GÆLDENDE

Repatriering
Senest revideret den 1. juli 2017
(Lovguide Integration)
Repatrieringsloven indeholder en regulering af herboende udlændinges muligheder for at få rådgivning og økonomisk støtte ved frivillig
tilbagevenden til udlændingens hjemland eller tidligere opholdsland.
Repatrieringsloven er ændret pr. 1/7 2017. I hovedtræk består ændringerne i en øget støtte til sygeforsikring ved repatriering til lande med
ringe eller ingen offentlig støtte, indførelse af økonomisk støtte til skolegang i hjemlandet til familier med skolesøgende børn, indførelse af
resultattilskud til kommunerne med henblik på at styrke kommunernes fokus på repatriering, samt et absolut krav om tilbagebetaling for at
hindre misbrug af repatrieringsordningen.
Lovændringerne gælder for udlændinge, der repatrierer med støtte efter repatrieringsloven den 1/7 2017 eller senere. Dog gælder de
ændrede regler om tilbagebetaling ikke for sager, hvor ansøgning om hjælp til repatriering er indgivet for lovens ikrafttrædelse, dvs. før 1/7
2017.
I det følgende redegøres for
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Personkreds
Rådgivning om hjælp til repatriering
Økonomisk hjælp til repatriering
Særlig om familiesammenførte
Fortrydelsesret
Tilbagebetaling af hjælp
Klageadgang
Resultattilskud
Henvisninger

1. Personkreds
Flygtninge og familiesammenførte til flygtninge og andre familiesammenførte udlændinge med opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7,
§ 8 og §§ 9 b - 9 e er omfattet af repatrieringsloven.
Andre familiesammenførte udlændinge skal have haft ophold i Danmark mindst 5 år for at være omfattet af personkredsen.
Nordiske statsborgere og statsborgere i et EU-medlemsland kan ikke modtage hjælp til repatriering.
Loven omfatter endvidere udlændinge, som er meddelt opholdstilladelse i Danmark efter regler, som gjaldt før udlændingeloven af 1983, jf.
lov nr. 226 af 8/6 1983, eller som er født her i landet som efterkommere af disse. Se nærmere om personkredsen i repatrieringslovens § 3

2. Rådgivning om hjælp til repatriering
Udlændinge- og Integrationsministeriet har ansvaret for den individuelle rådgivning af herboende udlændinge, der ønsker at vende tilbage til
hjemlandet i det tidligere opholdsland. Ministeriet varetager også den generelle information om repatriering. Ministeriet har overdraget
opgaven til Dansk Flygtningehjælp.
Den enkelte udlænding kan i Dansk Flygtningehjælp bl.a. få rådgivning om muligheder for økonomisk hjælp ved repatriering, retten til at
fortryde, konsekvenserne af at opgive opholdstilladelse i Danmark, samt en samtale om familiens overvejelser og fremtidsplaner i
hjemlandet.
Dansk Flygtningehjælp giver rådgivning på forskellige sprog, og tilbyder også anonym rådgivning.
Læs mere om at vende tilbage på Dansk Flygtningehjælps hjemmeside (flygtning.dk).
Den enkelte kommune har, både i forbindelse med den særlige integrationsindsats efter integrationsloven og mere generelt, en pligt til at
vejlede den enkelte udlænding om muligheden for hjælp til repatriering. Når en udlænding udtrykker ønske om at vende tilbage til hjemlandet
eller det tidligere opholdsland, henviser kommunen udlændingen til Dansk Flygtningehjælp for rådgivning.
Som oftest modtager kommunen en henvendelse fra dansk Flygtningehjælp, hvor udlændingen har fået rådgivning. En sådan henvendelse,
som regel i form af en skrivelse, skal anses som en ansøgning om økonomisk hjælp til repatriering.
Bemærk bestemmelsen i repatrieringslovens § 6. kommunen kan efter ansøgning give tilladelse til, at en udlænding fortsat modtager hjælp
til forsørgelse efter lov om aktiv socialpolitik, hvis han/hun deltager i rekognoceringsrejser til hjemlandet med henblik på senere at træffe
beslutning om repatriering. Dvs. at man ser bort fra bestemmelsen i lov om aktiv socialpolitiks § 5. Kommunen skal til brug for vurderingen
af ansøgningen indhente en udtalelse fra Dansk Flygtningehjælp, som har rådgivet udlændingen om repatriering.

