
Tillæg til Beskæftigelsesplan 2020 for Jobcenter Mors 

Tillæg til pkt. 5.2 Mål 2: 
Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende

MÅL 2: Flere flygtninge og familiesammenførte skal være selvforsørgende. 

Det er helt centralt, at integrationsindsatsen sigter mod, at flygtninge og familiesammenførte 
hurtigst muligt efter, de har opnået asyl, kommer ud på danske arbejdspladser og får 
opbygget de kvalifikationer og det netværk, der skal til for at kunne få en varig tilknytning til 
arbejdsmarkedet og dermed forsørge sig selv. Der bør i indsatsen være et særligt fokus på 
kvinder med indvandrerbaggrund.

Repatriering.

Repatriering er frivillig tilbagevenden til et hjemland eller tidligere opholdsland med henblik 
på varigt ophold. 

Repatrieringsindsatsen skal medvirke til at herboende udlændige og danske statsborgere 
med dobbelt statsborgerskab, der ønsker at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere 
opholdsland, får den bedst mulige rådgivning til at kunne træffe beslutning om at vende 
tilbage.

Det er kommunens opgave at sikre, at borgere, som er omfattet af repatrieringsloven, har 
kendskab til mulighederne samt at yde hjælp med de praktiske forhold i de tilfælde, hvor 
borgeren ønsker at påbegynde en repatrieringssag.

Repatrieringsindsatsen skal ses i sammenhæng med den kommunale integrationsindsats, 
fordi et vellykket integrationsforløb, hvor personen har bevaret sin handleevne, ansvarlighed 
og engagement i uddannelse, arbejde og fritid, er et godt udgangspunkt for en tilbagevenden 
til hjemlandet.

Det er lovbestemt at vejlede alle borgere i målgruppen om muligheden for repatriering, og 
derfor er både sagsbehandlere og virksomheds/famliekonsulenter på Jobcenter Mors 
løbende blevet opkvalificeret til at varetage opgaven i samspil med den systematiske 
vejledningspligt, som blev indført i juli 2018. 

Alle borgere i målgruppen i Morsø Kommune bliver vejledt og gjort opmærksom på 
muligheden for repatriering både ved udlevering af flyers, oplysning og vejledning i 
jobsamtaler, men dog også i andre sammenhænge, hvor Jobcenterets 
integrationsmedarbejdere er repræsenteret f.eks. på KFUM’s værested ”Perlen” i Nykøbing 
Mors.

Vejledningspligten kan støttes op af muligheder, som kan forbedre en eventuel 
tilbagevenden herunder kurser, praktik eller en undersøgelsesrejse. Jobcenter Mors har en 
tovholder på området, som har udarbejdet arbejdsgange og fortsat bliver klædt på til 
opgaven via de nyeste lovgivningskurser og temadage på området. 
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En borger kan altid selv henvende sig for at få hjælp til repatriering, men for alle borgere 
omfattet af repatrieringsloven og med et kontaktforløb i kommunen, skal sagsbehandler 
vejlede om muligheden for repatriering. 

Det er Dansk Flygtningehjælp, som varetager den nærmere rådgivning, herunder i forhold 
til, hvad ordningen præcist indebærer, forhold i hjemlandet, de økonomiske muligheder i 
ordningen mv. Hvis en borger er interesseret i at høre mere om repatrieringsordningen, 
henvises vedkommende således til Dansk Flygtningehjælp. Der bliver herefter udarbejdet 
en fyldestgørende beskrivelse af den individuelle rådgivning, som er til stor hjælp for 
jobcenteret i det videre arbejde. Det er altid Morsø Kommune, der træffer afgørelsen i en 
ansøgning om repatrieringsstøtte.

Fra 2016 til udgangen af 2019 er der repatrieret 15 borgere fra Morsø Kommune.

Det overvejes om indsatsen skal intensiveres eksempel vis ved temaaftener omkring 
repatriering i fremtiden, men det skal dog opvejes ift. hvor mange borgere der reelt er i 
målgruppen.
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