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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, mv.)
Ved e-mail af 9. februar 2017 har Udlændinge- og Integrationsministeriet anmodet
om Advokatrådets bemærkninger til ovennævnte lovudkast.
Advokatrådet har følgende bemærkninger:
Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at de ønskede ændringer bl.a. er en
reaktion på en række episoder, hvor uledsagede mindreårige udlændinge
tilsyneladende har skabt uro på asylcentrene eller i lokalområdet.
Advokatrådet har naturligvis forståelse for, at der kan opstå vanskelige situationer på
indkvarteringsstederne. Dog fremgår omfanget af problemet ikke umiddelbart af
lovudkastet, ligesom det ikke fremgår, om der er specifik viden om, hvorvidt
muligheden for at anvende den foreslåede magt eller foretage de foreslåede personeller opholdsrumsundersøgelser overfor de uledsagede mindreårige udlændinge vil
minimere den nævnte uro.
Det fremgår således ikke af bemærkningerne, hvorfor den nuværende adgang til at
kontakte politiet, hvis der er mistanke om opbevaring af f.eks. våben, ikke er
tilstrækkelig. Det nævnes blot, at det kan være en udfordring at forhindre, at farlige
og uønskede genstande kommer ind på indkvarteringsstederne.
Magtanvendelse bør kun finde sted i de ganske få tilfælde, hvor særligt tungtvejende
grunde tilsiger det. De foreslåede magtanvendelsesmuligheder er alvorlige indgreb,
hvorfor behovet nøje bør overvejes, navnlig når magtanvendelsen som her kan
foretages uden forudgående retslig prøvelse, hvilket er en svækkelse af
retssikkerheden.
Advokatrådet finder endvidere, at der generelt bør udvises betydelig
tilbageholdenhed med at etablere hjemmel til tvangsindgreb, når der er tale om så
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svage borgere, som uledsagede mindreårige udlændinge er – det som lovforslaget
selv beskriver som ”særligt sårbare borgere”.

Med venlig hilsen

Torben Jensen
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