3. Økonomisk hjælp til repatriering
Der kan kun ydes hjælp til repatriering en gang, jf. repatrieringslovens § 7, stk. 7.
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Hjælp til repatriering kan ydes, hvis følgende betingelser er opfyldt jf. repatrieringslovens § 7, stk. 1
- Hvis den, der søger ikke selv har midler, og
- Hvis udlændingen ønsker at vende tilbage til hjemlandet eller seneste opholdsland med henblik på at tage varigt ophold der.
Det beror på en konkret vurdering af den enkelte udlændings forhold, om den pågældende har tilstrækkelige midler til repatrieringen, og i
hvilket omfang der kan ydes støtte. Ved vurderingen ser kommunen bort fra formuebeløb, herunder i form af kapitalpension m.v. på op til
50.000 kr. for enlige og op til 100.000 kr. for ægtefæller, jf. repatrieringslovens § 7, stk. 8.
Kommunen skal desuden ifølge lov bemærkninger til repatrieringsloven se bort fra visse former for formålsbestemt formue såsom formue til
brug for uddannelse, erstatning for tab af erhvervsevne, godtgørelse for varigt men mv., ligesom eventuelle børneopsparinger betragtes som
børnenes ejendom og derfor ikke indgår i vurderingen af familiens økonomiske forhold.
Hjælpen omfatter ifølge repatrieringsloven § 7, stk. 2:
1. Rejseudgifter fra Danmark til hjemlandet eller det tidligere opholdsland
2. Udgifter til transport af personlige ejendele, maks. 2 m3 pr. person.
3. Udgifter til transport af udstyr, der er nødvendigt for udlændingens eller dennes families erhverv i hjemlandet/det tidligere opholdsland.
se Aktuelle satser
4. Hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Der er to forskellige satser. Satserne gælder for personer under og over
18 år, se Aktuelle satser
5. Udgifter til indkøb af erhvervsudstyr, der vil være egnet til at fremme udlændingens beskæftigelsesmuligheder og genopbygningen af
hjemlandet eller det tidligere opholdsland, se Aktuelle satser. Samtidig kan udgifterne til transport af sådant udstyr ydes, se Aktuelle
satser.
6. Udgifter til sygeforsikring i hjemlandet eller det tidligere opholdsland til personer, der er fyldt 18 år, hvis der ikke på anden måde er
etableret en sådan forsikring, på op til 7.500 kr. pr. år i op til 4 år.
7. Udgifter til medbragt lægeordineret medicin, til højst 1 års forbrug.
8. Udgifter til medbragte nødvendige personlige hjælpemidler til højst 1 års forbrug eller til andre hjælpemidler, se Aktuelle satser.
Samtidig kan ydes hjælp til nødvendig vaccination i Danmark.
9. Udgifter til skolegang til skolesøgende børn, der på tidspunktet for repatriering er fyldt 5 år, på 500 kr. om måneden pr. barn i op til 4 år,
dog højst indtil det fyldte 16. år.
Hjælp til etablering § 7, stk. 2, nr. 4 i hjemlandet eller det tidligere opholdsland udbetales i to dele. Ved udrejse udbetales en del, mens
resten udbetales når fortrydelsesretten udløber.
Det gælder de udlændinge, der har fortrydelsesret efter udlændingelovens § 17 a. For andre gælder, at resten udbetales efter 12 måneder.
Hjælp til sygeforsikring. I henhold til repatrieringslovens § 7, stk. 4 udbetales hjælp til udgifter til sygeforsikring efter § 7, stk. 2, nr. 6 i to dele,
sådan at hjælp til udgifter til det første år udbetales ved tilbagevenden. Det er en betingelse for udbetaling af første del, at der fremvises
dokumentation for betalt forsikring. I tilfælde, hvor forsikringen kun kan tegnes, når man opholder sig i hjemlandet, kan udbetaling af første
del ske på baggrund af et tilbud om forsikring. For udlændinge, der har fortrydelsesret efter udlændingelovens § 17 a, stk. 1 eller 2,
udbetales den resterende del af hjælp til sygeforsikring efter fortrydelsesrettens udløb. For andre udlændinge udbetales den resterende del
12 måneder efter udrejse fra Danmark.
I de tilfælde, hvor sygeforsikring ikke eller kun meget vanskeligt kan tegnes i hjemlandet eller det tidligere opholdsland, kan kommunen jf.
repatrieringslovens § 7, stk. 5 i stedet yde hjælp til behandlingsudgifter. Hjælpen udgør op til 7.500 kr. pr. år. I op til 4 år for personer, der er
fyldt 18 år, og udbetales i to dele. Udgifter til det første år udbetales ved tilbagevenden. For udlændinge, der har fortrydelsesret efter
udlændingelovens § 17 a, stk. 1 eller 2, udbetales den resterende del af hjælp til behandlingsudgifter efter fortrydelsesrettens udløb. For
andre udlændinge udbetales den resterende del 12 måneder efter udrejse fra Danmark.
Hjælp til udgifter til skolegang. Hjælp til udgifter til skolegang efter § 7, stk. 2, nr. 9, udbetales i to dele. Kommunen udbetales ved
tilbagevenden 25 pct. af beløbet, der i alt kan ydes efter § 7, stk. 2, nr. 9. For udlændinge, der har fortrydelsesret efter udlændingelovens §
17 a, stk. 1 eller 2, udbetales den resterende del af hjælp til udgifter til skolegang efter § 7, stk. 2, nr. 9, efter fortrydelsesfristens udløb. For
andre udlændinge udbetales den resterende del af hjælp til skoleudgifter 12 måneder efter udrejsen af Danmark. Det er en betingelse for
udbetaling af den resterende del af hjælp til skoleudgifter, at der fremvises dokumentation for, at barnet er indskrevet i skole.
I særlige tilfælde, fx hvis et familiemedlem vender tilbage til hjemlandet eller det tidligere opholdsland før resten af familien, kan kommunen
beslutte at yde op til 12 måneders hjælp til dækning af boligudgifterne, jf. repatrieringslovens § 8

