
Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 26. januar 2021

Forslag
til

Lov om ændring af repatrieringsloven
(Bortfald af den resterende del af hjælp til repatriering og reintegrationsbistand i tilfælde af alvorlig kriminalitet m.v. begået

efter repatriering m.v.)

§ 1

I repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1023 af 2.
oktober 2019, som ændret ved § 7 i lov nr. 2189 af 29.
december 2020, foretages følgende ændringer:

1. I § 7, stk. 1, 2. pkt., og stk. 9, der bliver stk. 10, ændres
»stk. 8« til: »stk. 9«.

2. I § 7 indsættes efter stk. 6 som nyt stykke:
»Stk. 7. Udbetaling af den resterende del af hjælp til repa‐

triering, jf. stk. 3-6, er betinget af, at personen efter anmod‐
ning fra kommunalbestyrelsen erklærer ikke at være sigtet,
tiltalt eller dømt for et strafbart forhold, der helt eller delvis
har fundet sted eller er fortsat i perioden efter kommunalbe‐
styrelsens afgørelse efter stk. 1 og indtil det tidspunkt, hvor
personen anmoder om at få udbetalt den resterende del af
hjælpen.«

Stk. 7-11 bliver herefter stk. 8-12.

3. I § 9, 3. pkt., indsættes efter »ansøgningen om hjælp til
repatriering«: »eller i erklæringen efter § 7, stk. 7,«.

4. I § 9 indsættes efter 3. pkt. som nyt punktum:
»Er retten til den resterende del af hjælp til repatriering

efter § 7, stk. 2, nr. 4, 6 og 9, og stk. 5, bortfaldet, jf. §
9 b, stk. 1, skal kommunalbestyrelsen træffe beslutning om
tilbagebetaling heraf.«

5. I § 9 a, stk. 4, ændres »§ 7, stk. 1 og 8,« til: »§ 7, stk. 1 og
9,«.

6. Efter § 9 a indsættes i kapitel 3:

»§ 9 b. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at
retten til den resterende del af hjælp til repatriering, jf. § 7,
stk. 2, nr. 4, 6 og 9, og stk. 5, bortfalder, når der foreligger
oplysninger om forhold, som efter reglerne i udlændingelo‐

vens § 10, stk. 1, stk. 2, nr. 1 eller 2, eller stk. 5, ville
udelukke personen fra opholdstilladelse.

Stk. 2. Bortfald af den resterende del af hjælp til repa‐
triering er betinget af, at det forhold, som ville udelukke
personen fra opholdstilladelse, jf. stk. 1, helt eller delvis har
fundet sted eller er fortsat i perioden efter kommunalbesty‐
relsens afgørelse efter § 7, stk. 1, og indtil det tidspunkt,
hvor personen anmoder om at få udbetalt den resterende del
af hjælpen.

Stk. 3. Udbetaling af den resterende del af hjælp til repa‐
triering tilbageholdes, når der foreligger oplysninger, som
giver grund til at antage, at der foreligger et forhold omfattet
af stk. 1. Kommunalbestyrelsens tilkendegivelse herom til
personen er ikke en afgørelse.

Stk. 4. Udlændingestyrelsen vurderer, om betingelserne i
udlændingelovens § 10, stk. 1, stk. 2, nr. 1 eller 2, eller stk.
5, er opfyldt, jf. stk. 1, og om der foreligger oplysninger,
som giver grund til at antage, at der foreligger et forhold
omfattet af stk. 1, jf. stk. 3. Udlændingestyrelsens vurdering
er ikke en afgørelse. Er personens opholdstilladelse inddra‐
get i medfør af udlændingelovens § 19, stk. 2, nr. 2 eller 3,
eller nægtet forlænget i medfør af udlændingelovens § 11,
stk. 2, jf. udlændingelovens § 10, stk. 1, stk. 2, nr. 1 eller
2, eller stk. 5, lægger kommunalbestyrelsen afgørelsen om
inddragelse eller nægtelse af forlængelse uprøvet til grund
ved behandlingen af sagen.

