prøvet sagen også af en uafhængig instans.
Herudover taler generelle samfundsøkonomiske hensyn og ikke mindst hensynet til den enkelte flygtning til fordel for en effektivisering af asylsagsbehandlingen. Røde Kors finder det
således meget positivt, at den enkelte flygtning – der kan have boet i Danmark i mange år
– kan opretholde sin almindelig hverdag under klagesagsbehandlingen.
Kodificering af praksis for forlængelse af opholdstilladelser meddelt efter udlændingelovens § 7, stk. 3
Røde Kors finder det positivt, at den gældende praksis, hvorefter Udlændingestyrelsen af
egen drift meddeler forlængelse af en opholdstilladelse meddelt efter udlændingelovens §
7, stk. 3. Det sikrer klarhed over proceduren og er en fornuftig tilgang.
Røde Kors finder det ligeledes fornuftigt, at ordningen vedrørende orientering af de pågældende om væsentlige ændringer i asylmyndighedernes vurdering af forholdene i hjemlandet, der kan have betydning for muligheden for forlængelse af opholdstilladelsen, ikke videreføres. En sådan meddelelse skaber unødvendig usikkerhed hos flygtningen.
Advisering af kommunerne om visse afgørelser i klagesager
Røde Kors har ikke bemærkninger til forslaget om automatisk advisering af kommunerne
om udfaldet i de pågældende klagesager, der angår proceduremæssige forhold.
Med venlig hilsen

Anders Ladekarl
Generalsekretær
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