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Dansk Flygtningehjælps bidrag til høring om Forslag til Lov om ændring af
repatrieringsloven og udlændingeloven (Øget støtte til repatriering,
genindførelse af resultattilskud til kommunerne og indførelse af absolut
tilbagebetalingskrav m.v.)	
  
Udlændinge- og Integrationsministeriet har ved mail af 26. januar 2017 anmodet
om Dansk Flygtningehjælps bemærkninger i forbindelse med fremsættelse af
ovenstående lovforslag. Dansk Flygtningehjælp takker for muligheden for at
bidrage til processen og kommentere på de fremsatte forslag.
Positive tiltag
Dansk Flygtningehjælp ser positivt på indførslen af støtte til børns skolegang i
hjemlandet, da dette vil bidrage til realistiske repatrieringsperspektiver for familier
med børn.
Dansk Flygtningehjælp finder det endvidere meget positivt, at det præciseres, at
der i særlige tilfælde vil kunne ydes hjælp til forsørgelse i medfør af
sociallovgivningen under udrejse i en længere periode end 8 uger i forbindelse
med afklaring af mulighederne for at repatriere.
Dansk Flygtningehjælp finder det også positivt, at man vil ændre i
reintegrationsbistandens størrelse, således at det forhøjede niveau af den laveste
ydelse bedre svarer til de behov, som målgruppen har efter tilbagevenden.
Dansk Flygtningehjælp ser slutteligt positivt på, at personer som forsøgte at
repatriere inden indførslen af repatrieringsloven i 2000 vil få mulighed for på ny at
søge støtte på den foreslåede måde.
Indførsel af et absolut tilbagebetalingskrav (§ 9)
Dansk Flygtningehjælp finder det problematisk, at man vil indføre et absolut
tilbagebetalingskrav i de situationer, hvor en udlænding benytter sin fortrydelsesret
og vender tilbage til Danmark. Det er fortsat Dansk Flygtningehjælps oplevelse, at
misbrug af ordningen ikke forekommer ofte, og at kommunerne iværksætter de
nødvendige foranstaltninger, hvis der er mistanke om misbrug. Det er ligeledes
Dansk Flygtningehjælps erfaring, at fortrydelsesretten primært benyttes som det
tiltænkte sikkerhedsnet for personer, der oplever at få problemer af personlig
sikkerhedsmæssig karakter.
Ved at fjerne den konkrete og individuelle vurdering fra overvejelserne om at stille
et tilbagebetalingskrav, sættes de, som ikke misbruger ordningen i en – ufortjent –
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meget vanskelig økonomisk situation, hvis de genoptager en tilværelse i Danmark.
Det er sandsynligt, at nogle grupper som konsekvens heraf vil afholde sig fra
overhovedet at undersøge mulighederne for at repatriere.
Dansk Flygtningehjælp forstår, at man med lovforslaget overordnet ønsker at øge
incitamentet til repatriering og finder det derfor bemærkelsesværdigt, at man vil
indføre et tiltag, der må forventes at afholde nogle fra overhovedet at søge støtte.
Ændring af reglerne om forlængelse af fortrydelsesretten
(udlændingeloven § 17a)
Dansk Flygtningehjælp er på samme måde bekymret for effekten af den foreslåede
ændring af reglerne om forlængelse af fortrydelsesfristen efter udlændingelovens §
17a. En ansøgning om forlængelse af fortrydelsesretten bør tage udgangspunkt i
sagens substans, dvs. årsagen til ansøgningen, og ikke kun i datoen for indgivelse
af ansøgningen.
Den foreslåede ændring kan vanskeliggøre en konkret og individuel behandling af
substansen med udgangspunkt i det individuelle beskyttelsesbehov og årsagen til
ansøgningen om forlængelse af fortrydelsesretten.
Det er som tidligere anført ikke Dansk Flygtningehjælps oplevelse, at misbrug og
snyd med repatrieringsordningen er udbredt, og ændringen vil sætte fokus på de
få, der angiveligt forsøger at omgå loven, fremfor at bevare repatriering som en
positiv mulighed og et værdigt alternativ til en tilværelse i Danmark.
Genindførsel af resultattilskud til kommunerne
Dansk Flygtningehjælp bemærker indledningsvist, at der, så vidt vi ved, ikke
foreligger en evaluering af virkningen af en tilsvarende ordning med resultattilskud
fra 2011. Det var dengang Dansk Flygtningehjælps oplevelse fra dialogen med
kommunerne, at det ikke havde den ønskede effekt, nemlig at tilskynde
kommunerne til at fremme vejledning og information om repatrieringsordningen.
Dansk Flygtningehjælp mener fortsat – som i høringssvar afgivet i 2011 – at et
resultattilskud til kommunerne sender et uhensigtsmæssige signal til de nytilkomne
flygtninge og indvandrere, der ønsker at bo i Danmark og bidrage til udviklingen af
det danske samfund. Det er Dansk Flygtningehjælps opfattelse, at integration og
repatriering er to sider af samme sag, men et ubalanceret fokus på sidstnævnte fra
myndighedernes side – og derudover en udsigt til økonomisk vinding ved
fremhævelse af én løsning fremfor en anden – risikerer at bidrage yderligere til de
vanskeligheder, der i øjeblikket opleves omkring integrationsprocessen i
kommunerne.
Dansk Flygtningehjælp oplevede til gengæld, at den forhøjede pulje til styrkelse af
repatrieringsordningen fra 2010 havde netop den effekt, som regeringen søger
med resultattilskuddet – at fremme kommunernes engagement i en styrket indsats
for, vejledning om og kendskab til repatrieringsordningen. Det er Dansk
Flygtningehjælps overbevisning, at en sådan brug af yderligere midler vil give et
mere konstruktivt og varigt udbytte.
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Ændringer i støtte til sygeforsikring (§ 7, stk. 2, nr. 6)
Dansk Flygtningehjælp bemærker, at man ønsker at ændre ordningen således, at
der kun kan bevilliges støtte til personer over 18 år. Dansk Flygtningehjælp
anbefaler, at der tages hensyn til situationer, hvor børn – eller et bestemt antal
børn – ikke automatisk kan omfattes af forældrenes sygeforsikring.
Dansk Flygtningehjælp mener således ikke, man bør begrænse muligheden for
hjælp til sygeforsikring til personer over 18 år. Alternativt kunne der indsættes en
subsidiær bestemmelse, der gør det muligt at bevillige støtte til personer under 18
år, såfremt det kan dokumenteres, at disse ikke kan omfattes af forældrenes
forsikring.
Med venlig hilsen

Andreas Kamm
Generalsekretær
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