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Høringssvar til forslag til hjemmel til fuldbyrdelse af afgørelser om foranstaltninger

Røde Kors takker for muligheden for at afgive høringssvar til det fremsendte lovforslag til ændring af 
udlændingeloven med henblik på at sikre et tydeligt hjemmelsgrundlag til fuldbyrdelse af afgørelser 
om anbringelse af uledsagede mindreårige asylansøgere.

Røde Kors er både i forbindelse med vores funktion som operatør af Børnemodtagecenter Sandholm 
og som repræsentanter for de uledsagede mindreårige asylansøgere i tæt kontakt med uledsagede 
børn, og vi har derigennem detaljeret indblik i de ofte meget komplekse sociale sager som mistrivsel, 
misbrugsproblematikker og mistanke om menneskehandel giver anledning til. 

I forbindelse med det arbejde har vi været vidner til, at der har været usikkerhed om retsgrundlaget i 
forbindelse med fuldbyrdelse af afgørelser om anbringelse, og Røde Kors finder det meget positivt, at 
der med de foreslåede ændringer i udlændingeloven, nu kommer et helt klart hjemmelsgrundlag for 
fuldbyrdelse af børne- og ungeudvalgenes afgørelser truffet efter udlændingeloven. Det giver rigtig 
god mening og mere klarhed, at hjemmelsgrundlaget til at fuldbyrde afgørelser findes i samme 
lovgivning som afgørelserne er truffet efter. 

Røde Kors har flere gange udtrykt, at det er organisationens holdning, at alle regler vedrørende 
sociale indsatser bør være samlet i lov om social service. Det mener vi fortsat, men med det 
foreslåede rettes der op på en problematisk mangel i de bestemmelser, der er placeret i 
udlændingeloven, så bestemmelserne der bliver mere sammenhængende. Vi har også noteret os, at 
de foreslåede formuleringer i udlændingeloven svarer til servicelovens bestemmelser om fuldbyrdelse, 
således, at de sociale myndigheder, der træffer afgørelser og politiet, der skal bistå, kan handle på 
samme vis som for tilsvarende sager i servicelovens regi.

Røde Kors finder endvidere, at det er positivt, at det tydeligt fremgår af bemærkningerne, at 
principperne om, at tvangsindgreb alene må anvendes, hvis mindre indgribende foranstaltninger ikke 
er tilstrækkelige. Det nævnes endvidere, at rammerne for politiets magtanvendelse findes i 
politilovens §§ 15 og 16, og at det heraf fremgår, at magt alene må anvendes, hvis den findes 
nødvendig og forsvarlig, ligesom der henvises til retssikkerhedslovens grundlæggende 
proportionalitetsprincip. 

Endelig skal Røde Kors også bemærke, at der i forslagets bemærkninger er en vigtig fremhævning af, 
at både den mindreåriges repræsentant, familie eller andet netværk kan spille en vigtig rolle i 
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forbindelse med sociale sager, og at inddragelse af dem, hvor det er muligt, kan være med til at gøre 
fuldbyrdelse af børne- og ungeudvalgenes afgørelser så skånsom som muligt og med størst muligt 
hensyn til barnets integritet. 

Afslutningsvis skal det nævnes, at forslaget om, at fuldbyrdelser skal registreres og indberettes af 
kommunen til ankestyrelsen, er en god måde at sikre tilsyn med området, ligesom forslaget om at 
samle et årligt overblik over sager af denne karakter, også indeholdende gengivelse af barnets 
oplevelse af situationen, er en god retssikkerhedsmæssig foranstaltning.  

Røde Kors står naturligvis til rådighed for uddybning af ovenstående.

Venlig hilsen

Anders Ladekarl


