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Nyt om at vende hjem - nr. 6, december 2011 
 
Flere repatrieringer = flere rådgivere i Dansk Flygtningehjælp 
I takt med at antallet af udlændinge, som benytter sig af mulighederne for støtte i repatrieringsloven, stiger, 
stiger arbejdsbyrden i Borgergade. Vi oplever stor travlhed i den daglige rådgivning samt utroligt mange 
henvendelser både telefonisk og på mail.  
 
Derfor er vi glade for, at vi nu er blevet 4 til at løfte opgaven i stedet for 3. Amed Barzinji startede i en 
fuldtidsstilling som repatrieringsrådgiver i vores lille team i oktober. Amed har mange talenter – blandt andet 
at han taler flere relevante sprog udover dansk. Derfor tilbyder vi nu også rådgivning på modersmål til 
personer, som taler kurdisk (sorani) og arabisk. Det betyder, at arabisk-talende rådssøgende nu kan 
modtage rådgivning alle ugens dage fra kl. 10 til 15 (fremfor som hidtil kun om tirsdagen fra 13 til 15).   
 
Årets samlede antal udrejser forventes i nærheden af 600 personer 
Som vi har fortalt i tidligere Nyt om at vende hjem, har vi i år set de hidtil højeste antal udrejser i forbindelse 
med støttemulighederne i repatrieringsloven nogensinde. Per 31. oktober 2011 er 534 (!) personer udrejst 
med støtte.  
 
I kan se detaljer om udrejselande på den statistik, som vi hver måned offentliggør på vores hjemmeside. 
 

Vi ønsker alle vore samarbejdspartnere en rigtig glædelig jul & et godt nytår 
 

 
Udbetaling af etableringsydelsens anden del 
Vi får ofte spørgsmål vedrørende praksis, når de første 12 mdr. er passeret efter repatrieringen og den store 
del af etableringsydelsen skal falde. Nogle kommuner overfører pengene til ansøgerens NemKonto 
automatisk; andre kommuner har aftalt med ansøger, at pengene skal overføres til en angivet konto i 
hjemlandet; langt de fleste kommuner vil gerne høre fra ansøger, før de udbetaler de store beløb.  
 
Loven siger ikke noget konkret om betingelserne for udbetalingen, men det er naturligvis en god idé, at 
praksis er nogenlunde ensartet. Derfor foreslår vi, at I sammen med bevillingsbrevet sender eller udleverer 
en ”Erklæring om repatriering”.  
 
For at gøre det så nemt for jer som muligt, har vi udviklet tre forskellige skabeloner, der blot skal tilføjes 
ansøgers udrejsedato, printes og udleveres. Skabelonerne vil være at finde på vores hjemmeside under 
”Særligt til sagsbehandlere”.  
 
Bemærk at der er 3 udgaver af erklæringen 

1. Udbetaling efter fortrydelsesrettens udløb 12 mdr. 
2. Udbetaling efter fortrydelsesrettens udløb efter 24 mdr. 
3. Udbetaling efter 1 år for indvandrere uden fortrydelsesret. 

 
Flygtninge med fortrydelsesret skal naturligvis have både version 1. og 2. med, når de rejser, da de på 
udrejsetidspunktet endnu ikke ved, om de vil søge forlængelse af fortrydelsesretten. 
 
HUSK at udbetale beløb til sygebehandling/sygesikring til de, som er berettigede hertil efter 
fortrydelsesrettens udløb eller 1 års ophold i hjemlandet. 
 
Klagevejledning 
Dansk Flygtningehjælp, Afdeling for Asyl & Repatriering har indført standarder for klagebehandling 
vedrørende vores rådgivning. Vejledningen findes på vores hjemmeside under afsnittet om rådgivningen. 
 
Nye materialer 
Dansk Flygtningehjælp er i øjeblikket i gang med at udvikle nye overskuelige materialer vedrørende 
repatrieringsordningen. Materialet vil være klar til distribution primo 2012, men I kan allerede nu se de nye 
takster for repatrieringsstøtten på vores hjemmeside.  
 
Vi tilstræber at skabe enkle letforståelige informationsmaterialer på så mange relevante sprog som muligt. 
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Ny praksis ved genbosættelsestilladelser til Vietnam 
Den vietnamesiske ambassade oplyser, at der er ændret på procedurerne ved ansøgning om tilladelse til at 
flytte tilbage til Vietnam. Myndighederne stiller krav om, at referencen i Vietnam fremviser 1) bevis for 
ejendomsforhold (skøde) samt 2) bevis for familieforhold til den person, der søger om at vende hjem 
(fødselsattest). 
 
Derudover kræver ambassaden nu, at der sendes 3 eksemplarer af ansøgningen om at vende tilbage med 
original dokumentation. Det betyder, at sagsbehandleren i kommunen skal sende 3 eksemplarer af 
standardbrevet om støtte på engelsk til ansøgeren.  
 
Mange hilsner 


