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Høringssvar vedrørende opdatering af administrative forskrifter om behandling af sager
om repræsentanter for uledsagede mindreårige asylansøgere

Røde Kors takker for at blive inviteret til at afgive høringssvar vedrørende bekendtgørelse og vejledning om behandling af sager om repræsentanter for uledsagede mindreårige asylansøgere.
Grundlæggende støtter Røde Kors op om de opdaterede forskrifter men har enkelte kommentarer til
vejledningens afsnit 2.4.

1) Vejledningen, afsnit 2.4. Det anføres at: ”Samtidig anmoder Udlændingestyrelsen Dansk Røde
Kors om at indstille til statsforvaltningen, hvem der skal udpeges som midlertidig forældremyndighedsindehaver for barnet”.
Røde Kors bemærker, at vejledningen bør klargøre, at Røde Kors har kompetence til at undersøge,
hvorvidt repræsentanten har mulighed for at fortsætte som forældremyndighedsindehaver for barnet.
I tilfælde, hvor en forudgående repræsentant ikke har mulighed for at påtage sig forældremyndigheden, indstiller Røde Kors ikke til statsforvaltningen, hvilke øvrige personer der kan udpeges som forældremyndighedsindehaver, da dette ligger indenfor kommunalt ansvarsområde.
Vi henviser til Socialministeriets svar til Ankestyrelsen af 3. oktober 2013 angående Servicelovens §
57 samt Statsforvaltningens brev til kommunaldirektørerne af 27. april 2014. Begge dokumenter vedlægges dette høringssvar.
I tråd hermed foreslås vejledningens ordlyd rettet til:
”Samtidig anmoder Udlændingestyrelsen Røde Kors i Danmark om at undersøge, om repræsentanten
har mulighed for at fortsætte som forældremyndighedsindehaver. Røde Kors i Danmark kan indstille
til statsforvaltningen, at repræsentanten udpeges som forældremyndighedsindehaver for barnet.”

2) Vejledningen, afsnit 2.4. Det anføres at: ”Hvervet som midlertidig forældremyndighedsindehaver
for barnet er ulønnet, og der kan ikke som alternativ udpeges en værge efter værgemålsloven.”
I forhold til placeringen af uledsagede børn under midlertidig forældremyndighed er der tale om et
retskrav ifølge forældreansvarsloven. Røde Kors skal påpege, at vejledningen ikke tager højde for de
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tilfælde, hvor det viser sig umuligt at finde frivillige til hvervet eller i tilfælde, hvor sagen af tungtvejende personlige grunde for barnet har en sådan kompleksitet, at den vurderes ikke at kunne varetages af frivillige. Der bør med vejledningen skabes større sikkerhed for, at alle uledsagede børn, der
overgår til kommunerne med opholdstilladelse, placeres under midlertidig forældremyndighed ifølge
forældreansvarsloven.

3) Generelt til vejledningens afsnit 2.4.
Røde Kors bemærker, at vejledningen ikke berører kommunernes forpligtelse til i fornødent omfang
at medvirke til, at der udpeges en midlertidig forældremyndighedsindehaver. Det er Røde Kors’ opfattelse, at dette er en alvorlig mangel i vejledningens aktuelle udformning. Vejledningen bør derfor tilrettes, så den omfatter kommunernes forpligtelse i de tilfælde, hvor en forudgående repræsentant ikke har mulighed for at påtage sig forældremyndigheden over et uledsaget barn.
Vi henviser til Socialministeriets svar til Ankestyrelsen af 3. oktober 2013 angående Servicelovens §
57 samt Statsforvaltningens brev til kommunaldirektørerne af 27. april 2014. Begge dokumenter vedlægges dette høringssvar.

4) Afslutningsvis skal vi anmode om en konsekvensrettelse i vejledningen, idet vi som organisation
retteligen hedder Røde Kors i Danmark og ikke Dansk Røde Kors, som bruges i teksten.

Venlig hilsen

Anders Ladekarl
Generalsekretær
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