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Høringssvar vedr. ændring af reglerne om anbringelse af uledsagede mindreårige udlæn-

dinge, justering af klageadgang i sager om frihedsberøvelse mv. 

 

Røde Kors takker for muligheden for at afgive høringssvar over udkast til forslag til Lov om ændring 

af udlændingeloven, lov om dansk indfødsret og lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Ændring 

af reglerne om anbringelse af uledsagede mindreårige udlændinge, justering af klageadgang i sager 

om frihedsberøvelse, præcisering af reglerne vedrørende politiets visitation af udlændinge ved udsen-

delse, kompetenceændringer som følge af nedlæggelse af Statsforvaltningen mv.).  

 
Røde Kors har i gennemgangen af høringen fokuseret på ændring af reglerne om anbringelse af uled-

sagede mindreårige udlændinge, præcisering af reglerne om forbud mod truende og voldelig adfærd 

på indkvarteringssteder, justering af klageadgang i sager om frihedsberøvelse og præcisering af reg-

lerne vedrørende politiets visitation af udlændinge ved udsendelse. 

 
Regler om anbringelse af uledsagede mindreårige asylansøgere  

Som Røde Kors tidligere har fremført, er det vores overordnede synspunkt, at serviceloven bør være 

den primære ramme for beskyttelse af alle børn i Danmark, og at parallelle love og regelsæt, der stil-

ler børn forskelligt, bør undgås.  

 

Anbringelse af mindreårige er indgribende foranstaltninger og Røde Kors finder det positivt, at man 

med det fremlagte forslag får tydeliggjort ansvarsfordelingen i sager om anbringelse. 

Ro og orden på indkvarteringscentrene 
Det fremgår af bemærkningerne til forslaget, at det alene omhandler præcisering af, at det er alle 

indkvarterede udlændinge, der er omfattet af bestemmelsen om, at indkvarterede på asylcentre ikke 

må lægge hindringer i vejen for driften af indkvarteringsstedet gennem voldelig eller truende adfærd. 

Røde Kors finder det positivt, at tvivl om rækkevidden af bestemmelsen fjernes, således at det bliver 

klart, hvem der kan straffes for overtrædelse. 

Frihedsberøvelse 

Røde Kors besøger udlændinge, der er administrativt frihedsberøvede i henhold til udlændingeloven. 

Fra denne indsats ved vi, at frihedsberøvelse opleves som et stort indgreb og er meget belastende for 

den frihedsberøvede. Det er derfor afgørende, at reglerne er klare, og at vi sikrer en høj grad af rets-

sikkerhed. Vi ser derfor positivt på præciseringer af lovgivningen, men vi har nogle kommentarer ang. 

de ændringer, som der foreslås.  

 

Klageadgang ved administrativ frihedsberøvelse 

Det foreslås, at reglerne om behandling af klager over politiets afgørelser vedrørende administrativ 

frihedsberøvelse efter udlændingeloven ændres, således at politidirektørernes afgørelser fremover 

kan påklages til Rigspolitichefen i stedet for til udlændinge- og integrationsministeren.  
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Røde Kors finder det afgørende, at klager over politiets afgørelser vedrørende administrativ frihedsbe-

røvelse behandles af en instans, som også har særlige asyl- og udlændingefaglige kompetencer og er 

upartisk og uafhængig af den instans, der har truffet den indklagede afgørelse. En fremskredet dom-

stolsfremsættelse vil leve op til dette. Det kan derfor ses som uhensigtsmæssigt, at behandling af 

klager overgår fra udlændinge- og integrationsministeren til Rigspolitichefen. 

 

Regler om varighed af frihedsberøvelse 

Det foreslås endvidere, at udlændingelovens regler om varigheden af en administrativ frihedsberø-

velse af en udlænding præciseres med en udtømmende opregning af, hvornår en frihedsberøvelse 

kan forlænges ud over 6 måneder med yderligere 12 måneder til i alt 18 måneder.  

 

Røde Kors finder det positivt, at der finder en præcisering sted af, hvornår en frihedsberøvelse kan 

forlænges ud over 6 måneder. Det er Røde Kors’ erfaring, at længerevarende frihedsberøvelse er en 

stor belastning for de berørte udlændinge. Frihedsberøvelsen i sig selv, den minimerede kommunika-

tion med omverdenen, usikkerheden omkring fremtidsmuligheder og tidsperspektivet for frihedsberø-

velsen. Derfor er det væsentligt, at forlængelsen af frihedsberøvelsen sker på et så oplyst og præcist 

grundlag som muligt.  

Det skal tilføjes, at Røde Kors tager udgangspunkt i, at de nuværende betingelser for forlængelse af 

frihedsberøvelse forbliver uændrede. 

 

Visitation 

Politiets adgang til at foretage legemsbesigtigelse og legemsundersøgelse af udlændinge, der er fri-

hedsberøvet efter § 36 foreslås præciseret således, at politiet kan foretage de nævnte indgreb over 

for udlændinge umiddelbart før gennemførelsen af den faktiske udsendelse, uanset om der foreligger 

konkret og nærliggende fare, eller der er bestemt grund til at antage, at udlændingen uretmæssigt er 

i besiddelse af genstande.  

 

Røde Kors finder det positivt, at der foretages en præcisering af reglerne om politiets adgang til at 

foretage legemsbesigtigelse og legemsundersøgelse. Røde Kors finder det dog bekymrende, at der 

åbnes op for muligheden for særligt legemsundersøgelse forud for udsendelse uanset, om der er en 

bestemt grund til at antage, at udlændingen uretmæssigt er i besiddelse af genstande. Især legems-

undersøgelser er et belastende indgreb, som vi mener udelukkende skal anvendes på baggrund af 

konkrete indikatorer for, at udlændingen er i besiddelse af genstande, som kan gøre skade på andre 

eller udlændingen selv. Røde Kors mener, at legemsundersøgelser aldrig bør foretages pr. automatik 

eller blive normal procedure i forbindelse med udsendelse.  

 

Såfremt dette giver anledning til spørgsmål, eller der er behov for yderligere oplysninger, står Røde 

Kors naturligvis til rådighed. 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

Anders Ladekarl 

 

 


