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Antal repatrierede personer i 2020 
 
Repatrieringsteamet har i 2020 påbegyndt 710 nye sager og afholdt mere end 2.300 rådgivningssamtaler med 
flygtninge, indvandrere og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der overvejede at vende tilbage til deres 
hjemland eller tidligere opholdsland. I alt er 349 personer udrejst med støtte efter repatrieringsloven. 
 

Land Opholdsgrundlag I alt 

  Flygtninge Indvandrere 
Danske 

statsborgere 
  

Afghanistan 5     5 

Bosnien-Hercegovina 21 6 4 31 

Brasilien   2   2 

Canada     1 1 

Colombia 7     7 

D.D.R Congo 2     2 

Egypten   2   2 

Etiopien 1     1 

Filippinerne   2   2 

Ghana   1   1 

Hviderusland   1   1 

Indonesien   1   1 

Irak 5 5   10 

Iran 3   1 4 

  

 

 



   

Jordan 1 3   4 

Kenya   1   1 

Kina   3   3 

Kosovo   2   2 

Marokko   2   2 

Montenegro   1   1 

Nigeria   1   1 

Rusland (Tjetjenien)  3 4   7 

Serbien 1 18 3 22 

Somalia 8 2   10 

Sri Lanka   1   1 

Syrien 56 81   137 

Thailand   26   26 

Togo     1 1 

Tunesien 1 1   2 

Tyrkiet   50 5 55 

Vietnam 1     1 

Zambia   2   2 

Zimbabwe   1   1 

I alt 115 219 15 349 

 
Satser for repatrieringsstøtten 2021 

 

 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har offentliggjort de nye takster for støtte efter repatrieringsloven gældende for 
personer der udrejser efter 1. januar 2021.  
 
Satserne findes på følgende link: https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9981 
 
Vores pjecer og hjemmeside er også opdateret med de nye satser. 
  
 

  

 

 

 

Ny hjemmeside og nye telefontider 
 

 

 

DRC Dansk Flygtningehjælp har fået ny og flot hjemmeside www.drc.ngo – for oplysninger og relevant information om 
repatrieringsordningen, materialer og nyttige links henviser vi direkte til Repatrieringsteamets side: https://drc.ngo/da/vores-
arbejde/ydelser-og-losninger/asyl-og-repatriering/om-at-vende-hjem/  
 
Hjemmesiden www.atvendehjem.dk er fortsat aktiv. Den er udarbejdet til repatrieringslovens målgruppe, og er mere simpel i 
udtrykket. På siden findes vores oplysningsskema, pjecer og oplysningsfilm på forskellige sprog 
 
I 2021 er Repatrieringsteamet tilgængelige på telefonen mandag til fredag fra kl. 9 til 14. Ringer man uden for telefontiden, 
kan DRC Dansk Flygtningehjælps reception tage imod besked eller navn og nummer. Husk også at det er muligt at sende en 
e-mail til atvendehjem@drc.ngo (også sikker mail)   

 

  

 

 

 

 

 

Lovændringer 
 

 

 

Den 1. februar 2021 trådte nye ændringer af repatrieringsloven i kraft. De nye ændringer medfører, at den resterende del af 
repatrieringsydelsen kan bortfalde i tilfælde af alvorlig kriminalitet begået efter repatrieringen. I den forbindelse skal alle personer der 
repatrierer afgive en erklæring om ikke at være sigtet eller tiltalt for kriminelle forhold i hjemlandet, der ville kunne udelukke pågældende 
fra at opnå opholdstilladelse i Danmark. Erklæringen skal afgives til kommunen inden anden del af de bevilgede ydelser til repatriering 
kan udbetales.   
 
