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Nyt om at vende hjem - nr. 5, juni 2011 
 
Højeste antal udrejste til dato 
Som vi berettede i det tidligere nyhedsbrev, har interessen for mulighederne for støtte til repatriering været 
stigende i den første halvdel af 2011.  
 
Det betyder, at vi i juni måned har det højeste antal udrejser – det vil sige udlændinge, der har søgt og fået 
bevilliget støtte og nu er klar til at vende tilbage – nogensinde, nemlig over 80 personer!  
 
Det høje antal betyder, som vi ser det, flere forskellige ting. Det betyder, at flere er blevet klar over 
muligheden for at søge støtte til repatriering. Det betyder også, at forhøjelsen af støttebeløbene, som blev 
vedtaget sidste år i marts, stemmer bedre overens med udlændinges behov for etableringshjælp.  
 
Men allervigtigst for os er det, at udviklingen vidner om, at flere udlændinge nu tager aktivt stilling til deres 
tilværelse og fremtid – og at tilbagevenden til hjemlandet nu er et reelt og bæredygtigt alternativ til en mindre 
velfungerende hverdag i Danmark. 
 
Tak til vores kommunale samarbejdspartnere 
Som I ved, ligger en stor del af sagsbehandlingen hos de enkelte kommuner, og vi vil gerne benytte 
lejligheden til at takke for jeres fantastiske indsats i repatrieringsarbejdet.  
 
I alle hjørner af Danmark sidder der nu sagsbehandlere og andre fagpersoner og knokler med 
hjemlandsperspektiv og lovgivning, og det er en styrke for både repatrierings- og integrationsarbejdet. Alt 
sammen hjælper det os til at forstå flygtninge og indvandrere bedre og hjælpe dem, der ikke selv kan finde 
vej, med at ”læse skiltene”. 
 
Vi ønsker jer rigtig god sommer og på gensyn til efteråret. 
 

 
Ændring af repatrieringsloven 
Folketinget vedtog den 24. juni 2011 en ændring af integrationsloven og repatrieringsloven. Denne ændring 
betyder for vores arbejde, at  
 

1) Gæstearbejdere med opholdstilladelse fra før 1983 og som hidtil har skullet søge om at blive 
omfattede af repatrieringsloven, automatisk er omfattede 

 
2) Kommunerne har pligt til at vejlede om repatrieringsmulighederne som et led i 

integrationsprogrammet 
 

3) Kommunerne modtager et tilskud på 25.000 kr. for hver borger, de repatrierer med støtte 
 
Loven træder i kraft per 1. juli 2011, og den endelige ændringstekst er vedhæftet dette nyhedsbrev. Alle 
spørgsmål til ændringerne bør rettes til Integrationsministeriets ansvarlige på området, Anne Louise 
Laurberg (T: 33 95 15 75, E: alu@inm.dk) 
 
Udlændinge med opholdstilladelse efter EU-retten 
Integrationsministeriet har afgjort et spørgsmål vedrørende en kvinde, som har opholdstilladelse som 
familiesammenført via den såkaldte EU-ret – altså er hun gift med en britisk statsborger med oprindelse i 
Pakistan, som nu er bosat i Danmark.  
 
Integrationsministeriet understreger, at udlændinge med opholdsgrundlag i Danmark på basis af 
familiemæssig tilknytning til en EU-statsborger og arbejdskraftens frie bevægelighed, ikke er omfattede af 
repatrieringsloven og heller ikke kan bevilliges dispensation under lovens § 3, stk. 7.  Ministeriet begrunder: 
 

”Det fremgår af repatrieringslovens § 3, stk. 6, at repatrieringsloven ikke gælder for udlændinge, 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. Udlændinge, der ikke selv har statsborgerskab i et EU- eller EØS-land, men 
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som på baggrund af familiemæssig tilknytning til en herboende EU- ellers EØS-statsborger er omfattet 
af nævnte regler og dermed berettiget til opholdstilladelse i medfør af EU-reglerne, er således 
udtrykkelig undtaget fra repatrieringslovens personkreds” 

 
Undersøgelse af økonomisk berettigelse til støtte jf. lovens § 7 
Da vi af og til oplever, at nogle sagsbehandlere ikke er klar over, at der skal foretages en vurdering af 
ansøgerens aktuelle økonomiske situation, inden der bevilliges støtte til repatrieringe, kommer her et kort 
resumé. 
 
