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Nyt om at vende hjem - nr. 9, september 2012 
 
Udrejser indtil nu i 2012 
I alt 319 personer har valgt at tage imod støtte til repatriering og bosætte sig i hjemlandet igen.  
 
Nye aktiviteter 
Vi glæder os til at komme i gang med en særlig indsats for irakiske flygtninge fra de kurdiske 
selvstyreområder i det nordlige Irak. Vi har netop startet et nyt projekt, som er beskrevet mere detaljeret 
nedenfor. 
 
Derudover prøver vi nye metoder af i forhold til vidensdeling med kommunerne, og håber I vil komme med 
kreative input i løbet af efteråret. Læs mere nedenfor. 
 
Ny bekendtgørelse af repatrieringsloven med ændringer 
Som nævnt i sidste nyhedsbrev, vedtog Folketinget den nye regerings forslag om ændringer til loven med 
virkning fra 1. juli 2012. Ændringerne omfattede afskaffelsen af resultattilskuddet til kommunerne samt den 
udvidede vejledningspligt. Lovens nye ordlyd findes i vedhæftede PDF-fil LBK 871 af 29. august 2012. 
 

 
Særlige opmærksomhedspunkter 
 
Mindreårige børn af indvandrere samt familiesammenførte til ”andre” 
Social- og Integrationsministeriet har for nylig afklaret for os, at mindreårige børn af indvandrere er omfattede 
af repatrieringsloven, uanset hvor længe de har opholdt sig i Danmark. Det vil sige, at betingelsen om 
opholdstilladelse i fem år, som familiesammenførte til ”andre” normalt skal opfylde for at kunne få hjælp til 
repatriering, ikke gælder mindreårige børn, der repatrierer sammen med deres forældre. Social- og 
Integrationsministeriet oplyser:  
  

”Børn under 18 år – uanset varigheden af deres ophold her i landet – er omfattet af 
repatrieringsordningen, når de repatrierer sammen med en eller begge forældre, såfremt forældrene 
opfylder betingelserne i repatrieringslovens § 3, stk. 4.  
  
De mindreårige børn er dog alene omfattet, såfremt de har en gyldig opholdstilladelse i Danmark. 
Mindreårige børn, der er danske eller nordiske statsborgere eller statsborgere fra EU/EØS er ikke 
omfattet, ligesom børn, der er omfattet af EU-reglerne om visumfritagelse og om ophævelse af 
indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse med arbejdskraftens frie bevægelighed, etablering og 
udveksling af tjenesteydelser m.v., ikke er omfattet af repatrieringsordningen.”  

  
Præciseringen er fremkommet ved gennemgang af bemærkningerne til lovforslag nr. L 189 af 2. februar 
1994, hvorved der blev indført en repatrieringsordning for indvandrere.   
  
Præciseringen vil blive taget med i næste revision af Vejledning til repatrieringsloven.  

 

Brug af fortrydelsesret, men flyttet til en anden kommune? 
Social- og Integrationsministeriet har for nylig afklaret et spørgsmål fra to kommuner vedrørende familier, 
som efter repatrieringen benyttede sig af deres fortrydelsesret efter udlændingelovens § 17 a, og som efter 
genindrejsen i Danmark tog ophold i en anden kommune end den, de boede i ved udrejsen. Spørgsmålet 
har tidligere været oppe, hvorfor vi nu bringer denne afklaring.  
 
En udlænding, der efter udløb af introduktionsperioden udrejser af Danmark for at repatriere, og som på ny 
indrejser i Danmark inden udløb af fortrydelsesretten, kan ved indrejsen frit vælge, hvor vedkommende vil 
bosætte sig. Den nye kommune bliver dermed opholdskommune og dermed handlekommune, jf. 
retssikkerhedslovens § 9.  
 
Var udrejsen sket inden for introduktionsperioden, påhviler det den kommune, hvor familien boede ved 
udrejsen, at påtage sig ansvaret for familien på ny, medmindre en ny kommune godkender at overtage 
ansvaret for integrationsprogrammet. 
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Kontakt Anne Louise Laurberg i Social- og Integrationsministeriet for yderligere oplysninger på telefon 41 85 
12 78 eller e-mail alb@sm.dk. 
 
