
 
 
 
 
 
 
 
 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg 

Folketingets Social- og Indenrigsudvalg har d. 1. november 2016 stillet følgende 

spørgsmål nr. 4 (L 8) til social- og indenrigsministeren, som hermed besvares. 

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Pernille Skipper (EL). 

Spørgsmål nr. 4: 

Ministeren bedes bekræfte, at arbejdet med uledsagede asylbørn kræver en høj fag-
lighed og er bl.a. en socialpædagogisk opgave ligesom eksempelvis arbejdet med 
udadreagerende unge, der er anbragt på institution. Der henvises til Socialpædago-
gernes høringssvar af 17. august 2016, jf. L 8 – bilag 1. 

Svar: 

Til brug for besvarelsen har jeg indhentet følgende bidrag fra udlændige-, integrations- 

og boligministeren, som jeg henholder mig til: 

 

”Til brug for besvarelse af spørgsmålet har Udlændinge-, Integrations- og Bolig-

ministeriet indhentet bidrag fra Udlændingestyrelsen, som jeg kan henholde mig 

til: 

 

”Det fremgår af kontrakterne mellem Udlændingestyrelsen og indkvarte-

ringsoperatørerne om driften af asylcentrene, at formålet med indkvarte-

ringsopgaven i forhold til uledsagede mindreårige asylansøgere er at til-

vejebringe trygge rammer og muligheder for de uledsagede mindreårige 

beboere, der sikrer en struktureret hverdag med alderssvarende tilbud, 

således at beboernes ressourcer vedligeholdes og udvikles. Det fremgår 

endvidere, at formålet med børneundervisning og fritidstilbud til uledsa-

gede mindreårige er at bidrage til at skabe en meningsfuld og struktureret 

hverdag for asylansøgerbørn. 

  

Operatørerne er i medfør af operatørkontrakterne forpligtet til at have 

kvalificeret og tilstrækkeligt personale ansat til levering af de ydelser, som 

er omfattet af operatørkontrakterne. Inden for rammerne af operatørkon-

trakterne er det indkvarteringsoperatørerne, der har ansvaret for den dag-

lige drift af de enkelte asylcentre, herunder også de personalemæssige 

dispositioner. Det er således indkvarteringsoperatørerne, der er ansæt-

telsesmyndighed, og som tager stilling til, hvilke krav de vil stille til perso-

nalets uddannelsesmæssige baggrund. 

  

Det er ikke Udlændingestyrelsens generelle opfattelse, at alle uledsage-

de mindreårige asylansøgere er udadreagerende, men derimod at der 

kan være udadreagerende børn og unge blandt de uledsagede mindre-

årige asylansøgere.” ” 
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