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Repatrieringsopgaven 2019-2021 
 

  
 

Dansk Flygtningehjælps repatrieringsteam har vundet udbuddet om varetagelse af repatrieringsopgaven i perioden 
2019-2021. Vi er utrolig glade for at kunne fortsætte det spændende arbejde i endnu tre år. 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
Opkvalificering af kommunale medarbejdere i systematisk 
kommunal vejledningspligt om repatrieringsordningen 

 

  

Dansk Flygtningehjælp tilbyder i samarbejde med SIRI et gratis kursus om repatrieringsordningen og vejledningspligten 
for kommunale medarbejdere. Kurset opkvalificerer kommunale medarbejdere sådan, at de får øget viden om 
repatrieringsordningen og formålet med loven. Derudover arbejder vi på kurset med vejledningspligten på den måde, at 
vi arbejder med cases, diskuterer emnet og tager udgangspunkt i den daglige praksis i hverdagens arbejde med 
borgere. 

Kurset begynder allerede inden vi mødes. Inden kursusdagen vil I få tilsendt et link til Dansk Flygtningehjælps 
læringssite for kommunale medarbejdere. Her finder I 7 korte film I skal se, hvor vi fra Dansk Flygtningehjælps 
repatrieringsteam forklarer om repatrieringsordningen, og introducerer vejledningspligten om repatrieringsordningen. Det 
er vigtigt at se alle film inden vi mødes, da vi på kursusdagen tager udgangspunkt i den viden, I får fra filmene. Filmene 
er opbygget i emner, så de altid kan tilgås i det daglige arbejde, hvis der er brug for det. 

 

  

 

 



På selve kursusdagen arbejder vi med cases og taler om daglig praksis og den viden, I har fået fra filmene. Vi udleverer 
også materiale, der kan styrke kommunale medarbejdere i vejledningen om repatrieringsordningen. Kursusdagen varer 
3 timer. Vi sørger selvfølgelig for lidt til blodsukkeret. 

Efter kursusdagen modtager alle kursusdeltagere et link til et evalueringsskema, der skal udfyldes.  

Al henvendelse vedrørende kurset rettes til Sara Maria Sörensson Gade, sara.maria.soerensson@drc.ngo  

 
Udlændingenævnet ændrer praksis i inddragelsessager 
vedrørende somaliere  

 

 

  
 

Udlændingenævnet har manuelt gennemgået de inddragelsessager, hvor de har truffet afgørelse før Flygtningenævnet 
har truffet afgørelse i hovedpersonens sag. 

Udlændingenævnet har på deres hjemmeside skrevet følgende om den nye praksis: ”Udlændingenævnet har i disse 
sager sendt et brev til de pågældende om, at Udlændingenævnet har ændret sin beslutning om fastsættelse af 
udrejsefrist og har meddelt de pågældende, at Udlændingenævnet således ikke fastsætter en udrejsefrist for de 
pågældende. Udlændingenævnet har samtidig oplyst de pågældende om, at det påhviler de pågældende at udrejse i 
overensstemmelse med den af Flygtningenævnet fastsatte udrejsefrist i referencens sag, såfremt 
Flygtningenævnet stadfæster afgørelsen om inddragelse/nægtelse af forlængelse af referencens asylsag”. 
 
”Udlændingenævnet har derudover i enkelte sager, hvor Flygtningenævnet – efter at Udlændingenævnet har truffet 
afgørelse i familiesammenføringssagen og i den forbindelse fastsat en udrejsefrist – har omgjort eller hjemvist 
referencens asylsag, besluttet af egen drift at genoptage de pågældende familiesammenføringssager og at 
hjemvise disse sager til fornyet behandling i Udlændingestyrelsen i første instans, således at 
familiesammenføringssagerne kan blive vurderet i forbindelse med den fornyede vurdering af referencens asylsag 
(udln.dk)”.  

Som følge af den nye ændring, har Udlændingenævnet besluttet at vente med at træffe afgørelse i 
familiesammenføringssager indtil der er endelig afklaring om referencens opholdsgrundlag i Flygtningenævnet (udln.dk). 

Mere information kan findes her på Udlændingenævnets hjemmeside.  

Hvis somaliske statsborgere efter en afgørelse fra Udlændingenævnet har valgt at starte en repatrieringssag mens 
referencens opholdsgrundlag er under behandling i Flygtningenævnet, er det vigtigt at de bliver orienteret om 
Udlændingenævnets nye praksis. Repatrieringsteamet vil kontakte de berørte somaliske statsborgere og orientere om 
Udlændingenævnets nye praksis. Vi vil ligeledes kontakte de kommuner som behandler disse repatrieringssager og 
orientere om ændringerne.  