Afslutning af projekter 
I løbet af efteråret afsluttes to af vore store projekter, som har løbet siden 2010. Afklaringsprojektet målrettet 
udsatte bosniere afsluttes til oktober, og evalueringsrapporten om vores oplysningsindsats for de tidligere 
”gæstearbejdere” fra det tidligere Jugoslavien og Tyrkiet er lige på trapperne.  
 
Vi kan allerede nu afsløre, at begge projekter har været succesfulde og givet os masser af ny viden, som vi 
vil dele med jer i løbet af efteråret og vinteren. 
 
Opstart af nyt projekt: En fremtid i de kurdiske selvstyreområder af Irak? 
Den 1. august 2012 satte vi vores nyeste projekt i søen med finansiering fra Social- og 
Integrationsministeriets pulje til styrkelse af repatrieringsindsatsen.  
 
Projektet skal – parallelt med de tidligere Bosnien-projekter – hjælpe flygtninge og indvandrere fra Irak med 
at afklare deres muligheder for at vende tilbage til den nordlige del af landet (de kurdiske selvstyreområder, 
også kaldet KRI for Kurdish Region of Iraq).  
 
I første omgang er der tale om en pilot, hvor vi har plads til 30 deltagere (20 enkeltsager eller familier med 
børn), som vi vil følge gennem et intensivt rådgivningsforløb op til en egentlig afklaringsrejse på op til 8 uger. 
Projektkoordinatoren vil via sit netværk i KRI hjælpe de enkelte deltagere med at afklare spørgsmål om bolig, 
beskæftigelse, skole og uddannelsesmuligheder, ligesom der vil blive ydet psykosocial støtte til deltagerne i 
deres afklaringsproces.  
 
Vi hører meget gerne fra jer, hvis I kender familier, par eller enkeltpersoner, som kunne have gavn af at 
deltage i projektet. Projektkoordinator Amed Barzinji kommer selv fra området og taler derfor potentielle 
deltageres modersmål.  
 
Amed Barzinji kan kontaktes på telefon 33 73 52 28 eller e-mail abz@drc.dk. Endvidere er yderligere 
oplysninger samt ansøgningsskema om projektet vedhæftet dette nyhedsbrev (både på kurdisk og dansk). 
 
Minikurser i efteråret: Støtte og vejledning i sagsbehandlingen om repatriering 
Vi tilbyder jævnligt kurser og temadage om repatriering rundt om i landet og er fortsat glade for dette 
koncept. I efteråret tilbyder vi også minikurser i repatriering i kommunernes enkelte afdelinger. Det kan for 
eksempel være 2-4 integrationsmedarbejdere eller ydelsessagsbehandlere i en mindre kommune, som er 
stødt på en enkelt repatrieringssag eller to, og som egentlig kunne have lyst til at fordybe sig i lovgivning og 
praksis på området.  
 
Kurserne kan tilrettelægges efter den enkelte afdelings eller kommunes behov og for eksempel strække sig 
over 3 timer en formiddag. Med tilbuddet håber vi at kunne nå ud til også de kommuner, som ikke har haft 
mulighed for at deltage i de ”store” temadage grundet ressourcer, transporttid osv.  
 
Skulle I have lyst til at få besøg af os, kan I kontakte Sara Maria Sörensson Gade på telefon 33 73 52 18 
eller sende en mail på smsc@drc.dk.  
 
Pjecer 
Vi har i længere tid været udgået for vores pjecer om repatriering på forskellige sprog. Dette bliver der rådet 
bod på i september, og de, som allerede har bedt om at få tilsendt vil blive kontaktet.  
 
Pjecer rekvireres ved at sende en mail til Sara Maria Sörensson Gade med angivelse af sprog og antal til 
smsc@drc.dk. De forskellige udgaver af pjecerne findes på hjemmesiden under ”Materialer om repatriering”. 
 
Mange hilsner 
 
Vagn Klim Larsen 
Asim Perendija 
Amed Barzinji 


