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KL's bemærkninger til høring vedr. udkast i bekendtgørelser til 

udmøntning af dele af aftalen om styrket repatriering 

 

KL har modtaget udkast i bekendtgørelser til udmøntning af dele af afta-

len om styrket repatriering, som er i høring med frist for bemærkninger 

tirsdag den 22. maj 2018. 

 
Udkastet er et led i udmøntningen af initiativet fra finansloven for 2018 

om styrket repatriering og jobcentrenes pligt til at vejlede om repatrie-

ringsmulighederne. 

 

Udkastet indeholder ændringer i følgende bekendtgørelser: 

– Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats 

– Bekendtgørelse om opfølgning i sygedagpengesager 

– Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af 

sygedagpenge m.v. 

– Bekendtgørelse om rådighed (for modtagere af arbejdsløshedsdag-

penge) 

– Databekendtgørelsen 

 

KL har ikke haft mulighed for at behandle udkastet til udmøntning i be-

kendtgørelser politisk, hvorfor der tages forbehold for efterfølgende be-

mærkninger. 

 

Af bekendtgørelserne fremgår det, at jobcentrene skal vejlede personer 

omfattet af repatrieringsloven ved hver samtale i kontaktforløbet om mu-

lighed for at repatriere efter repatrieringsloven. Derudover fremgår det , at 

udlændinge, der modtager sygedagpenge, kan deltage i praktik eller ud-

dannelsesforløb i hjemlandet, og personer på arbejdsløshedsdagpenge 

anses for at stå til rådighed under rekognosceringsrejser.  

 

KL vurderer, at ændringerne i bekendtgørelserne vil være særdeles van-

skelige for kommunerne at implementere i praksis. Det vil kræve betyde-

lige ressourcer i kommunerne bl.a. manuelt at finde frem til de personer, 

der er omfattet af repatrieringsloven og skal vejledes. De foreslåede æn-

dringer om kommunal pligt til en systematisk og styrket vejledningsind-

sats har således, efter KL's vurdering, betydelige administrative konse-

kvenser. 

 

Samtidig stiller bekendtgørelserne nye proceskrav, som går imod regerin-

gens egne ambitioner om at forenkle rammerne for beskæftigelsesindsat-

sen. KL vurderer, at de nye regler vil medføre nye administrative byrder 
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uden isoleret set at bidrage til ambitionerne om at styrke repatriering. En 

ambition, som KL deler. 

 

I KL's bemærkninger til Økonomisk høring, LCP2017-18 pkt. 27 - Styr-

kede incitamenter til at repatriere fra den 18. april 2018 fremgår det, at 

KL er enige i 0-dut. KL's enighed er dog baseret på det forbehold, at der 

ikke senere kommer krav til, hvordan kommunerne skal vejlede borgerne 

omkring repatriering. 

  

KL vurderer, at bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats samt 

bekendtgørelse om opfølgning i sygedagpengesager medfører øgede ad-

ministrationsomkostninger, der skal kompenseres via DUT, eftersom det 

ikke svarer til det, der tidligere er aftalt omkring den nye repatrieringslov. 

Bekendtgørelserne er en væsentlig udvidelse af vejledningspligten i for-

hold til tidligere lovgivning og det beskrevne i bemærkningerne til lov-

forslaget om repatriering (L 196 fra 21. marts 2018) om den påtænkte ud-

møntning af vejledningspligten for udlændinge uden for integrationspro-

grammet. KL vil derfor imødese forhandlinger med staten om de økono-

miske konsekvenser for kommunerne. 

 

Bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats og bekendtgø-

relse om opfølgning i sygedagpengesager 

Som angivet i KL's bemærkninger til lovforslag om ændring af repatrie-

ringsloven mv. den 16. februar 2018, giver det ikke mening, at kommu-

nerne skal vejlede om repatriering ved hver eneste samtale, hvis det ikke 

konkret er vurderet relevant.  

 

KL kan således henvise til sine bemærkninger i høringssvaret til lov-

forslag om ændring af repatrieringsloven, hvoraf det bl.a. fremgår:: 

"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 udlæn-

dingen om at blive vejledt. Det giver imidlertid ikke mening, hvis bestem-

melsen skal forstås på den måde, at kommunerne i hver eneste opfølg-

ning på integrationskontrakten, opfølgning på Min Plan eller i anden kon-

takt til udlændingen, skal bringe spørgsmålet om repatriering op, hvis ud-

lændingen klart har taget stilling til, at det ikke er relevant. " 

 

KL finder det problematisk, at der skal bruges tid under alle samtaler i 

kontaktforløbet på at drøfte emner, der risikerer at fjerne fokus fra en job-

rettet indsats eller tilbagevenden til arbejdsmarkedet. Dels ville det kunne 

opleves som demotiverende for borgeren i fht. at indgå aktivt i forløbet, 

når borgeren gentagende vejledes om tilbagevenden til oprindelseslan-

det. Og dels er den tilbagevendende vejledning om repatriering potentielt 

skadelig for relationen og tilliden mellem borger og sagsbehandler, hvil-

ket kan betyde udfordringer i fht. at få borgeren i job.   

 

 

Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning 

af sygedagpenge m.v. 

Bekendtgørelsen åbner op for, at udlændinge kan modtage sygedag-

penge under deltagelse i praktik eller uddannelsesforløb i en begrænset 

periode på op til 8 uger i hjemlandet eller det tidligere opholdsland.   
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I den gældende lovgivning, er det ikke muligt at deltage i praktik eller ud-

dannelsesforløb i udlandet. KL mener, det er uklart, hvordan det skal 

håndteres i praksis. Det vil ikke være muligt for kommunen at finde og 

godkende praktikker i borgerens hjemland. Desuden har kommunerne 

ikke mulighed for at sikre, at praktikken eller uddannelsesforløbet under-

støtter borgerens progression, og således følger den plan, der er lagt for 

borgeren.  

 

Bekendtgørelse om rådighed (for modtagere af arbejdsløshedsdag-

penge) 

Af bekendtgørelsen fremgår det, at personer under rekognosceringsrej-

ser vil anses for at stå til rådighed, hvilket betyder, at de ikke skal opfylde 

de almindelige rådighedskrav.  

 

KL mener, at det kan give udfordringer for kommunerne, da der vil være 

et behov for at følge op på, om personen reelt gennemfører sin rekogno-

sceringsrejse, da der ellers er risiko for, at personen får ydelser, de ikke 

er berettiget til. Skal kommunerne eksempelvis kræve, at borgerne frem-

viser flybilletter, boarding pas el. lign., når de vælger at tage på rekogno-

sceringsrejse, hvor de dermed anses for at stå til rådighed? 

 

Databekendtgørelsen 

KL anser det for nødvendigt, at det sikres en ordentlig it -understøttelse i 

fht. deling af oplysninger og mulighed for at fremfinde de borgere i kom-

munerne, der er omfattet af loven om repatriering.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Henrik Thomassen 

 

Ellen Sveistrup Dahl 
 


