
 
Høringssvar til høring over udkast til lov om ændring af udlændingeloven (Ro og orden på 
indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge, herunder husordener, økonomiske 
sanktioner, magtanvendelse og anbringelse uden for indkvarteringsstedet, m.v.) 

 
FOA takker for muligheden for at komme med høringssvar til høring over udkast til lov om ændring af 
udlændingeloven.  

FOA har følgende gennerelle bemærkninger til udkastet 

FOA anerkender lovforslagets formål og forsøg på at præcisere lovgivningen, således, at rammerne for at 
skabe ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge tydeliggøres. Ligeledes er 
FOA tilfreds med lovforslagets fokus på den pædagogiske indsats, og intention om at styrke de uledsagede 
mindreårige udlændinges socialisering, sociale læring og udvikling. FOA er tilfreds med intentionen om at 
sikre beskyttelse af de meget sårbare mindreårige uledsagede udlændinge i forhold til kriminalitet, 
rusmidler, mv.  

Der ses i udkastet til lov om ændring af udlændingeloven en klar intention om at støtte personale på 
indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge i forhold til, hvornår og hvordan 
magtanvendelse udføres. Udgangspunktet for loven er at give personalet på indkvarteringssteder mulighed 
for at anvende fysisk guidning og magt, når en pædagogisk indsats ikke er tilstrækkelig til at håndtere 
konkrete situationer med uledsagede mindreårige udlændinge på indkvarteringsstedet. Det er afgørende for 
personalets handlemuligheder og beslutningskraft at brugen af magtanvendelse præciseres og 
konkretiseres, idet det er den enkelte ansatte, der i en given konfliktsituation skal træffe beslutning om en 
eventuel anvendelse af magt over for en uledsaget mindreårig udlænding. Set ud fra et ressourcemæssigt og 
praktisk udgangspunkt, kan loven derfor umiddelbart virke fornuftig og anvendelig i en hverdag præget af 
daglig handletvang. 

Det er endvidere positivt, at hjemmel til indgreb overfor uledsagede mindreårige udlændinge på 
indkvarteringssteder nu fremgår direkte af lovgivningen. Dermed præciseres både kommunalbestyrelsens 
ansvar og især indkvarteringsstedernes ansvar. Det betyder, at personalet skal have mulighed for, at tilegne 
sig den nødvendige faglige og juridiske viden, der vil kunne sikre overholdelse af uledsagede mindreårige 
udlændinges menneskerettigheder, når de opholder sig på et indkvarteringssted, eller anbringes. 

Ved nærmere eftersyn fremtræder flere problematikker i lovgivningen dog. Overordnet set er der tale om en 
forøgelse af indgreb i uledsagede mindreårige udlændinges personlige frihed. Der vil her pålægge den 
enkelte ansat et stort ansvar i forhold til en vurdering af, hvorvidt magtanvendelse og indgreb i den 
anbragtes personlige frihed lever op til kravene i lovgivningen eller går mod børnekonventionen og 
menneskerettighedernes krav om ret til personlig frihed, ytringsfrihed og respekt for person- og 
brevhemmelighed. 

FOA savner ydermere tydelig beskyttelse af personale når en uledsaget mindreårige udlænding er voldelig 
eller gør fysisk modstand mod pædagogiske tiltag. Ligeledes savner FOA anvisninger på alternative 
handlemuligheder for personalet i situationer, hvor den unge ikke samarbejder, ikke samtykker (fx til 
rusmiddeltest) og modsætter sig fysisk guidning og magtanvendelse. Som tidligere beskrevet, påhviler der 
den enkelte ansatte et stort ansvar i form af at træffe beslutning om den korrekte handling i den enkelte 



09-03-2017/c:\users\marp001\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.outlook\owwmfv4b\17-38140-4 foa høringssvar til høring over 
udkast til lov om ændring af udlændingeloven (ro 24282002_23610178_0 (002).docx/marp001 
 

situation. Dette vil kunne understøttes i en vejledning til loven, der nærmere uddyber forventninger samt 
forslag til alternative tiltag for eksempelvis at yde omsorg over for uledsagede mindreårige udlændinge.  

Uddannelse af personale 

Lovens anvisninger bygger i høj grad på skøn fra personalet. Det er derfor helt centralt at kommuner og 
indkvarteringssteder sikrer, at alle relevante personalegrupper får uddannelse, der sætter dem i stand til at 
foretage de nødvendige skøn i arbejdet med uledsagede mindreårige udlændinge.  

Implementeringsvejledning 

Loven fordrer en praksisrettet og konkret implementeringsvejledning til de faggrupper, der arbejder med de 
uledsagede mindreårige udlændinge.  Det er afgørende at, der i implementeringsvejledningen til loven, 
lægges vægt på, hvordan de mange skøn skal foretages og på hvilken baggrund.  

 
FOA har følgende specifikke bemærkninger til udkast til lov om ændring af udlændingeloven 

§ 62 i. tilsiger at lederen af indkvarteringssted, eller den der bemyndiges dertil, uden retskendelse kan 
beslutte at der skal foretages en undersøgelse af en mindreårig uledsaget udlændings person eller 
opholdsrum. FOA mener at det er afgørende at den mindreårige uledsagede udlændings retssikkerhed ikke 
kompromitteres ved disse muligheder for indgreb og overskridelse af den personlige frihed og ret til 
privatliv.  

I forhold til brug af elektroniske medier og kommunikation mener FOA, at man skal være meget forsigtig 
med magtanvendelse og indskrænkninger i friheden. Ikke kun af hensyn til den uledsagede mindreårige 
udlændings privatliv, men også af hensyn til, at det i den kulturkontekst hvori vi befinder os, er en fordring 
for, at kunne være en del af samfundet og fællesskabet. 

§ 62k. omhandler tilsyn med indkvarteringssteders anvendelse af reglerne i kapitel 9 a om Rammer for 
indkvartering og anvendelse af magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten mv. overfor uledsagede 
mindreårige udlændinge. FOA mener at tilsynet med anvendelsen af disse nye bestemmelser er afgørende 
for at sikre de mindreårige uledsagede udlændinges retssikkerhed. Ligeledes opfordrer FOA til at tilsynet 
anvendes med sigte på kvalitetsudvikling og sparring, således at personalet får mulighed for at styrke deres 
faglige udvikling, metoder mv. i udøvelsen af lovforslagets bestemmelser.  

I § 62 l. stk. 8. lægges beslutning om væsentlige elementer i mindreårige uledsagede udlændinges 
rettigheder over til forhandling mellem Udlændinge- og integrationsminister og børne- og socialministeren. 
FOA mener at der er risiko for kompromittering af mindreårige uledsagede udlændinges retssikkerhed når 
der i loven ikke er klare rammer for adgang til bisidder, advokatbistand, samtaler med den mindreårige 
uledsagede udlændinges angående beslutninger om dennes anbringelse mv.  

Det er med stor beklagelse af FOA konstaterer at nogle mindreårige uledsagede udlændinge som led i 
udmøntning af finanslovsaftalen for 2017 flyttes fra børnecentre til indkvarteringssteder, hvor de ikke 
forventes at modtage den nødvendige pædagogiske støtte og omsorg.  

Med venlig hilsen 
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