Danmarks første hjemrejselov
Regeringen foreslår at samle alle regler på hjemrejseområdet i én selvstændig hjemrejselov. Loven skal sikre klare regler
for, hvad der sker, fra udlændinge får afslag, og frem til de rejser hjem. Derudover vil regeringen sætte ind med en række
mindre skærpelser over for de udviste kriminelle og afviste asylansøgere, som ikke rejser hjem.

1. Data fra mobiltelefoner
Myndighederne skal have styrket mulighed for at indhente relevant data fra udlændingenes mobiltelefoner. Det skal gøre
det nemmere at identificere udlændinge og dermed skabe klarhed over, hvilket land de skal udsendes til. Det kan fx være
oplysninger om udlændingens familiemæssige relationer i udlandet, kontakten med familie og venner i hjemlandet og øvrige
oplysninger om den pågældendes baggrund.

2. Hurtigere bortskaffelse af ejendele
Myndighederne skal kunne sætte ind med konsekvenser over for de udlændinge, der ikke overholder retningslinjerne på
udrejsecentrene. Fx vil de udlændinge, der forsvinder fra deres udrejsecenter i over tre dage uden lovlig grund, som udgangspunkt få tømt deres værelse og fjernet deres ejendele efter en uge i stedet for efter tre måneder som i dag.

3. Fratagelse af retten til aktivering og undervisning
Det skal have større konsekvenser ikke at medvirke til sin hjemrejse. De udlændinge, der ikke medvirker, vil fremover ikke
have adgang til at deltage i undervisning og aktivering på det center, de er indkvarteret på. Det kunne fx være engelskundervisning eller et kursus i at starte selvstændig virksomhed.

4. Obligatorisk elektronisk kommunikation
Der skal indføres elektronisk kommunikation mellem myndighederne og den enkelte udlænding. I dag sker kommunikationen med udlændinge som oftest ved fremsendelse af fysisk post til udlændingens indkvarteringssted eller ved personlig
forkyndelse hos Hjemrejsestyrelsen eller på indkvarteringsstedet. Fremover vil Hjemrejsestyrelsens kommunikation ske
direkte til udlændinge igennem en digital løsning, hvilket vil sikre en mere effektiv kommunikation og en hurtigere hjemrejse.

5. Kontantbeløb for at frafalde klageadgang
Asylansøgere, der får afslag på asyl i første instans, skal ud over de eksisterende støttemuligheder tilbydes en kontant
bonus på 20.000 kroner for at frafalde klageadgangen til Flygtningenævnet senest 14 dage fra Udlændingestyrelsens
afslag og i stedet rejse hjem.

6. Hjemrejsekontrakt
Udlændinge uden lovligt ophold skal fremover underskrive en kontrakt om, at de medvirker til at rejse hjem. Det gøres i
kontrakten klart, hvad myndighederne forventer, og hvilke sagsskridt der udestår, før udlændingene kan rejse hjem. De
udlændinge, der ikke medvirker til deres hjemrejse, skal fremover hurtigere mærke konsekvensen af dette. Medvirker udlændingene ikke, mister de muligheden for at få fuld hjemrejsestøtte, mister retten til at deltage i undervisning og aktivering
og kan derudover meddeles et indrejseforbud.

7. Indrejseforbud
Der vil som det klare udgangspunkt gives indrejseforbud til udlændinge uden lovligt ophold, hvis de vurderes ikke at medvirke
til deres hjemrejse. De vil dermed få et forbud mod at rejse ind i Schengen-landene efter hjemrejse.

8. Go prepare
Der gives mulighed for, at et medlem af en familie uden lovligt ophold i Danmark kan rejse hjem før resten af familien for
fx at finde bolig og sikre skolegang til børnene. Resten af familien får samtidig forlænget deres udrejsefrist i Danmark med
en periode på op til 90 dage. Det familiemedlem, der tager i forvejen, vil som udgangspunkt ikke lovligt kunne genindrejse i
Danmark, medmindre de almindelige betingelser herfor er opfyldt. Kun familier, der underskriver en hjemrejsekontrakt og
medvirker til deres hjemrejse, kan gøre brug af denne ordning.

9. Løsladelse med henblik på straksudsendelse
Myndighederne skal fremover kunne løslade udlændinge, der afsoner en fængselsstraf på op til fire måneder, hvis de har
afsonet to tredjedele af straffen, og der er opstået mulighed for udsendelse straks derefter. Løsladelsen vil i praksis ske i
forbindelse med den faktiske udsendelse. I dag kan domsudviste udlændinge, som har afsonet mere end halvdelen af deres
straf, dog minimum to måneder, prøveløslades, når der opstår mulighed for udsendelse. Forslaget indebærer en ændring
af straffuldbyrdelsesloven.

