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Satser for repatrieringsstøtten 2022 
 

 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har offentliggjort de nye takster for støtte efter repatrieringsloven, der er gældende for 
personer der repatrierer og udrejser fra Danmark efter 1. januar 2022. Satserne findes her 
 
 
 

Vejledning til repatrieringsloven 
 
Vejledningen til repatrieringsloven er blevet opdateret og kan findes her   
De seneste lovændringer har medført en række ændringer i repatrieringsarbejdet for både kommunernes sagsgange og for 
Udbetaling Danmark. Vi opfordrer til, at kommunale medarbejdere, der arbejder med repatriering, orienterer sig i den 
opdaterede vejledning. Vi står naturligvis altid til rådighed på telefonen for faglig sparring eller for at svare på spørgsmål. 
 
Telefonvagten på 33 73 50 00 er åben dagligt fra 9 – 14 og vi kan som sædvanlig også kontaktes på e-mail via 
atvendehjem@drc.ngo   
 
 

  

 

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/10035
https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/10044
mailto:atvendehjem@drc.ngo


   

Britiske statsborgere 
 
Efter Storbritanniens udmeldelse af EU, har der tidligere været rejst spørgsmål om, hvorvidt britiske statsborgere er omfattet af 
repatrieringslovens personkreds, hvis de ønsker at repatriere til Storbritannien. Udlændinge – og Integrationsministeriet oplyser 
nu, at britiske statsborgere er omfattet af repatrieringslovens personkreds. Det betyder også, at kommunen skal vejlede britiske 
statsborgere om repatrieringsordningen efter de gældende regler. 
 

Kurser til kommunale medarbejdere om lovændringer 
 
DRC Dansk Flygtningehjælp har sammen med Hjemrejsestyrelsen i løbet af efteråret 2021 afholdt kurser for kommunale 
medarbejdere. Kurserne har haft til formål at støtte og opkvalificere kommunale medarbejderes viden om de seneste ændringer 
af repatrieringsloven og vejledningspligten om repatriering. Der vil fra februar til juni 2022 blive afholdt yderligere 5 kurser. 
Kursusmaterialet er udviklet af DRC Dansk Flygtningehjælps repatrieringsteam, der holder oplæg på selve kurset. Kurserne 
faciliteres af Hjemrejsestyrelsen. 
 
For deltagelse og mere information, kontakt venligst Anna Toft Pedersen fra Hjemrejsestyrelsen på e-mail atpe@hjemst.dk  

 
Sagsbehandlerhåndbogen 

 

 

 

Repatrieringsteamet har i 2021 udarbejdet en sagsbehandlerhåndbog til kommunale medarbejdere, der 
beskæftiger sig med repatrieringsarbejdet. Håndbogen er lavet som et opslagsværk og et værktøj til 
sagsbehandlingen i repatrieringssager. Håndbogen indeholder generel information om 
repatrieringsordningen, gode råd til vejledningssamtalen med borgere om repatrieringsordningen og 
gennemgang af sagsforløbet i repatrieringssager. Efter de seneste lovændringer er håndbogen blevet 
opdateret, og den opdaterede version vil være tilgængelig på vores hjemmeside i januar 2022. 
 
Vi anbefaler, at man benytter sig af muligheden for at slå op i sagsbehandlerhåndbogen for at sikre sig, at en 
borger er omfattet af repatrieringslovens personkreds, inden der vejledes om repatrieringsordningen til 
samtale i kommunen. 
  
 

Individuelle og kollektive afklaringsrejser 
 
Siden 2019 har DRC Dansk Flygtningehjælp haft mulighed for at støtte borgere økonomisk med at komme på afklaringsrejse. 
Mange borgere modtager hjælp til forsørgelse og har grundet begrænsede økonomiske midler ikke selv mulighed for at afholde 
rejseudgifter til afklaringsrejse. Vi mener, at en afklaringsrejse giver god mulighed for, at borgere kan få en mere realistisk 
oplevelse af, hvad det vil sige at flytte permanent tilbage til sit hjemland, og dermed få afklaring på om repatriering er den rigtige 
beslutning. 37 personer har indtil videre modtaget afklaringsstøtte og været på afklaringsrejse. Projektet ”Afklaringsstøtte til 
individuelle rekognosceringsrejser” udløber med udgangen af 2021.  
 
DRC Dansk Flygtningehjælp har fået forlænget projektet ”Kollektive afklaringsrejser til Thailand – afklaring, forberedelse og 
reintegration for thailændere i Danmark, der overvejer at vende tilbage til Thailand” til 30. juni 2022 med det formål at kunne 
gennemføre en kollektiv afklaringsrejse til Thailand fra midten af januar og 8 uger frem. Flere borgere har siden starten af 2020 
ventet på at kunne deltage i projektet og på den kollektive afklaringsrejse, og vi håber derfor meget på, at covid-19 ikke sætter 
en stopper for gennemførelsen af rejsen primo 2022. 

 

 

 
Nyt fra Repatrieringsteamet  
Vi gør opmærksom på, at DRC Dansk Flygtningehjælp holder lukket mellem jul og nytår, og vi er derfor først tilbage på arbejde 
mandag den 3. januar. 
 
Endnu et år i coronaens tegn er gået. Repatrieringsteamet har arbejdet hjemmefra, været tilbage på kontoret i Borgergade, 
afholdt et fåtal af informationsmøder, og er nu delvist tilbage på hjemmearbejdspladsen for en stund. Vi er alle blevet bedre til at 
anvende digitale løsninger i vores daglige arbejde, og repatrieringsteamets rådgivning kører fortsat på højtryk. 
 
Vi vil gerne benytte lejligheden til at takke alle samarbejdspartnere for et godt samarbejde i løber af året. Vi håber, at I alle får 
en god afslutning på 2021 og på glædeligt gensyn i 2022 
 
 

mailto:atpe@hjemst.dk


   

 

 
 
Venlig hilsen  
 
Amed Barzinji 
Asim Perendija  
Farhat Riaz 
Camilla Toftlund 
Rabia Sheikh Omar 
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Afmeld nyhedsmail 

http://www.anp.se/oa/0/454651427849415D427240405843

