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Afmelde digital post inden repatriering 
 
Borgere, der repatrierer med månedlig udbetaling af reintegrationsbistand eller pension, vil hvert år modtage et brev fra 
Udbetaling Danmark som opfølgning på udbetaling af reintegrationsbistanden eller pensionen. Det er meget vigtigt, at 
borgeren underskriver og sender brevet retur, da udbetalingen ellers ophører. Udbetaling Danmark sender den årlige 
leveattest til borgerens e-boks, medmindre borgeren har frameldt sig digital post inden udrejsen fra Danmark.  
 
DRC Dansk Flygtningehjælp har erfaret, at mange borgere har udfordringer med at benytte sig af digital post. Flere 
borgere kan ikke selv tjekke deres e-boks, og er i nogle tilfælde afhængige af fuldmagtshavere, der af forskellige 
årsager ikke har kunnet hjælpe med at tilgå leveattesten. Hvis leveattesten fra Udbetaling Danmark ikke sendes retur 
inden for tidsfristen, stopper udbetalingen af reintegrationsbistanden. 
 
Repatrieringsteamet har i flere tilfælde måttet hjælpe repatrierede borgere med kontakt til Udbetaling Danmark samt at 
udfylde og videresende leveattester til Udbetaling Danmark via e-mail eller almindelig post. 
 
DRC Dansk Flygtningehjælp anbefaler derfor, at kommunerne er behjælpelige med, at borgere frameldes digital post 
inden udrejsen fra Danmark såfremt de ønsker leveattesten sendt til en postadresse i hjemlandet. Vi anbefaler 
desuden, at kommunen gennemgår leveattesten med borgeren, da det efter vores erfaring kan være svært at udfylde 
skemaet. 

 
Fleksibel udbetaling af repatrieringshjælp til Syrien 
og Iran 

 

 

 

Repatrieringsteamet har i en længere periode været i dialog med Udlændinge – og Integrationsministeriet på 
baggrund af de mange problemer med udbetaling af repatrieringshjælp til borgere, der repatrierer til Syrien og 
Iran, da der er internationale sanktioner mod disse to lande Det har ikke været muligt at finde en måde hvorpå 
anden del af repatrieringshjælpen kan udbetales til borgere der måtte have konti i Syrien eller i Iran. En 
ændring af repatrieringsloven er vedtaget, således at det bliver muligt at vælge en fleksibel udbetaling af 
repatrieringshjælpen for borgere der repatrierer til Syrien eller Iran. 
 
Med den fleksible udbetaling udbetales den samlede repatrieringshjælp kontant forud for udrejsen af 
Danmark. Samtidig skal borgere der vælger den fleksible udbetaling frasige sig fortrydelsesretten. For danske 

  

 



   

 

statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der måtte vælge fleksibel udbetaling, skal borgeren løses 
ubetinget fra sit danske statsborgerskab forud for udrejsen af Danmark. 
Det bliver ikke muligt at modtage reintegrationsbistand, da det fortsat ikke er muligt at overføre den løbende 
månedlige bistand til konti i Syrien og Iran.  
 
Repatrieringshjælpen udbetales kontant til borgeren af Hjemrejsestyrelsen, der vil påse udrejsen fra 
Danmark. Udrejsen skal derfor planlægges af Hjemrejsestyrelsen, der herunder vil rekvirere flybilletter. 
 
Ændringen træder i kraft den 1. maj 2022, og vil have virkning for ansøgninger om repatrieringshjælp der på 
ikrafttrædelsestidspunktet er under behandling eller som indgives efter tidspunktet for ikrafttrædelsen.  
  

Faglig dag om repatriering 
 
Repatrieringsteamet har siden primo 2020 deltaget i projektet ”Frivillig hjemrejse og styrket integration” faciliteret af 
DRC Integration i samarbejde med Kolding, Skive, Nyborg og Haderslev kommune. I projektperioden er der blandt 
andet blevet udviklet rapporter, repatrieringsfilm og podcasts med fokus på overvejelserne om repatriering og de 
afklaringsforløb borgere går igennem. 
 
Som afslutning på projektet afholdes der en faglig dag om repatriering for kommunale medarbejder, der er involveret i 
repatrieringsarbejdet. 
 
Arrangementet afholdes på Severin Kursuscenter i Middelfart torsdag den 19. maj kl. 9.30-14.30 
 
Tilmeding her 
 
Spørgsmål om arrangementet kan rettes til projektmedarbejder Anna Kieldsen på anna.kieldsen@drc.ngo eller tlf. 
27646542 

 
 

 

 

 
Nyt fra Repatrieringsteamet  
 
Grundet travlhed med modtagelsen af flygtninge fra Ukraine, oplever repatrieringsteamet i øjeblikket længere svartid 
fra Udlændingestyrelsen på oplysninger om opholdsgrundlag til brug for rådgivning af borgere. Borgere kan derfor 
opleve at vente mellem 3-6 uger på at komme til rådgivningssamtale.  
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