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Notat om
Hjemrejsestyrelsens tilstedeværelse i Flygtningenævnet pr. 17.
august 2020

Det er besluttet, at afviste asylansøgere skal modtage hjemrejserådgivning i
forbindelse med endeligt afslag i Flygtningenævnet.
Hjemrejserådgivningen i Flygtningenævnet skal varetages af en repræsentant fra Hjemrejsestyrelsen. Repræsentanten får et kontor stillet til rådighed i Flygtningenævnets sekretariat, hvor repræsentanten kan passe andre
arbejdsopgaver, indtil der er behov for, at der tages kontakt til den afviste
asylansøger.
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Det er aftalt med Flygtningenævnets sekretariat, at nævnssekretæren, når
resultatet af sagen foreligger, orienterer Hjemrejsestyrelsens repræsentant,
hvis der gives afslag
Hjemrejsestyrelsens repræsentant taler med den afviste asylansøger i
umiddelbar forlængelse af advokatens efterfølgende samtale med sin klient
- i samme lokale i nævnets ventelokaler og i videst muligt omfang med
samme tolk. Advokaten sidder som udgangspunkt ikke med under samtalen
med Hjemrejsestyrelsen, men kan tilbydes at blive uden salær. Det er forudsat, at samtalen kan vare op til 15 minutter inkl. tolkning.
Formålet med denne tidlige hjemrejserådgivning er, at den afviste asylansøger på en pædagogisk og logisk måde bliver hjulpet med at forstå den nye
situation - hvad det vil sige at være overgået fra opholdsfasen til hjemrejsefasen. Den afviste asylansøger skal kort vejledes om de støttemuligheder,
som er forbundet med frivillig hjemrejse, og modsat de konsekvenser, som
følger med ikke at medvirke til hjemrejsen.
Den afviste asylansøger gives kontaktoplysninger til Hjemrejsestyrelsen og
hvis muligt et navn og kontaktoplysninger på den personlige hjemrejsekoordinator, som skal følge udlændingen fra nu af. Videre udleveres en tilsigelse til en hjemrejsesamtale, informationsmateriale på relevante sprog,
vejledning om hvad der ligger i de næste skridt i hjemrejsesagsbehandlingen, hvad den afviste asylansøger bør medbringe til samtalen mv.
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Dette kan ved nogle nævnsmøder betyde en forøget varighed af nævnsmøderne, idet Flygtningenævnet af driftsmæssige hensyn ofte bruger samme
tolk til dagens nævnsmøder, og næste nævnsmøde således ikke kan påbegyndes, før Hjemrejsestyrelsens repræsentant har talt med udlændingen
ved brug af tolken.
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