Stk. 5. Udlændingestyrelsen, Styrelsen for International
Rekruttering og Integration, Udlændinge- og Integrations‐
ministeriet, Udenrigsministeriet og politiet kan underrette
kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori personen se‐
nest har haft bopæl, når det er nødvendigt i en sag om,
hvorvidt en person, der er vendt tilbage til hjemlandet eller
det tidligere opholdsland, er omfattet af stk. 1 eller 3. De
nævnte myndigheder kan videregive de oplysninger, der lig‐
ger til grund for underretningen, og som er nødvendige for
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kommunalbestyrelsens behandling af sager efter stk. 1 og 3,
til kommunalbestyrelsen for den pågældende kommune.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen videregiver de oplysninger,
der ligger til grund for at indhente en vurdering i sager
efter stk. 1 og 3, og som er nødvendige med henblik på
Udlændingestyrelsens vurdering efter stk. 4, til Udlændinge‐
styrelsen. Udlændingestyrelsen videregiver de oplysninger,
der ligger til grund for vurderingen, og som er nødvendige
med henblik på kommunalbestyrelsens behandling af sager
efter stk. 1 og 3, til kommunalbestyrelsen.

Stk. 7. Udenrigsministeriet bistår Udlændingestyrelsen og
kommunalbestyrelsen med at indhente oplysninger, der er
nødvendige, til brug for behandlingen af sager efter stk. 1 og
3 og til brug for Udlændingestyrelsens vurdering efter stk.
4.«

7. Efter § 10 a indsættes i kapitel 4:

»§ 10 b. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at
retten til den løbende månedlige reintegrationsbistand, jf. §
10, stk. 1-3, bortfalder, når der foreligger oplysninger om
forhold, som efter reglerne i udlændingelovens § 10, stk. 1,
stk. 2, nr. 1 eller 2, eller stk. 5, ville udelukke personen fra
opholdstilladelse.

Stk. 2. Bortfald af den løbende månedlige reintegrations‐
bistand er betinget af, at det forhold, som ville udelukke
personen fra opholdstilladelse, jf. stk. 1, helt eller delvis har
fundet sted eller er fortsat i perioden efter kommunalbesty‐
relsens afgørelse efter § 10, stk. 1, og indtil det tidspunkt,
hvor reintegrationsbistanden ophører. Bortfald af reintegra‐
tionsbistanden har virkning med udgangen af den måned,
hvori det forhold, som ville udelukke personen fra opholds‐
tilladelse, helt eller delvis har fundet sted eller er fortsat.

Stk. 3. Udbetaling af den løbende månedlige reintegra‐
tionsbistand tilbageholdes, når der foreligger oplysninger,
som giver grund til at antage, at der foreligger et forhold
omfattet af stk. 1. Kommunalbestyrelsens tilkendegivelse
herom til personen er ikke en afgørelse.

Stk. 4. Udlændingestyrelsen vurderer, om betingelserne i
udlændingelovens § 10, stk. 1, stk. 2, nr. 1 eller 2, eller stk.
5, er opfyldt, jf. stk. 1, og om der foreligger oplysninger,
som giver grund til at antage, at der foreligger et forhold
omfattet af stk. 1, jf. stk. 3. Udlændingestyrelsens vurdering
er ikke en afgørelse. Er personens opholdstilladelse inddra‐
get i medfør af udlændingelovens § 19, stk. 2, nr. 2 eller 3,
eller nægtet forlænget i medfør af udlændingelovens § 11,
stk. 2, jf. udlændingelovens § 10, stk. 1, stk. 2, nr. 1 eller
2, eller stk. 5, lægger kommunalbestyrelsen afgørelsen om
inddragelse eller nægtelse af forlængelse uprøvet til grund
ved behandlingen af sagen.

