
NYT OM AT VENDE HJEM  
SÆRUDGAVE OM ULEDSAGEDE MINDREÅRIGE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

Uledsagede mindreårige  

 

 

 

Kære samarbejdspartnere 
 
Denne skrivelse omhandler uledsagede mindreårige med midlertidig opholdstilladelse indtil de fylder 18 år ( 
udlændingelovens § 9c, stk. 3, nr. 2 ). Nedenstående informationer vil være relevante for de af jer, der er i kontakt 
med disse unge - og vi vil bede jer sende nyhedsbrevet videre til kolleger, som måske ikke normalt har med 
repatriering at gøre, men som er i kontakt med unge med den nævnte type opholdstilladelse. 
 
Når den mindreårige fylder 18 år, bortfalder opholdstilladelsen automatisk, og som udgangspunkt skal den unge 
forlade Danmark. Vi møder dog mange af disse unge mennesker i vores daglige rådgivning, hvor de ønsker at afklare 
deres muligheder for at søge andre opholdstilladelser og dermed kunne blive i Danmark.  
 
Ansøgning om støtte efter repatrieringsloven inden den unge bliver 18 år 
Vi ved, at disse unge - og os, der rådgiver dem - ikke har været tilstrækkeligt opmærksomme på muligheden for at 
søge støtte efter repatrieringsloven, hvis der ikke er mulighed for at blive i Danmark. Vi håber, at vi med denne mail 
kan skabe opmærksomhed om de muligheder, der er i repatrieringsloven samt forskellige begrænsninger, der er for 
indgivelse af en ansøgning om støtte.  
 
Det er ikke meningen, at I som de unges kontaktpersoner skal kende lovgivningen til fulde - det er fortsat Dansk 
Flygtningehjælps opgave at afklare rettigheder og rådgive om repatrieringsloven - men blot at I er opmærksomme på, 
at støtten skal søges, inden den mindreårige bliver 18 år. Det skyldes, at en udlænding skal have en gyldig 
opholdstilladelse i Danmark for at kunne søge om støtte efter loven - og fra den dag, den mindreårige er blevet 18 år, 
har han eller hun ikke længere en sådan. Tilladelse til processuelt ophold under behandling af øvrige ansøgninger om 
opholdstilladelse medfører ikke omfattelse af repatrieringslovens personkreds.  
 
Ansøgning om støtte efter repatrieringsloven indgives via Dansk Flygtningehjælp til kommunen. Den unge skal 
udfylde et oplysningsskema, som findes her, ud fra hvilket vi undersøger det juridiske grundlag for støtte. Vi inviterer 

  

    
 



derefter den unge til en personlig rådgivningssamtale om udsigterne. Efter samtalen sender vi - hvis den unge ønsker 
det - sagen videre til den relevante kommune. 
 
Støttemuligheder efter repatrieringsloven 
Repatrieringsloven kan i de sager, vi kender, udgøre et sikkerhedsnet, hvis myndighederne giver afslag på alle øvrige 
ansøgninger om opholdstilladelse. Hvis ansøgningen om støtte efter loven er indgivet, inden den unge fylder 18 år, vil 
han eller hun efter en individuel vurdering kunne udrejse med hele eller dele af følgende støtte: 
 
- Dækning af rejseudgifter 
- Transport af ejendele op til 2 m3 
- Receptpligtig medicin til 1 års forbrug 
- Hjælp til sygebehandling med 6.450 kr. til lande uden offentligt sundhedsvæsen (udbetales efter 1 år i hjemlandet) 
- Dækning af udgifter til nødvendige vaccinationer og/eller evt. hjælpemidler med op til 6.324 kr. 
- Støtte til at indkøbe erhvervsudstyr med op til 14.984 kr. 
- Støtte til etablering med op til 39.473 kr. - der udbetales 15.789 kr. ved udrejsen og 23.684 kr. efter 1 år i hjemlandet 
 
Vi oplever, at det er meget vanskeligt at tale med de unge om repatrieringsmuligheden, fordi de virkelig ønsker at blive 
i Danmark. Det kan dog alligevel være meningsfuldt for den unge at søge støtte, selvom tilbagevenden til hjemlandet 
er en slags plan B, og de fortsat håber at et ophold i Danmark kan blive virkelighed.  
 
Om at søge støtte til repatriering som sikkerhedsforanstaltning, mens der søges opholdstilladelse 
Mange af de unge er bange for, at de med en ansøgning om støtte efter repatrieringsloven sender et signal til 
myndighederne om, at det ikke er farligt for dem at vende tilbage og dermed skader deres sag - men rådgivning hos 
os om støttemuligheder, forpligter ikke den unge på at søge støtten fra kommunen.  
 
Praksis i lignende sager - som fx nægtet forlængelse af § 9b, stk. 1 og efterfølgende ansøgning om § 9c, stk. 1 - er, at 
ansøgning om støtte efter repatrieringsloven ikke har nogen indflydelse på vurderingen af, om udlændingen kan have 
ret til fortsat at opholde sig i Danmark. Vi arbejder i øjeblikket på at få en ministeriel udtalelse om betydningen af en 
ansøgning om støtte for den sideløbende ansøgning om opholdstilladelse i Danmark i de konkrete sager vedrørende 
§ 9c, stk. 3, nr. 2. 
 
Et kort resumé af budskabet i denne mail: 
 
- vær opmærksom på muligheden for at søge støtte til repatriering, hvis I er i kontakt med en uledsaget mindreårig 
med ophold efter § 9c, stk. 3, nr. 2 
- husk at ansøgningen skal indgives - via Dansk Flygtningehjælp - inden den unge bliver 18 år 
- tal evt. med den unge om det at have støtte med tilbage til hjemlandet som et sikkerhedsnet, hvis alt andet glipper 
- rådgivning hos Dansk Flygtningehjælp forpligter ikke den unge til at søge støtten fra kommunen 
- kontakt Dansk Flygtningehjælp for konkret rådgivning om støttemuligheder, hvis den unge er åben for at tale om 
det 
 
I er altid velkomne til at kontakte os, hvis I har spørgsmål om opholdstilladelser eller repatrieringsloven. 
 
For specifikke spørgsmål til ovenstående kan Sara Maria Sörensson Gade kontaktes på telefon 33 73 52 18 eller e-
mail sara.maria.soerensson@drc.dk 
 
Med venlig hilsen 
 
Dansk Flygtningehjælp 
Afdeling for Asyl & Repatriering 

  

 

 

 

  
 

 

If you can't see the mail, please click here   
 

 
Dansk Flygtningehjælp • Borgergade 10, 3. sal • 1300 København K. • Tlf. 33 73 50 00.  

 
Afmeld nyhedsmail  
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