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Dansk Sygeplejeråds høringssvar til ”Lov om ændring af udlæn-
dingeloven (Ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede 
mindreårige udlændinge, herunder husordener, økonomiske 
sanktioner, magtanvendelse og anbringelse uden for indkvarte-
ringsstedet, m.v.)” 
 
Dansk Sygeplejeråd (DSR) takker for muligheden for at afgive hø-
ringssvar til Lov om ændring af udlændingeloven. 
Høringssvaret er udarbejdet i samarbejde med det faglige selskab for 
sundhedsplejersker. 
 
Generel bemærkning 
Denne lov omhandler nogle af de mest udsatte og traumatiserede 
mindreårige udlændinge. Derfor er det personalets fornemmeste pligt 
på indkvarteringsstederne at yde de kriseramte uledsagede børn og 
unge omsorg, en socialpædagogisk indsats og give håb for deres 
fremtid.  
 
DSR mener det er vigtigt, at personalet har – og løbende får de nød-
vendige kulturelle-, sundhedsmæssige- og pædagogiske kompeten-
cer i form af undervisning/kurser, så de mindreårige oplever et perso-
nale der drager omsorg for dem, forebygger konflikter så magtanven-
delse så vidt muligt undgås og de får håb om en positiv fremtid.  
 
Vi har følgende konkrete bemærkninger  
§56b-§56d Omhandler klagemuligheden for et uledsaget barn under 
12 år. DSR bifalder, at uledsagede børn, der opholder sig her i landet, 
får udpeget en repræsentant til varetagelse af sine interesser.  
 
Kap.9a Rammer for indkvartering og anvendelse af magt 
§ 62 b - §62 c DSR bifalder, at lederen af et indkvarteringssted, hvor 
der alene opholder sig uledsagede mindreårige udlændinge, skal 
fastsætte en husorden. Vi mener dog, at der bør være en ensartethed 
i husordenen over hele landet. Det vil give ro til de uledsagede min-
dreårige udlændinge, når de flyttes fra et center til et center. Desuden 
vil dette være en ensartethed, der ikke præges af den enkelte leder af 
et indkvarteringssteds holdning og personlige overbevisning. 
Overtræder en uledsaget mindreårig husordenen, har lederen forskel-
lige muligheder for at iværksætte sanktioner over for barnet. 
 
DSR vil anbefale, at sanktioner skal beskrives nøjagtig i forhold til de 
overtrædelser der sker. Der bør være krav om indrapportering af 
sanktioner for at skabe klarhed for begrundelse for sanktionerne, og 
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for at beskytte både den uledsagede mindreårige udlænding samt an-
satte.  
 
§ 62 d, § 62 e, §62 f, §62 g og §62 h.  
Personalet på et indkvarteringssted, gives mulighed for magtanven-
delse i form af afværgehjælp, fysisk magt eller tilbageføre en uledsaget 
mindreårig udlænding, der rømmer et indkvarteringssted. 
 
DSR mener, at magt og andre indgreb i selvbestemmelsesretten er al-
vorlige indgreb i den uledsagede mindreåriges liv. Derfor bør de uled-
sagede børn og unge kende deres rettigheder om klagemuligheder, og 
ikke kun have mulighed for at udtale sig om episoden.  
 
DSR mener, det er vigtigt at sikre, at personalet har de nødvendige 
kompetencer til at undgå optrapning af konflikter, og derved undgå 
magtanvendelse.  
 
 § 62 i. Der gives mulighed for at der foretages en undersøgelse af en 
uledsaget mindreårig udlændings person eller opholdsrum. 
 
DSR mener, at dette kun bør foregå på begrundet mistanke om noget 
alvorligt, og bør indrapporteres. Unge mennesker har ret til privatliv 
og er også i en fase i deres normale udvikling, hvor de har brug for at 
have privatliv og rum til at være dem selv.  
 
Kap. 9b. Anbringelse på døgninstitutioner 
§ 62 l. Børn og unge-udvalget i den kommune, kan træffe afgørelse 
om, at en uledsaget mindreårig udlænding, skal anbringes uden for 
indkvarteringsstedet, når betingelserne for anbringelse er opfyldt. 
 
DSR mener, at en tolk med samme nationalitet og kultur, som den 
uledsagede mindreårige tilknyttes, således at der ikke sker misforstå-
elser i forhold til en anbringelse. Ligeledes er det vigtigt, at den uled-
sagede mindreårige er bekendt med sine rettigheder i forhold til en 
anbringelse. 
 
Med venlig hilsen 
 
 
 
Grete Christensen,  
Formand 


