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Indkvartering af mindreårige asylansøgere – beslutningsforslag nr. B 38

06-02-2017

1. Den 11. maj 2016 indledte jeg af egen drift en undersøgelse over for Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet (nu Udlændinge- og Integrationsministeriet) vedrørende instruks af 10. februar 2016 om adskilt indkvartering af
mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere.

Dok.nr. 16/02113-57/SH
Bedes oplyst ved henvendelse

Den 1. februar 2017 sendte jeg et udkast til redegørelse i sagen til ministeriet.
Det skete med henblik på, at ministeriet kunne fremkomme med eventuelle
bemærkninger til udkastet, inden jeg afgiver endelig redegørelse.
Det fremgår af udkastet til redegørelse, at instruksen af 10. februar 2016 efter
min vurdering var ulovlig, og at ministeriets fremgangsmåde i sagen efter min
opfattelse er særdeles kritisabel.
Udlændinge- og Integrationsministeriet har ved brev af 3. februar 2017 meddelt mig, at ministeriet tager mit udkast til redegørelse til efterretning.
2. Jeg er derfor for så vidt klar til at afgive endelig redegørelse i sagen.
Udlændinge- og Integrationsministeriet har imidlertid den 2. februar 2017 gjort
mig bekendt med forslag til folketingsbeslutning nr. B 38 om indkvartering af
mindreårige asylansøgere, der blev fremsat den 15. december 2016.
Efter beslutningsforslaget skal Folketinget pålægge regeringen hurtigst muligt
at sikre, at der oprettes en retstilstand, hvorefter ingen mindreårige asylansøgere indkvarteres med en eventuel ægtefælle eller samlever. Det fremgår bl.a.
af bemærkningerne til forslaget, at forslagsstillerne er uenige i, at det i visse
situationer kan være i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 og FN’s Børnekonvention at adskille barnebrude fra deres ægtefæller eller samlevere.
Forslaget skal efter det oplyste førstebehandles af Folketinget den 7. februar
2017.

+ bilag

3. Folketinget er ikke omfattet af ombudsmandens kompetence (§ 7, stk. 1, i
lov om Folketingets Ombudsmand, jf. lovbekendtgørelse nr. 349 af 22. marts
2013). Derfor kan jeg ikke bedømme forhold, som Folketinget eller et af Folketingets udvalg har taget stilling til.
I lyset heraf finder jeg det rigtigst at lade min endelige redegørelse afvente,
om Folketinget under behandlingen af det nævnte beslutningsforslag tager
egentlig stilling til spørgsmål, som er omfattet af min undersøgelse.
Jeg har underrettet Folketingets Retsudvalg om min beslutning.
4. Til orientering vedlægger jeg en kopi af det nævnte udkast til redegørelse,
som jeg den 1. februar 2017 sendte til Udlændinge- og Integrationsministeriet.
Efter aftale med ministeriet vedlægger jeg endvidere en kopi af ministeriets
nævnte svar af 3. februar 2017 til mig.
Med venlig hilsen

Kopi sendes til:
Udlændinge- og Integrationsministeriet
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