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Nyt om at vende hjem - nr. 7, februar 2012 
 
Hjemrejser i 2011 
Vi har igen i 2011 set en stigning i antallet af henvendelser, antallet af konkrete sager og antallet af udrejser. 
De afgørende faktorer i forklaringen af stigningen er  
 

• forbedringer af loven, som blev indført i 2010 

• større kendskab hos målgruppen til mulighederne i repatrieringsloven 

• større kendskab blandt kommunale medarbejdere til mulighederne for støtte til at vende hjem  

• den demografiske udvikling 
 

Langt de fleste af de repatrierede er ældre eller førtidspensionerede – altså mennesker, som på den ene 
eller den anden måde føler, at deres ”rolle” i Danmark er udspillet.  
 
Vi har i 2011 set flere indvandrere vende hjem end flygtninge – en ny udvikling på området. Det betyder ikke 
nødvendigvis, at der tidligere ikke var så mange indvandrere fra fx Tyrkiet, som vendte hjem. Det betyder 
måske snarere, at de rejste hjem uden støtte og uden kontakt til de danske myndigheder først. 
 
Året i tal 
 

• ca. 3.700 henvendelser mod 3.300 henvendelser i 2010 

• 420 konkrete sager mod 208 sager i 2010 

• 613 flygtninge og indvandrere udrejste med støtte mod 370 i 2010 
 
Disse tal har også betydet, at vi har fået en ny kollega, Amed Barzinji. Vi er nu i alt fire konsulenter i Dansk 
Flygtningehjælp, som rådgiver om at vende tilbage til hjemlandet.  
 
Vi tilbyder nu rådgivning på dansk, engelsk, bosnisk/serbisk/kroatisk samt arabisk og kurdisk (sorani).  
 

 
Særlige opmærksomhedspunkter 
 
Hvem er omfattet af loven? 
Når en kommune (sagsbehandler, kontaktperson, jobkonsulent, integrationsmedarbejder etc.) modtager en 
henvendelse – eller lægger øre til en overvejelse – om repatriering, er det vigtigt at være opmærksom på, at 
loven gælder et bredt udsnit af Danmarks udlændinge. 
 
I øjeblikket oplever vi, at der ikke er kendskab i kommunerne til, at indvandrere fra Tyrkiet (”gæstearbejdere”) 
er omfattet af loven jf. § 3, stk. 1, som den ser ud efter ændringen i juli 2011. 
 
Henvis derfor altid til Dansk Flygtningehjælp for at afklare, om personen er omfattet af loven. 
 
Ophold udenfor Danmark i en længere periode 
I nogle kommuner gennemfører man for tiden en særlig indsats mod socialt bedrageri. Det gælder fx 
kontanthjælps- og pensionsmodtagere, der har været ude at rejse. I visse tilfælde oplever udlændinge, at 
deres opholdstilladelse er bortfaldet, når de vender tilbage til Danmark, fordi de eller kommunen har 
registreret dem som ”udvandret” i folkeregisteret.  
 
Det fremgår bl.a. af udlændingelovens § 17, at en opholdstilladelse bortfalder, når udlændingen opgiver sin 
bopæl i Danmark, eller når udlændingen har opholdt sig udenfor landet i mere en 6 eller 12 på hinanden 
følgende måneder.  
 
Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at en udlænding kan søge om dispensation fra bortfald af 
opholdstilladelse hos Udlændingestyrelsen. Udlændingen skal søge om dispensation, inden han eller hun 
udrejser for en længere periode og/eller opgiver sin bopæl (folkeregisteradresse) i Danmark 
(Udlændingestyrelsens skema BF1). 
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En udlænding kan også søge om, at opholdstilladelsen ikke skal anses for bortfaldet efter et 
længerevarende ophold i udlandet og en evt. udmelding fra folkeregistret i Danmark (Udlændingestyrelsens 
skema BF2). 
 
Hvis Udlændingestyrelsen beslutter, at opholdstilladelsen ikke skal anses for bortfaldet eller har givet en 
forhåndsdispensation fra reglerne om bortfald, vil personen – i hvert fald formelt (dvs. uden at tage de 
økonomiske forhold i betragtning) – være berettiget til støtte efter repatrieringsloven.  
 
Det er en gyldig opholdstilladelse jf. § 3, stk. 1, der giver berettigelse til støtte efter repatrieringsloven 
og ikke hvorvidt personen reelt har opholdt sig i Danmark. 
 
Ny håndbog til sagsbehandlere om repatriering 
Vi har længe ønsket os en opdatering af vores håndbog til sagsbehandlere. Den er nu en realitet og kan 
downloades via vores hjemmeside. Håndbogen er tænkt som et værktøj til sagsbehandlere, der har konkrete 
ansøgninger om støtte efter repatrieringsloven. 
 
Håndbogen er vedhæftet dette nyhedsbrev. 
 
Nye materialer 
Dansk Flygtningehjælp har udviklet nye materialer om repatriering på forskellige sprog. Kontakt os på mail 
smsc@drc.dk for at bestille pjecer. 
 
Ny hjemmeside 
Vi har opdateret vores hjemmeside, så den svarer bedre til brugernes behov. Den er nu inddelt efter 
målgrupper (flygtninge, indvandrere og sagsbehandlere) i håber om, at det bliver lettere at finde den 
information, der er relevant for brugeren. Har I kommentarer eller spørgsmål til sidens indhold, er de meget 
velkomne. 
 
Nye takster 
Den 1. januar 2012 reguleredes taksterne for støtte til repatriering. Støttemulighederne i henhold til lovens § 
7 ser derfor nu ud som følger: 
 

• Rejseudgifter 
 

• Transport af personlige ejendele (op til 2 m³ per person) 
 

• Hjælp til etablering i hjemlandet  
o 123.290 kr. per person, der er fyldt 18 år  
o 37.601 kr. per barn 

� Støtten udbetales i 2 dele – ved udrejsen får en person, der er fyldt 18 år 18.435 kr. 
og et barn for 6.144 kr. Sidste del udbetales efter fortrydelsesretten er udløbet og 
udgør 104.855 kr. for voksne og 31.457 kr. for børn  

 

• Indkøb og transport af erhvervsudstyr til lande, hvor der er behov for genopbygning (op til 14.274 kr. 
per voksen samt op til 18.435 kr. til transport) 

• Transport af erhvervsudstyr, som den, der vender hjem, allerede ejer (op til 14.274 kr.) 
 

• Udgifter til ét års sygeforsikring i hjemlandet (6.144 kr.), hvis der ikke eksisterer et offentligt 
sundhedsvæsen i landet. Beløbet kan i nogle tilfælde udbetales kontant efter fortrydelsesrettens 
udløb 

 

• Udgifter til nødvendig medbragt lægeordineret medicin til højst ét års forbrug 
 

• Udgifter til nødvendige vaccinationer samt medbragte personlige medicinske hjælpemidler (op til 
6.024 kr.) 

 
Nye projekter 
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En række organisationer og kommuner har netop fået tilsagn om midler fra Social- og 
Integrationsministeriets pulje til styrkelse af rehabiliteringsindsatsen. Vi glæder os til at følge projekterne og 
opbygge et stærkt og konstruktivt netværk på tværs af organisationer, kommuner og foreninger. 
 