Stk. 5. Udlændingestyrelsen, Styrelsen for International
Rekruttering og Integration, Udlændinge- og Integrations‐
ministeriet, Udenrigsministeriet og politiet kan underrette
kommunalbestyrelsen i den kommune, hvori personen se‐
nest har haft bopæl, når det er nødvendigt i en sag om,
hvorvidt en person, der er vendt tilbage til hjemlandet eller
det tidligere opholdsland, er omfattet af stk. 1 eller 3. De
nævnte myndigheder kan videregive de oplysninger, der

ligger til grund for underretningen, og som er nødvendige
for kommunalbestyrelsens afgørelser efter stk. 1 eller 3, til
kommunalbestyrelsen for den pågældende kommune.

Stk. 6. Kommunalbestyrelsen videregiver de oplysninger,
der ligger til grund for at indhente en vurdering i sager
efter stk. 1 og 3, og som er nødvendige med henblik på
Udlændingestyrelsens vurdering efter stk. 4, til Udlændinge‐
styrelsen. Udlændingestyrelsen videregiver de oplysninger,
der ligger til grund for vurderingen, og som er nødvendige
med henblik på kommunalbestyrelsens behandling af sager
efter stk. 1 og 3, til kommunalbestyrelsen.

Stk. 7. Udenrigsministeriet bistår Udlændingestyrelsen og
kommunalbestyrelsen med at indhente oplysninger, der er
nødvendige, til brug for behandlingen af sager efter stk. 1 og
3 og til brug for Udlændingestyrelsens vurdering efter stk.
4.«

8. I § 12, stk. 1, indsættes efter »afgørelser efter denne lov«:
»bortset fra afgørelser efter § 9 b, stk. 1, og § 10 b, stk. 1,«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. februar 2021.
Stk. 2. Repatrieringslovens § 9 b, stk. 1, og § 10 b, stk.

1, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6 og 7, har virkning
for afgørelser, der er truffet efter lovens ikrafttræden, og
for afgørelser, der er truffet inden lovens ikrafttræden, når
det forhold, der kunne føre til bortfald af den resterende
del af hjælp til repatriering eller den løbende månedlige
reintegrationsbistand, helt eller delvis har fundet sted eller
er fortsat efter lovens ikrafttræden og der er afsagt dom om
forholdet inden for den periode, der er nævnt i § 9 b, stk.
2, og § 10 b, stk. 2, som affattet ved denne lovs § 1, nr. 6
og 7. Er der ikke afsagt dom, men er personen sigtet eller
tiltalt for et forhold som nævnt i 1. pkt., kan udbetaling af
den resterende del af hjælp til repatriering og den løbende
månedlige reintegrationsbistand tilbageholdes, hvis der er
udsigt til, at der afsiges dom inden for rimelig tid. Afsiges
der fældende dom om forholdet, bortfalder den resterende
del af hjælp til repatriering og den løbende månedlige rein‐
tegrationsbistand. Afsiges der frifindende dom, efterbetales
den tilbageholdte hjælp til repatriering og den løbende må‐
nedlige reintegrationsbistand.

Stk. 3. Repatrieringslovens § 9 b, stk. 1, og § 10 b, stk.
1, har endvidere virkning for afgørelser, der er truffet før
lovens ikrafttræden, uanset at det forhold, der kunne føre
til bortfald af den resterende del af hjælp til repatriering
eller den løbende månedlige reintegrationsbistand, i sin hel‐
hed er begået før lovens ikrafttræden, hvis der er grund til
at antage, at den resterende del af hjælpen til repatriering
eller den løbende månedlige reintegrationsbistand vil blive
anvendt til forhold, der i sig selv ville være omfattet af
udlændingelovens § 10, stk. 1.

Stk. 4. Er der allerede sket udbetaling af hjælp til repatri‐
ering eller reintegrationsbistand til en person, der ikke er
berettiget hertil, jf. stk. 2 og 3, kan beløbet kræves tilbage‐
betalt efter bestemmelsen i repatrieringslovens § 9, 4. pkt.,
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som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4, og efter regler udstedt
i medfør af repatrieringslovens § 10, stk. 6, jf. stk. 7, 3. pkt.

Folketinget, den 26. januar 2021

Henrik Dam Kristensen

/ Erling Bonnesen
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