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Uledsagede mindreårige: Et hurtigt overblik

Udvikling i asylansøgninger fra uledsagede mindreårige

2007 2008 2009 2010

Antal asylansøgninger UMI (brutto) 93 302 529 432

Andel af alle asylansøgninger 5% 13% 14% 8%

Alder

Over 15 år

12-14 år

0-11 år

Nationaliteter

Afghanistan

Iran

Syrien

Somalia 

Algeriet

Irak

Øvrige

Kilde: Udlændingeservice (forår 2011), 

Tal og Fakta på udlændingeområdet 2010



Uledsagede mindreårige: Opholdstilladelser

Udvikling i samlet antal opholdstilladelser

Heraf ca. 80 pct. efter Udlændingelovens § 7
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Kilde: Udlændingeservice (forår 2011), 

Tal og Fakta på udlændingeområdet 2010



Uledsagede mindreårige - en gruppe på tværs

Flygtninge og kan omfattes af et 

integrationsprogram, hvis de er fyldt 16 

år, har afsluttet skolen, er tilstrækkeligt 

modne etc. Kan tilbydes fra ankomst og 

frem til det fyldte 18. år

Børn/unge under 18 år og omfattet 

anden dansk lovgivning, fx 

serviceloven, herunder muligheder for  

efterværn fra 19 til 22 år

Jobcenter

Familieafdeling eller lign.

Kombination og 

forvaltning på tværs



Uledsagede mindreårige – tilbud på tværs?

Bolig
Egen bolig

Anbringelse

Voksenstøtte
Midlrtidig forældremyndh

Mentorordning / særligt 

projekt

Fast kontaktperson / 

gennem anbringelse

Uddannelse
Danskuddannelse for 

voksne (3 år)

Modtageklasse

Ungdomsskole

Beskæftigelse
Virksomhedspraktik

Praktik

Fritidsjob

Fritid
Støtte når under 18, evt. 

gennem anbringelse ud 

over 18 år

Privatøkonomi
Introduktionsydelse

Evt. SU ved fyldt 18 år

Offentlig forsørgelse ved 

anbringelse



Uledsagede mindreårige – generelle 

udfordringer

• Organisering i kommunen; samarbejde på tværs af forvaltninger

• Hvem gør hvad? – Klar fordeling af opgaver og ansvar letter samarbejde mellem 

forvaltninger

• Kendskab til forskellige forvaltningers lovgrundlag – fremmer korrekt indsats / 

sagsbehandling

• Gennemsigtighed og fælles beslutning om opgave – herunder kommunens 

kapacitet hertil – fremmer tillid mellem forvaltninger

• Modtagelse af en gruppe UMIer muliggør tilrettelæggelse af specialiserede 

tilbud – ellers hør nabokommuner

• Ændrede vilkår fra det 18 år – bør tænkes ind fra starten



Mange tak

sii@inm.dk

mailto:sii@inm.dk