 

 

 

 

 

 

To nye projekter 
 

 

 

Dansk Flygtningehjælps repatrieringsteam har modtaget støtte til to projekter. Det ene projekt har til formål at give nogle 
udlændinge med begrænsede økonomiske midler mulighed for at søge støtte til at dække rejseomkostninger i 
forbindelse med rekognosceringsrejser. Herved muliggøres det for et større antal udlændinge, der søger afklaring 
vedrørende repatriering at træffe en velfunderet beslutning. Det er ikke muligt at dække udgifter til 
rekognosceringsrejser for alle, da vi har begrænsede midler. Repatrieringsteamet udvælger kandidater på baggrund af 
nærmere fastsatte kriterier efter ansøgning. Med dette projekt ønsker vi at etablere et samarbejde mellem Dansk 
Flygtningehjælp, der gennem den daglige rådgivning af repatrieringslovens målgruppe har indsigt i de personlige 
afklaringsforløb, og kommunerne, der i højere grad har kendskab til udlændingenes økonomiske forhold.  

Det andet projekt, som repatrieringsteamet har modtaget støtte til, skal bl.a. tilbyde burmesiske flygtninge og 
familiesammenførte samt familiesammenførte thailændere muligheden for at deltage i kollektive rekognosceringsrejser. 
Dansk Flygtningehjælps erfaring viser, at udlændinge i højere grad er i stand til at træffe beslutning om repatriering efter 
deltagelse i en kollektiv rekognosceringsrejse, at grundlaget for beslutningen er mere velovervejet og at repatrieringen 
ofte er mere bæredygtig.  

I vil høre mere om implementeringen af projekterne i et nyhedsbrev. 
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Flere afgørelser fra Udlændingestyrelsen om nægtelse af 
forlængelse af opholdstilladelse 

 

  
 
Vi oplever, at der er flere udlændinge som modtager afgørelser fra Udlændingestyrelsen om nægtelse af forlængelse af 
opholdstilladelse. Udlændinge som får denne afgørelse har ret til repatrieringsstøtte, men der er nogle vigtige tidsfrister 
som skal overholdes. Vi anbefaler at I kontakter os, såfremt I har borgere som modtager en afgørelse fra 
Udlændingestyrelsen, så vi kan rådgive dem om deres rettigheder og sikre os at tidsfristerne overholdes.  
 
Somalisk video om repatriering og inddragelse på vores  
hjemmeside 

 
Vi har lavet en video på somalisk om repatriering med særlig fokus på inddragelsessager. Videoen er lagt op på vores 

hjemmeside www.atvendehjem.dk. 
I må gerne sørge for, at de somaliere som I er i kontakt med får kendskab til videoen.  
 
 

 

Endnu en kollektiv afklaringsrejse til Bosnien-Hercegovina 
 

 

 
To rådgivere fra repatrieringsteamet har endnu engang faciliteret en konstruktiv kollektiv afklaringsrejse til Bosnien-
Hercegovina med en gruppe bosniere, som overvejer at vende tilbage. 
Forløbene med deltagerne viser, at der fortsat er behov for den håndholdte indsats i sager, hvor der er uløste 
problematikker om fx ejendom, familieforhold og evt. pleje af ældre familiemedlemmer. Ligeledes ser vi stadig en gavnlig 
effekt af forløbene for personer med PTSD og andre psykiske udfordringer med rod i krigen og tabet af hjemlandet. 

 
 

 

Seminar om repatriering i Aarhus  
 
Dansk Flygtningehjælps repatrieringsteam og Integrationsnet har i 2018 afholdt workshops om Hjemlandsperspektivet i 
Fokus. Vi har besluttet af afholde et seminar om repatriering og hjemlandet. Seminaret afholdes den 14. december 2018 
i Aarhus fra kl. 09.30-15.00. Prisen for deltagelse er 450 kr. per person. Mere information om seminaret findes her på 
Integrationsnets hjemmeside.    
  
 

Lidt nyt fra os 
 
Den 1. maj sagde vi "på gensyn" til Sara Maria Sörensson Gade, der holdt orlov frem til december 2018.  Sara Maria 
Sörensson Gade er nu tilbage i repatrieringsteamet og vi byder hende velkommen tilbage. 
 
Repatrieringsteamet i Dansk Flygtningehjælp ønsker jer alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår. Vi takker for endnu et 
godt samarbejde i det forgangne år, og ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2019. Det bemærkes, at Dansk 
Flygtningehjælp holder lukket mellem jul og nytår 
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