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KL's bemærkninger til høring om ændring af udlændingeloven 
(Ændringer af reglerne om anbringelse af uledsagede mindre-
årige udlændinge, [...] m.v.) 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 2. oktober 2018 bedt KL 
om eventuelle bemærkninger til udkast til lov om ændring af udlændinge-
loven (Ændringer af reglerne om anbringelse af uledsagede mindreårige 
udlændinge, [...] m.v.). 

Det har ikke været muligt at få KL's høringssvar politisk behandlet inden 
fristen. KL fremsender derfor et foreløbigt høringssvar og vil fremsende 
eventuelle yderligere bemærkninger, når sagen har været politisk be-
handlet. 

KL tager forbehold for de økonomiske konsekvenser. 

KL har følgende bemærkninger til udkast til lov om ændring af udlændin-
geloven: 

KL vil, ligesom i tidligere høringssvar fra den 8. marts 2017, gøre op-
mærksom på det uhensigtsmæssige i, at lovgiver vælger at lave en 
række bestemmelser i udlændingeloven, der på flere punkter ligner de 
bestemmelser, som kommunerne arbejder efter i serviceloven, når et ud-
sat barn eller ung skal anbringes uden for hjemmet. 

Efter KL's vurdering havde det været mere hensigtsmæssigt, hvis man i 
udlændingelovgivningen havde valgt at lave en hjemmel til, at kommu-
nerne kan anvende serviceloven, når et uledsaget flygtningebarn har 
brug for særlig støtte. Det vil betyde mindre forvirring og mindre bureau-
krati. KL vil i den forbindelse gøre opmærksom på aftalen om kommuner-
nes økonomi for 2017, hvor regeringen og KL blandt andet er enige om, 
at der fra 2018 og frem skal etableres et flerårigt moderniserings- og ef-
fektiviseringsprogram, hvor et af sporene handler om "regelforenkling og 
afbureaukratisering". 

KL har ikke yderligere bemærkninger til lovforslaget. 

Med venlig hilsen 

Niel_.endt Nielsen 
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