
 
 
 

 
 

 

 

 

Holmens Kanal 22 
1060 København K 
Telefon 33 92 93 00 
sm@sm.dk 
www.socialministeriet.dk 

 

Se høringsliste 

 

 

  

 

 

 

Høring over udkast til nye bekendtgørelser på det sociale område 

 

Børne- og Socialministeriet har udarbejdet udkast til 2 nye bekendtgørelser: 

 

 Bekendtgørelse om voksenansvar 

 Bekendtgørelse om finansiering af visse ydelser og tilbud efter lov om social 

service samt betaling for unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (fi-

nansieringsbekendtgørelsen) 

 

Folketinget har den 2. juni 2017 vedtaget lov nr. 702 af 8. juni 2017 om ændring af 

udlændingeloven, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og lov om socialtil-

syn (Ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge 

m.v.). Udlændinge- og integrationsministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikraft-

træden. Loven forventes at blive sat i kraft den 15. august 2017. 

  

Loven etablerer blandt andet hjemmel til, at børn og unge-udvalget i en kommune 

efter regler i udlændingeloven kan anbringe uledsagede mindreårige udlændinge på 

delvis lukkede, sikrede og særligt sikrede institutioner, jf. servicelovens § 66, stk. 1, nr. 

6. Samtidigt er det fastsat, at reglerne i lov om voksenansvar for anbragte børn og 

unge finder anvendelse over for børn og unge, der anbringes på disse institutioner 

efter udlændingelovens regler. 

 

Ændringerne i udlændingeloven og i lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 

indebærer ændringer i de ovennævnte bekendtgørelser, som ressortmæssigt hører 

under Børne- og Socialministeriet. 

  

Bekendtgørelse om voksenansvar 

Med den vedtagne lovs § 2, nr. 1, er lov om voksenansvar for anbragte børn og unge 

ændret, så reglerne i loven også finder anvendelse over for en uledsaget mindreårig 

udlænding, der er anbragt på et anbringelsessted efter udlændingelovens § 62 l, jf. §§ 

62 m-62 o. I vedhæftede udkast til ny bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte 

børn og unge foreslås en række ændringer, således at det fremgår, at visse af be-

kendtgørelsens regler også gælder for børn og unge, der anbringes efter udlændinge-

lovens regler. Der vil sideløbende hermed ligeledes blive fastsat administrative regler i 

en bekendtgørelse udarbejdet af Udlændinge- og Integrationsministeriet, i det omfang 

udlændinge- og integrationsministeren er bemyndiget hertil.  

 

Finansieringsbekendtgørelsen 

Med den vedtagne lovs § 1, nr. 15, er der fastsat regler om, at børn og unge-udvalget i 

en kommune efter regler i udlændingeloven kan anbringe uledsagede mindreårige 

udlændinge på delvis lukkede, sikrede og særligt sikrede institutioner, jf. servicelovens 
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§ 66, stk. 1, nr. 6. Med § 62 l, stk. 9, er der fastsat regler om, at børne- og socialmini-

steren efter forhandling med udlændinge- og integrationsministeren kan fastsætte 

nærmere reger om Udlændingestyrelsens betaling for disse anbringelser. I vedhæfte-

de udkast til ny bekendtgørelse er fastsat regler om, at Udlændingestyrelsen betaler 

udgiften til opholdet, når anbringelse sker efter regler i udlændingeloven.  

 

Derudover er der i begge bekendtgørelser foretaget enkelte præciseringer og tydelig-

gørelser af gældende ret.  

 

Udkast til bekendtgørelser vedhæftes til eventuelle bemærkninger.  

 

Frist for bemærkninger er onsdag d. 2. august 2017, kl. 12.00 og bedes sendt til 

bibj@sm.dk og caw@sm.dk. 

 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Charlotte Avnsted-Vilman 

Udsatte Børn 
 

 


