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Indfødsretsudvalget 
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

Indfødsretsudvalget har den 7. marts 2022 stillet følgende spørgsmål nr. 75 (alm. 

del) efter ønske fra Susan Kronborg (RV) til udlændinge- og integrationsministeren, 

som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 75: 

 

Vil ministeren oplyse antallet af udenlandske børn og unge, der er blevet anbragt 

efter serviceloven bestemmelser i perioden 2010 og frem? 

 

Svar: 

 

Til brug for besvarelsen af spørgsmålet har Udlændinge- og Integrationsministeriet 

for så vidt angår børn og unge, der ikke har opholdstilladelse, indhentet bidrag hos 

Udlændingestyrelsen, der oplyser: 

 

” 1. Asylansøgere og udlændinge uden lovligt ophold i Danmark får inden for 

rammerne af udlændingelovens § 42 a, stk. 1 og 2, jf. stk. 3 og 4, udgifterne 

til underhold og nødvendige sundhedsmæssige ydelser dækket af Udlændin-

gestyrelsen, indtil de meddeles opholdstilladelse, udrejser eller udsendes.  
 
Det fremgår af bemærkningerne til udlændingelovens § 42 a, stk. 14, jf. Fol-
ketingstidende 2013-14, tillæg A, L 11 som fremsat, side 18f, at Udlændin-
gestyrelsens forsørgelsesforpligtelse også dækker nødvendige sociale foran-
staltninger. En social foranstaltning kan være nødvendig, hvis den – under 
hensyn til det midlertidige ophold som asylansøger mv. – må anses for væ-
sentlig for den pågældende persons livsvilkår.   
 
Udlændingestyrelsen afholder efter omstændighederne udgifterne til en 
lang række forskellige typer af sociale foranstaltninger, eksempelvis special-
skoletilbud til børn med handicap, støtte- eller plejepersonale i hjemmet, 
skolen, børnehaven og/eller vuggestuen, familiebehandling i familier, hvor 
forældrene har nedsat forældreevne, anbringelse af mindreårige børn, an-
bringelse af hele familier på en familieinstitution og ophold på krisecentre. 
 
Afgørelser om frivillig eller tvangsmæssig anbringelse af mindreårige børn, 
som er omfattet af Udlændingestyrelsens forsørgelsesforpligtelse, træffes 
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af de kommunale myndigheder efter reglerne i enten serviceloven eller ud-
lændingeloven. Udlændingestyrelsen behandler alene ansøgninger om sty-
relsens betaling af udgifterne til en sådan anbringelse.  
 
2. Udlændingestyrelsen kan opgøre antallet af registrerede sager om beta-
ling af udgifter til sociale foranstaltninger.  
 
Det er imidlertid ikke muligt på baggrund af registreringsgrundlaget enty-
digt at udskille de sager, som vedrører udgifter til førstegangsanbringelser, 
fra de sager, som vedrører udgifter til andre typer af sociale foranstaltnin-
ger, til forlængelse af anbringelser eller til andre udgifter relateret til an-
bringelser. 
 
Det vil således forudsætte en særdeles omfattende og ressourcekrævende 
manuel gennemgang af samtlige sager om betaling af udgifter til sociale for-
anstaltninger, som er registreret i perioden på 12 år fra og med 2010 til og 
med 2021, hvis Udlændingestyrelsen skal udfinde de sager, der vedrører 
udgifter til førstegangsanbringelser, og dermed antallet af mindreårige 
børn, som er blevet anbragt i medfør af reglerne i enten serviceloven eller 
udlændingeloven, og som var omfattet af styrelsens forsørgelsesforpligtelse 
på anbringelsestidspunktet. En sådan manuel gennemgang har styrelsen på 
den baggrund ikke foretaget.” 

 

For så vidt angår udenlandske børn- og unge, der har opholdstilladelse i Danmark, 

kan Udlændinge og integrationsministeriet oplyse, at antallet af anbragte ikke-vest-

lige statsborgere, i alderen 0 til 22 år fordeler sig som vist i nedenstående tabel: 

 

Tabel: Antal ikke-vestlige statsborgere i alderen 0 til 22 år der var anbragt pr. 31/12 

i perioden 2010-2020.  

Årstal Antal 

2010 1.696 

2011 1.729 

2012 1.784 

2013 1.802 

2014 1.788 

2015 2.012 

2016 2.286 

2017 2.274 

2018 2.194 

2019 2.036 

2020 1.952 
Anm: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik. 
Anm: Opgørelsen indeholder både anbringelser for de 0 til 17 årige og efterværn for de 18 til 22 årige. Anbringelser 
dækker bredt over forskellige sociale foranstaltninger for målgruppen, som f.eks. anbringelser i netværksplejefa-
milie, døgninstitutioner og sikrede institutioner. 
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