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KL's bemærkninger til høringsudkast til lovforslag om ændring
af repatrieringsloven og udlændingeloven

Dato: 20. februar 2017

KL har den 26. januar 2017 modtaget udkast til ovennævnte lovforslag
med frist for bemærkninger den 22. februar 2017.

E-mail: BIR@kl.dk
Direkte: 3370 3800

Lovforslaget er en udmøntning af den politiske aftale af 18. november
2016 mellem den tidligere Venstre-regering og Dansk Folkeparti, Liberal
Alliance og Det Konservative Folkeparti som led i finanslovsaftalen for
2017. Aftalen indeholder en række initiativer, der har til formål at øge den
økonomiske støtte til repatriering samt at styrke vejledningen af flygtninge og indvandrere om muligheden for repatriering.
KL har ingen bemærkninger til forslagene om at øge den økonomiske
støtte til repatriering, indførsel af tilbagebetalingskrav ved tilbagevenden
til Danmark og justering af reintegrationsbistandens størrelse ved tilbagevenden til visse lande.
Resultattilskud
KL har følgende bemærkninger til forslaget om genindførsel af resultattilskud på 25.000 kr. til kommunen for hver udlænding, der repatrierer med
støtte efter repatrieringsloven:
Forslaget om indførelse af resultattilskud begrundes med et ønske om ”at
styrke kommunernes fokus på repatriering” (s. 5) og ”at tilskynde kom munerne til at fremme vejledningen og informationen og dermed udbrede
kendskabet til repatrieringsordningen” (s. 14).
Der er således et politisk ønske om, at kommunerne styrker og anvender
mere tid på vejledning om repatriering end hidtil. Resultattilskuddet ses
som et middel til at fremme ønsket om en styrket vejledningsindsats. I
udkastet til lovforslag forventes det, at de årlige udgifter til repatriering vil
være på 10 mio. kr., som modregnes i bloktilskuddet til kommunerne. Det
betyder, at det er kommunernes egne penge, der flyttes rundt på.
Der har tidligere fra 2011 til 2012 været en ordning med resultattilskud til
kommunerne ved repatriering. KL kunne dengang ikke støtte indførelsen
af resultattilskud og skrev følgende i høringssvaret:
”KL har generelt set ikke været tilhænger af knopskydninger i det kommunale finansieringssystem i form af særlige tilskudsordninger med mindre,
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der har været gode grunde hertil. Det finder KL ikke, at der er i dette tilfælde, hvor nogle kommuner ”belønnes” for et resultat, som ikke beror på
kommunens indsats men afhænger af den enkelte udlændings frie valg.

Dato: 20. februar 2017

I det aktuelle tilfælde er der tillige en omfordelende virkning, da statens
udgifter til resultattilskuddet på 25.000 kr., som udbetales til kommunen,
ifølge lovforslaget modregnes i bloktilskudspuljen. Det vil derfor i praksis
være kommuner med forholdsvis få personer, der repatrierer, der i høj
grad kommer til at betale for tilskuddet til kommuner, hvor mange personer repatrierer. Antallet af personer, der repatrierer vil være stærkt afhængig af, hvor mange udlændinge, der er bosat i kommunen, og disses
nationalitet (fx er bosniere og tyrkere overrepræsenterede blandt de personer, som repatrierer).
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Endelig kan der peges på, at ordningen med resultattilskud kan indebære
en risiko for, at udlændinge ikke vil have tillid til kommunens vejledning
men snarere opfatte den som et forsøg på at lægge pres på dem, når
kommunen kan tjene penge på at sende borgere ud af kommunen og landet.
KL tager derfor afstand fra forslaget om et særligt kommunalt resultattilskud i forbindelse med repatriering”.
De samme synspunkter, som KL fremførte i 2011, gør sig også gældende
ved forslaget om en genindførelse nu i 2017. KL tager imidlertid til efterretning, at der er et politisk flertal i Folketinget for indførelse af resultattilskud men forudsætter så, at de økonomiske konsekvenser forhandles
med KL efter de sædvanlige principper, så kommunerne samlet kompenseres økonomisk for Folketingets ønske om en styrket indsats.
Der tages forbehold for supplerende bemærkninger efter den politiske behandling af sagen.

Med venlig hilsen

Kristina Bendixen
Birger Mortensen
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