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Høringssvar fra Røde Kors angående Forslag til Lov om ændring af lov om social service (op-

hævelsen af adgang til at fastsætte regler om anbragte børn og unges egenbetaling) 

Røde Kors takker for muligheden for at afgive høringssvar på høring over udkast til lov om ændring af 

lov om social service (Ophævelse af adgang til at fastsætte regler om anbragte børn og unges egenbe-

taling). 

 

Røde Kors har erfaret, at det hidtil har været forskelligt fra kommune til kommune, om de har fundet 

anvendelse af muligheden for at afkræve egenbetaling af anbragte børn og unges indtægter fra formue-

afkast eller arbejde. Røde Kors bakker op om lovforslaget og finder det positivt, at børn og unge under 

18 år, der har indtægter fra formueafkast eller arbejde, ikke længere kan afkræves at betale til døgnop-

holdet uanset, hvilken kommune de har bopæl i. Røde Kors forventer, at der med en lovændring vil ska-

bes øget incitament for anbragte børn og unge til at påtage sig et fritidsjob. Fra Røde Kors’ erfaringer 

med udsatte børn og fra forskning ved vi, at det kan have mange positive effekter for unge at have et 

fritidsjob. At tjene egne penge og deltage i et arbejdsfællesskab kan bl.a. skabe handlekraft for den en-

kelte, øge troen på egne evner og øge mulighed for social mobilitet.  
 

Røde Kors vurderer, at lovforslaget også vil have betydning for uledsagede flygtningebørn i Danmark. 

Gennem vores arbejde med midlertidige forældremyndighedsindehavere til uledsagede flygtningebørn, 

ved vi, at størstedelen af disse uledsagede børn er anbragte. Det er børn og unge, som er flygtet alene 

fra krig eller konflikt, som kommer hertil uden formue, og som ofte er i Danmark uden familiært net-

værk. De skal klare sige selv, og det er derfor også Røde Kors’ erfaring, at de unge ofte er meget foku-

serede på at få, eller allerede har, et fritidsjob. Et fritidsjob giver dem mulighed for at lære at tjene 

egne penge, ligesom de igennem et fritidsjob også får mulighed for at styrke deres danskkundskaber og 

få et socialt netværk.  

 

Set i disse sammenhænge mener Røde Kors, at det er meget positivt at gøre incitamentet til at arbejde 

større og lige for alle uanset, hvilken kommune den unge har bopæl i. 

 

Venlig hilsen 

 

 

Anders Ladekarl,  

Generalsekretær 
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