Vi har fået en del henvendelser fra kommuner, der efterspørger en sådan blanket, der kan anvendes til afgivelse af ovennævnte 
erklæring. Vi er ved at udarbejde den og afventer endelig godkendelse af den præcise tekst fra Udlændinge – og Integrationsministeriet.  
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Udbetaling af ydelser til personer der repatrierer til Syrien 
og Iran 

 

 

 

På grund af de eksisterende økonomiske sanktioner mod Syrien og Iran, er det som udgangspunkt ikke muligt at overføre 
penge til banker i Syrien og Iran. Det medfører store problemer, når personer der repatrierer dertil, skal have udbetalt anden 
del af deres bevilgede ydelser, da borgerne ikke har mulighed for at modtage pengene på en bankkonto i deres 
hjemland. Endnu større er udfordringen for de borgere, der bevilges reintegrationsbistand, da bistanden udbetales på 
månedlig basis.  
Repatrieringsteamet har også set eksempler på, at danske banker ikke udbetaler den første del af repatrieringshjælpen til 
personer, der vil repatriere til Syrien eller Iran.  
 
Vi gør opmærksom på, at kommunen og borgeren derfor altid bør sikre sig, at borgeren vil kunne få udbetalt både den første 
og anden del af repatrieringshjælpen, inden borgeren udrejser fra Danmark.  
 
DRC Dansk Flygtningehjælp opfordrer også kommunen og borgeren til at sikre, at banken eventuelt kan og vil overføre penge 
til en herboende person, som er medindehaver af kontoen eller en fuldmagtshaver i forbindelse med udbetaling af 
reintegrationsbistand eller anden del af de bevilgede ydelser. 
 
Indtil der kommer en løsning på ovennævnte problemstilling, opfordrer DRC Dansk Flygtningehjælp personer der ønsker at 
repatriere til Syrien og Iran til at overveje, hvorvidt repatrieringen er økonomisk bæredygtig.  
 
Vi er i dialog med både Udlændinge- og Integrationsministeriet, SIRI og Udbetaling Danmark om problemet, og vi er bekendt 
med de mange udfordringer det skaber først og fremmest for borgeren, men også for kommunale medarbejdere, der 
behandler repatrieringssager.  
   

 

  

 

  

 
 

Sagsbehandlerhåndbog  
 

 

 

Sagsbehandlerhåndbogen til kommunale medarbejdere er nu klar. Håndbogen er udviklet til kommunale medarbejdere, der 
beskæftiger sig med repatrieringsarbejdet, og 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. 
 
Vi anbefaler desuden at benytte 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. 
 
Håndbogen vil løbende blive opdateret, og er tilgængelig her   

 

 

  

 

  

  

Rapport om afklaringsrejser  
 

 

 

Som en del af projektet ”Frivillig hjemvenden og styrket integration” (et samarbejde mellem Kolding kommune, Skive 
kommune, Nyborg kommune, Haderslev kommune og DRC Dansk Flygtningehjælp), der er finansieret af SIRI, har DRC 
Dansk Flygtningehjælp udarbejdet rapporten ”At vælge sit ”hjemland” – en undersøgelse af afklaringsrejser”. Rapporten 
omhandler betydningen af muligheden for at tage på afklaringsrejse i afklaringsfasen for personer, der overvejer at 
repatriere. Udover interviews med personer der har været på afklaringsrejse, indeholder rapporten også udtalelser fra 
kommunale sagsbehandlere og repatrieringsrådgivere samt forslag til videre initiativer. 
 
Repatrieringsteamet er glade for, at der bliver sat fokus på vigtigheden af at foretage en afklaringsrejse, når man 
overvejer at repatriere. Rapporten er tilgængelig på vores hjemmeside, og kan findes her  
   

 

  Blanket til formuevurdering fra Udbetaling Danmark 
 

  

Borgere, der modtager reintegrationsbistand eller pension i hjemlandet efter repatriering, modtager hvert år en leveattest 
fra Udbetaling Danmark, der skal underskrives for at bekræfte, at pågældende fortsat er i live og fortsat skal modtage 
reintegrationsbistand eller pension. Se leveattesten her 

 
Derudover udsender Udbetaling Danmark en erklæring med oplysning om indtægts- og formueforhold sammen med 
leveattesten. DRC Dansk Flygtningehjælp har fået mange henvendelser fra borgere, der tidligere er repatrieret, og som 
har modtaget den nye erklæring fra Udbetaling Danmark. Det har vist sig at volde en del problemer at få udfyldt 
erklæringen korrekt, da den er omfattende. Borgerne oplyser, at det er udfordrende at skulle udfylde oplysningerne, og 

