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Høringssvar til udkast til vejledning om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Børne- og Socialministeriet har ved mail af 6. februar 2017 fremsendt
ovennævnte udkast til ændring af vejledningen og anmodet om eventuelle bemærkninger senest den 31. marts 2017.
Dansk Flygtningehjælp sætter pris på muligheden for at fremkomme
med bemærkninger.
Dansk Flygtningehjælp har dog kun et opklarende spørgsmål til vejledningen vedrørende retssikkerhedslovens relation til serviceloven for
asylsøgende børn og unge.
Af udkastet til vejledningen, afsnit 92, fremgår det om retssikkerhedslovens § 8, at ”[o]gså bekendtgørelse nr. 572 af 30. april 2015 om
kommunens bistand til børn og unge i forbindelse med uden- og indenretlig afhøring er udstedt med hjemmel i lovens § 8. Der henvises herom til vejledning om særlig støtte til børn, unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven).”
I udkast til ændring af vejledning nr. 3 til serviceloven af 14. oktober
2016 (den nye vejledning er endnu ikke offentliggjort), ændres
vejledningen vedrørende asylsøgende børns status under
serviceloven. Ifølge udkastet til vejledningen er det således
udelukkende børn og unge med processuelt ophold, der er omfattet af
serviceloven, dog fungerer serviceloven her som en særlov i relation til
udlændingeloven. Asylsøgende børn og unge, der har modtaget
endeligt afslag og dermed opholder sig i Danmark ulovligt, er ikke
omfattet af serviceloven, men udelukkende af udlændingeloven.
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Det fremgik imidlertid ikke af udkastet til ændringen af vejledning nr. 3
til serviceloven, hvordan henholdsvis serviceloven som særlov (for
børn og unge med processuelt ophold) og udlændingeloven (for børn
og unge med ulovligt ophold) står i relation til retssikkerhedslovens § 8,
ligesom det ikke fremgår af bekendtgørelse nr. 572 af 30. april 2015
om kommunens bistand til børn og unge i forbindelse med inden- og
udenretlig afhøring.
I medfør af retssikkerhedslovens § 8 skal kommunerne, når de underrettes om, at en person under 18 år skal afhøres hos politiet i forbindelse med strafferetlige sager, sende en repræsentant (jf. bekendtgørelse nr. 572 af 30. april 2015). Retssikkerhedsloven sikrer altså, at
børn og unge ikke afhøres alene. Dette er fundamentalt for børns retssikkerhed, ikke mindst for uledsagede mindreårige asylansøgere, der
opholder sig i Danmark uden deres familie.
Retssikkerhedslovens § 8 finder imidlertid kun anvendelse, når kommunerne træffer afgørelse efter (bl.a.) serviceloven, jf. retssikkerhedslovens § 1. Asylsøgende børn og unges uklare status i forhold til serviceloven risikerer dermed at stille dem i en situation, hvor de kan afhøres hos politiet uden en repræsentant. Dansk Flygtningehjælp kender til flere tilfælde, hvor denne uklarhed allerede har medført, at uledsagede børn og unge er blevet afhørt hos politiet uden repræsentant,
hvilket Flygtningehjælpen finder særdeles bekymrende.1
Dansk Flygtningehjælp skal derfor anmode ministeriet om afklaring på,
hvorvidt at
1) børn og unge med processuelt ophold er omfattet af retssikkerhedslovens § 8, selvom udlændingeloven finder anvendelse
som særlov?
2) børn og unge uden lovligt ophold er omfattet af retssikkerhedslovens § 8, selvom kommunerne som udgangspunkt ikke ifølge
udkast til vejledning nr. 3 til serviceloven kan træffe afgørelse
efter serviceloven for disse børn og unge?
Såfremt asylsøgende børn og unge ikke er omfattet af retssikkerhedsloven grundet deres særlige status under serviceloven, skal Dansk
Flygtningehjælp opfordre til, at der udvikles tilsvarende vejledning om
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kommunernes forpligtigelse til at sende en repræsentant, således at
intet barn i Danmark skal afhøres alene hos politiet.

Med venlig hilsen

Andreas Kamm
Generalsekretær
Dansk Flygtningehjælp
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