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DRC Dansk Flygtningehjælps bemærkninger til forslag til lov om ændring af 
integrationsloven (ændring af den kommunale vejledningspligt om repatriering)  
 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har d. 23. februar 2021 sendt ovenstående lovforslag i høring 
med en frist for eventuelle bemærkninger d. 5. marts 2021. DRC Dansk Flygtningehjælp takker for 
muligheden for at fremkomme med bemærkninger til det fremsendte lovforslag. 

 

Generelle bemærkninger 

DRC Dansk Flygtningehjælp er enig i, at alle borgere i Danmark skal kende deres rettigheder, 
herunder muligheden for at søge repatrieringshjælp. Vi er også enige i, at en kommunal 
medarbejder, der specialiserer sig i repatrieringsarbejdet, vil kunne tilbyde borgeren en 
vejledningssamtale eller en eventuelt dedikeret samtale om repatriering af højere kvalitet. 

Vi mener fortsat, at repatrieringsordningen er en positiv mulighed og kan være et værdigt alternativ 
til en tilværelse i Danmark, og vi er enige i, at staterne bør arbejde for at lette adgangen til frivilligt at 
kunne repatriere i sikkerhed og værdighed1. I forlængelse heraf hæfter DRC Dansk Flygtningehjælp 
sig ved regeringens ønske om en mere ”virkningsfuld” vejledning og at regeringen ønsker at opnå 
en større effekt af vejledningsindsatsen. Dette giver umiddelbart indtryk af, at lovgivers formål med 
den foreslåede lovændring er, at flere personer benytter sig af repatrieringsordningen og udrejser af 
Danmark. Vi ser derfor gerne, at det i højere grad tydeliggøres i det fremsendte lovforslag, at 
repatriering fortsat er et frivilligt valg 

DRC Dansk Flygtningehjælp mener fortsat - som i høringssvar afgivet i 2018 - at vejledningspligt for 
kommunerne risikerer at sende uhensigtsmæssige signaler til de nytilkomne flygtninge og 
indvandrere, der ønsker at bo i Danmark og bidrage til udviklingen af det danske samfund.  

For DRC Dansk Flygtningehjælp er integration og repatriering ikke hinandens modsætninger, men 
et ubalanceret fokus på sidstnævnte fra myndighedernes side risikerer at bidrage yderligere til de 
vanskeligheder, der opleves omkring integrationsprocessen i kommunerne. Med henvisning til 
SIRIs ”Procesevaluering af kommunernes implementering af seneste ændringer af 
repatrieringsloven – opmærksomhedspunkter og resultater” (2020) skal vi påpege, at kommunerne 
giver udtryk for, at det øgede fokus på repatriering og vejledningen om repatrieringsordningen kan 
være uhensigtsmæssig og udfordrende for et ellers konstruktivt samarbejde mellem sagsbehandler 
og borger i den beskæftigelsesrettede integrationsindsats2. 

DRC Dansk Flygtningehjælp skal afslutningsvis bemærke, at det af procesevalueringen også 
fremgår, at hyppigheden og gentagelseselementet ved vejledningspligten over for borgeren er 

 
1 UNHCRs eksekutivkomité to konklusionerne om frivillig repatriering af henholdsvis 1980 (nr. 18, XXXI) og 1985 (nr. 
40, XXXVI)  
2 ”Procesevaluering af kommunernes implementering af seneste ændringer af repatrieringsloven – 
opmærksomhedspunkter og resultater” – udarbejdet af SIRI, september 2020, s. 14 

 



2/2 

særlig problematisk, og at vejledningspligten især er vanskelig at efterleve i de tilfælde, hvor en 
borger i samtalen tydeligt har afvist at have et ønske om at benytte sig af repatrieringsordningen. 
Vi mener derfor ikke, at det nærværende forslag om ændring af den kommunale vejledningspligt 
gør vejledningen for kommunale sagsbehandlere enklere, idet vilkårene for vejledningen af 
nyankomne flygtninge og indvandrere om repatrieringsordningen består i deres oprindelige form. 
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