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DRC Dansk Flygtningehjælps bemærkninger til udkast til Lov om ændring af udlændingeloven, lov om 
retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 
(Hjemmel til iværksættelse af sociale foranstaltninger over for ledsagede mindreårige udlændinge uden 
lovligt ophold i Danmark m.v.). 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 25. marts 2020 sendt udkast til ovennævnte lovforslag i 
høring med frist for eventuelle bemærkninger den 21. april 2020. DRC Dansk Flygtningehjælp sætter pris på 
muligheden for at fremkomme med bemærkninger. 

 

Lovforslagets ændringer vedrørende sociale foranstaltninger for børn og unge uden lovligt ophold styrker 
generelt retssikkerheden på området for anbringelser uden samtykke. Samtidig er mulighederne for at 
anvende servicelovens særlige tilbud for unge mellem 18 og 22 år et velkomment redskab i det sociale 
arbejde med unge uden lovligt ophold. Endelig er lovforslagets intention om at sikre hjemmel til, at en 
anbringelse eller social foranstaltning ikke unødigt afbrydes i tilfælde af meddelelse af ophold og overgang 
til ny opholdskommune, et positivt bidrag til at sikre kvalitet og kontinuitet i det sociale arbejde med nogle 
meget udsatte unge mennesker.  

 

Lovforslagets bemærkninger rummer dog en bekymrende forståelse af noget helt centralt og afgørende i 
socialt arbejde med udsatte børn og unge, nemlig underretningspligten, herunder den skærpede 
underretningspligt for fagpersoner (Servicelovens § 153 og § 154). Således fremgår det i beskrivelsen af 
gældende lovgivning på side 5 (vores fremhævning), at: 

 

”Det socialfaglige personale på et indkvarteringssted, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 5, skal altid vurdere, 
om den mindreårige udlændings behov for særlig støtte kan tilgodeses ved de eksisterende muligheder i 
indkvarteringssystemet.  

 

Udlændingestyrelsen og de enkelte indkvarteringsoperatører kan dog kontakte kommunen, hvis børn og 
unge, som er omfattet af Udlændingestyrelsens forsørgelsespligt, har sociale problemer af en sådan 
karakter, at Udlændingestyrelsen eller operatøren vurderer, at de ikke kan håndteres i regi af 
indkvarteringssystemet.” 

 

Som det fremgik af DRC Dansk Flygtningehjælps rapport fra 2017: Trivsel og udvikling hos børn på 
asylcentre udsprang problemerne omkring bl.a. manglende indberetninger og uensartet praksis netop af, at 
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medarbejderne på de enkelte centre skulle foretage vurderingen af, om der skulle ske underretning til 
kommunen. Rapporten viste desuden, at denne vurdering risikerede at blive påvirket af operatørernes 
ønske om at illustrere, at de kan håndtere det meste i regi af indkvarteringssystemet med henblik på at 
opretholde operatøropgaven. 

At der i ovenstående beskrivelse står kan og ikke skal synes at være i åbenlys strid med fagpersoners 
udvidede, skærpede underretningspligt (Servicelovens § 153). Selv om børn og unge uden lovligt ophold 
ikke er direkte omfattet af servicelovens bestemmelser, skal de ikke desto mindre ydes hjælp efter 
servicelovens principper, som det også påpeges i lovforslaget, såfremt Danmarks internationale 
forpligtigelser tilsiger det. Hvis der er bekymring for et barn, bør der altid ske underretning, og kommunens 
børnefaglige sagsbehandlere bør altid involveres i vurderingen af, hvordan en sådan bekymring skal 
håndteres, herunder om det kan ske i regi af indkvarteringssystemet.  
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