Udlændinge- og Integrationsministeriet
ala@uim.dk
sod@uim.dk

KL's bemærkninger til lovforslag om ændring af repatrieringsloven mv

Dato: 16. februar 2018

KL har modtaget udkast til lovforslag om ændring af repatrieringsloven,
integrationsloven, lov om sygedagpenge og lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Styrkede incitamenter til at repatriere og systematisk kommunal vejledningspligt) i høring med frist for bemærkninger fredag den 16.
februar 2018.

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

KL har ikke haft mulighed for at behandle lovudkastet politisk, hvorfor der
tages forbehold for efterfølgende bemærkninger.
Udkastet til lovforslag indeholder bl.a.:
– En udvidelse af den kreds af udlændinge på offentlig forsørgelse, der
har mulighed for at gennemføre praktik, uddannelsesforløb eller rekognosceringsrejser i op til 8 uger i hjemlandet.
– Pligt for kommunerne i forbindelse med integrations- og beskæftigelsesindsatsen til systematisk at vejlede udlændinge om mulighederne
for at repatriere med støtte efter repatrieringsloven.
Muligheden for at deltage i rekognosceringsrejser på op til 8 uger
Det fremgår af lovudkastet, at rekognosceringsrejser m.v. allerede i dag
kan være tilrettelagt som et tilbud under integrationsprogrammet eller
introduktionsforløbet, som tilbydes efter integrationsloven, og at der i forbindelse med ophold i hjemlandet fortsat kan udbetales hjælp til forsørgelse. Det foreslås, at mulighederne for at deltage i en rekognosceringsrejse med fortsat offentlig forsørgelse udvides til også at omfatte modtagere af sygedagpenge eller arbejdsløshedsdagpenge.
KL skal bemærke, at der kan være en konflikt mellem muligheden for at
deltage i en rekognosceringsrejse i op til 8 uger efter repatrieringsloven
og kommunernes forpligtelse til at tilbyde en kontinuerlig virksomhedsrettet indsats efter integrationsloven. Med to- og trepartsaftalerne blev der
sat fokus på, at alle personer under integrationsprogrammet som udgangspunkt skal anses for jobparate og tilbydes en målrettet jobindsats,
hvor mindst 15 timer ugentligt skal bestå i et virksomhedsrettet tilbud.
Der må højst være 6 ugers pause mellem de virksomhedsrettede tilbud.
Generelt vil der kunne være et dilemma mellem et mål om fokus på job i
Danmark og et ønske om tilbagevenden til hjemlandet. Er det fx en god
ide at bevilge deltagelse i en rekognosceringsrejse og dermed afbryde en
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målrettet praktik, der med en stor sandsynlighed vil kunne føre til ordinær
ansættelse ved afslutning af praktikken? Dette dilemma vil der kunne
være i forbindelse med alle målgrupper, der omfattes af mulighederne i
repatrieringsloven. Helt konkret kommer dette til udtryk i integrationslovens bestemmelser om en kontinuerlig virksomhedsrettet indsats og repatrieringslovens muligheder for at deltage i en rekognosceringsrejse,
hvor den sidste mulighed historisk blev indført på et tidspunkt, hvor kravene til kommunernes integrationsindsats var anderledes.

Dato: 16. februar 2018

For at mindske modsætningsforholdet mellem de to lovgivninger skal KL
foreslå, at der indføres en bestemmelse i integrationsloven om, at udlændinge i forbindelse med en rekognosceringsrejse er fritaget for bestemmelserne om en kontinuerlig virksomhedsrettet indsats.
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Kommunal pligt til vejlede udlændinge om mulighederne for hjælp til
repatriering
Det foreslås, at kommunerne som led i opfølgning på integrationskontrakten forpligtes til at vejlede udlændingen om mulighederne for repatriering,
og at en tilsvarende forpligtelse også skal gælde for kommunerne i forhold til udlændinge, der er omfattet af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om sygedagpenge. Helt konkret betyder det, som det fremgår
af lovforslagets bemærkninger, at kommunerne via jobcentrene forpligtes
til at vejlede alle udlændinge i forbindelse med jobcenterets løbende kontakt med den ledige.
Det giver god mening at vejlede udlændinge om mulighederne for hjælp
til repatriering, så længe der er et behov for det og et ønske hos udlændingen om at blive vejledt. Det giver imidlertid ikke mening, hvis bestemmelsen skal forstås på den måde, at kommunerne i hver eneste opfølgning på integrationskontrakten, opfølgning på Min Plan eller i anden kontakt til udlændingen, skal bringe spørgsmålet om repatriering op, hvis udlændingen klart har taget stilling til, at det ikke er relevant. KL skal foreslå, at dette præciseres, så der ikke bruges unødig tid på at drøfte emner, der fjerner fokus på en jobrettet indsats.
KL er ikke enig i, at kravene til en systematisk og styrket vejledningsi ndsats ikke har administrative konsekvenser.
KL ser frem til de økonomiske forhandlinger af lovforslaget.

Med venlig hilsen

Birger Mortensen
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