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Hjemmelsgrundlaget for anbringelse uden samtykke af
børn og unge af forældre uden lovligt ophold eller med
processuelt ophold – ministeriets sagsnr. 2019-7691
4. september 2020
I forlængelse af bl.a. ombudsmandens brev af 8. januar 2019 og Social- og
Indenrigsministeriets brev af 7. oktober 2019 har jeg modtaget ministeriets
underretning af 3. juli 2020 vedrørende en tydeliggørelse af hjemmelsgrundlaget for anbringelse uden samtykke af børn og unge af forældre uden lovligt
ophold.
Det fremgår af underretningen, at Folketinget har vedtaget lov nr. 821 af 9.
juni 2020 om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og forskellige
andre love, der trådte i kraft den 15. juni 2020. Ved lovændringen er der i udlændingeloven skabt hjemmel til at iværksætte sociale foranstaltninger – herunder anbringelse uden samtykke – over for mindreårige udlændinge uden
lovligt ophold, der er i Danmark med en forældremyndighedsindehaver eller
andre, der er trådt i forældremyndighedsindehaverens sted.
I brevet af 8. januar 2019 til Børne- og Socialministeriet (nu Social- og Indenrigsministeriet) skrev ombudsmanden, at han gik ud fra, at ministeriet i forbindelse med det forventede lovforslag ville overveje at tydeliggøre, at børn og
unge af forældre med processuelt ophold anses for at have lovligt ophold i
servicelovens forstand, og at det dermed er servicelovens regler, der finder
direkte anvendelse i forbindelse med anbringelse uden samtykke af disse
børn og unge.
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Ombudsmanden skrev endvidere, at han gik ud fra, at ministeriet i forbindelse med det forventede lovforslag også ville overveje at tydeliggøre proceduren forud for tvangsanbringelse – både i forhold til børn og unge af forældre
med processuelt ophold og i forhold til børn og unge af forældre uden lovligt
ophold.
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Jeg har noteret mig, at de to ovennævnte forhold er tydeliggjort i forarbejderne til loven.
Jeg takker for Social- og Indenrigsministeriets underretning og foretager mig
ikke mere i sagen.
En nyhed om sagen vil blive lagt på min hjemmeside.
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