 

https://drc.ngo/media/ibgblhqu/26-01-2020-h%C3%A5ndbog-til-sagsbehandlere-om-repatriering.pdf
https://drc.ngo/media/12ljsbbm/at-v%C3%A6lge-sit-hjemland-en-unders%C3%B8gelse-af-afklaringsrejser-drc-dansk-flygtningehj%C3%A6lp.pdf
file://///Drc-cphdk-fs01.global.drc.ngo/1/DATA/Brugere/AS/Fælles/Team%20Repatriering/Standardbreve%20og%20skabeloner/Standardbreve%202020/Blanketter%20Udbetaling%20Danmark/UDK%20Leveattest%202020.pdf


   

flere borgere har oplevet, at udbetalingen af deres pension eller reintegrationsbistand er blevet stoppet, fordi erklæringen 
ikke har været udfyldt korrekt. 
 
Vi opfordrer derfor kommunerne til at gennemgå erklæringen med borgeren inden udrejsen, sådan at borgeren på forhånd 
ved, hvordan den skal udfyldes, når den modtages én gang årligt. Se erklæringen her 

 
 

  

Britiske statsborgere og repatriering  
 

 

 

Vi har modtaget spørgsmål om hvorvidt britiske statsborgere er omfattet af repatrieringsloven efter Storbritanniens 
udmeldelse af EU, og om der derfor skal vejledes om repatrieringsordningen til samtaler i kommunen. 
Repatrieringsteamet har modtaget et notat fra Udlændinge – og Integrationsministeriet, der bemærker følgende: 
 
” Storbritannien udtrådte af EU den 31. januar 2020. Udtrædelsesaftalen fastsætter betingelserne for, hvordan 
Storbritannien udtræder af EU på en række områder, herunder borgernes rettigheder.  
 
Udtrædelsesaftalen fastsætter en tidsbegrænset overgangsperiode, der vil gælde fra udtrædelsestidspunktet til den 31. 
december 2020 med mulighed for forlængelse én gang med enten et eller to år. 
 
I overgangsperioden vil britiske statsborgere og deres familiemedlemmer fortsat kunne udøve retten til fri bevægelighed og 
tage ophold i en anden EU-medlemsstat. Dette indebærer, at britiske statsborgere og deres familiemedlemmer fra 
udtrædelsen og frem til overgangsperiodens ophør bevarer alle rettigheder, der følger af EU-opholdsdirektivet 

 
Da britiske statsborgere vil være omfattet af EU-reglerne om visumfritagelse efter overgangsperiodens udløb, når EU-
retten ophører med at finde anvendelse på Storbritannien, vil de som følge heraf ikke være omfattet af repatrieringsloven 
og kan således ikke modtage hjælp til repatriering.”    

 

    
  

 

 

 

 

 

 

Nyt fra Repatrieringsteamet 
 

 

 

Som følge af myndighedernes Covid-19 anbefalinger arbejder repatrieringsteamet fortsat hjemmefra. Vi afholder alle 
rådgivningssamtaler telefonisk, men håber naturligvis på, at vi kan komme tilbage på kontoret, når smittetallene er 

under kontrol, og flere af os har fået en vaccine 😊 

 
Den nye virkelighed har fået os til at arbejde på at optimere vores digitale tilbud, og vi arbejder derfor på at kunne 
tilbyde digitale oplæg og informationsmøder i endnu bedre format. Kontakt teamkoordinator Camilla Toftlund for at 
høre mere på camilla.toftlund@drc.ngo  
 
Vores pjecer med information om repatrieringsordningen er nu opdateret og lagt på vores hjemmeside. De er oversat 
til 16 sprog. Vi arbejder på en burmesisk udgave samt at få opdateret pjecen på tigrinya. 
Pjecerne kan med fordel printes og udleveres til borgere. Pjecerne findes her  
 
Venlig hilsen  
 
Amed Barzinji 
Asim Perendija  
Camilla Toftlund 
Rabia Sheikh Omar 
Rebecca Engberg-Brixen 
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