Repatrieringslovens § 7, stk. 1 fastsætter følgende: 
 

”Kommunalbestyrelsen yder efter ansøgning hjælp til repatriering til en udlænding, der er omfattet af § 
3, stk. 1 eller 7. Der kan kun udbetales hjælp til repatriering, hvis udlændingen ikke har midler 
hertil, jf. stk. 8, og ønsker at vende tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland med henblik på 
at tage varige bopæl” 

 
Og i samme paragrafs stk. 8 står der: 
 

”Ved vurderingen af, om udlændingen har midler til repatriering, jf. stk. 1, ser kommunalbestyrelsen 
bort fra et formuebeløb på op til 20.000 kr. for enlige og op til 40.000 kr. for ægtefæller” 

 
Det betyder i praksis, at det første, der skal ske, når I modtager anmodning om sagsbehandling fra os, er, at 
I skal indhente økonomiske oplysninger fra ansøgeren. I har måske lagt mærke til, at der i vore breve til 
kommunerne står, at ”kommunen kan yde støtte – såfremt pågældende ikke selv har midler dertil”. De fleste 
af jer vil genkende denne sagsgang fra behandling af ansøgninger efter aktivlovens §§ 81-85.  
 
Vores rådgivning bestemmer udelukkende den formelle ret til støtte efter opholdsgrundlag og –periode. Vi 
tager ikke stilling til formue og løbende indtægter – udover det almindeligt logiske, at hvis ansøger har en bil 
til 500.000 kr., oplyser vi, at kommunen vil give afslag på støtte grundet formueforhold.  
 
I vurderingen af økonomiske forhold indgår også idéen om, at ansøger indenfor en rimelig tidsperiode, selv 
har mulighed for at spare op til delvis afholdelse af udgiften. Her skal de imidlertid kunne spare op til 
minimum 20.000 kr. for enlige og 40.000 kr. for ægtepar for at beløbet er stort nok til, at kommunen skal tage 
stilling til fradrag i etableringsydelsen. 
 
Særligt om pensionsopsparinger 
Bemærk at ATP-opsparing også – indtil videre i hvert fald – udgør formue, hvis det, der kan udbetales efter 
betaling af gebyr, overstiger de førnævnte formuegrænser. Der arbejdes løbende på en konkret fortolkning i 
forhold til repatrieringsloven, men da vi endnu ikke har et endeligt svar fra de relevante instanser, må vi følge 
de retningslinier, som har været praksis i kommunerne hidtil. 
 
Klage afgjort i Det Sociale Nævn, Statsforvaltningen Syddanmark 
Vi har set en stor stigning i antallet af vietnamesiske medborgere, der søger hjælp til repatriering. Fælles for 
størstedelen af dem er, at det er ældre mennesker, der forsørger sig ved en folkepension, passiv 
kontanthjælp eller ved børnenes hjælp.  
 
Særligt for vietnamesere er det, at de skal søge en såkaldt genbosættelsestilladelse hos de vietnamesiske 
myndigheder i Danmark. Det koster p.t. 2.000 kr. per person at indgive en sådan ansøgning – et svimlende 
beløb for folk med en meget beskeden indkomst. Derfor har nogle kommuner tidligere bevilliget denne udgift 
via repatrieringslovens § 7, stk. 2, nr. 1 (rejseudgifter) med begrundelsen, at ansøgningen er en nødvendig 
forudsætning – og dermed gebyret en nødvendig udgift – for bæredygtig tilbagevenden, når der er tale om 
vietnamesiske borgere. 
 
En borger i Esbjerg Kommune havde således søgt om hjælp til at afholde denne udgift, fik afslag og klagede 
til Det Sociale Nævn ved Statsforvaltningen Syddanmark. Nævnet stadfæstede kommunens afgørelse, idet 
”udgiften må anses for en etableringsudgift i forbindelse med repatrieringen”. Nævnet har endvidere lagt 
vægt på, at § 7, stk. 2, nr. 1 specifikt omhandler ”transportomkostninger for udlændingen fra bopælen i 
Danmark til bestemmelsesstedet i hjemlandet”.  
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Problemet er som oftest, at de ældre vietnamesere ikke har 2.000 kr. til at betale gebyret, ikke har mulighed 
for at spare op til det og har svært ved at låne penge i banken eller hos familien. Med tanke på den 
problemstilling for ansøger – og faktum at ingen vietnamesiske borgere endnu er blevet nægtet 
genbosættelsesretten fra myndighederne – foreslår vi, at kommunerne foretager et udlæg i den første 
udbetaling af etableringsydelsen, altså de 17.915 kr., der senest skal udbetales på udrejsedagen.  
 
Det er naturligvis op til den enkelte kommune at vurdere i den konkrete sag. 
 
Nyeste tal 
De seneste officielle tal er fra 31. maj 2011, hvor i alt 90 flygtninge og 135 indvandrere havde taget imod 
støtte til repatriering og vendt tilbage til deres hjemland. Som tidligere skrevet er antallet af udrejsende hver 
måned stadig højt, og vi forventer ikke, at der bliver mindre travlt senere på året. 
 
Mange hilsner 
 
Vagn Klim Larsen 
Asim Perendija 
Sara Maria Sörensson 

 
 
 
 
 
 