4. Særligt om familiesammenførte
For familiesammenførte gælder, at hjælp til repatriering yderligere er betinget af, at ægtefællen eller den person, udlændingen blev
familiesammenført med, også vender tilbage til hjemlandet/det tidligere opholdsland.
Det gælder ikke ved skilsmisse, dødsfald, eller familiesammenførte børn, der efter deres 18. år ønsker at tage varig bopæl i hjemlandet/det
tidligere opholdsland, jf. repatrieringslovens § 7, stk. 9.

5. Fortrydelsesret
Ifølge udlændingelovens § 17 a har en udlænding ret til at fortryde repatrieringen og vende tilbage til Danmark inden for en periode af 12
måneder. Efter ansøgning kan perioden forlænges yderligere med op til 12 måneder.
Udlændingen vil ved sin tilbagevenden til Danmark blive stillet, som om repatrieringen ikke havde fundet sted. Det betyder, at såfremt
udlændingen ved repatrieringen fortsat var omfattet af den treårige introduktionsperiode under integrationsloven, forlænges
integrationsprogrammet med det antal måneder, der var tilbage af den treårige periode ved repatrieringens start. Udlændinge får således
samlet set tilbudt integrationsprogrammet i tre år. Endvidere generhverver udlændingen ret til kontanthjælp, hvis han/hun i øvrigt er berettiget
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til hjælp.

6. Tilbagebetaling af hjælp
Med lovændringen er der indført et absolut krav om tilbagebetaling ved misbrug af ordningen, bestemmelsen er derfor frem over en ”skal
bestemmelse” og ikke en ”kan bestemmelse”.
Kommunen skal træffe afgørelse om tilbagebetaling af hjælp til repatriering jf., hvis en udlænding anvender fortrydelsesretten i
udlændigelovens § 17 a, stk. 1 eller 2, eller hvis en udlænding, der har modtaget støtte, indgiver en ny ansøgning om opholdstilladelse i
Danmark indenfor de første to år efter udrejse og i forlængelse heraf får opholdstilladelse.
Kommunen skal desuden kræve tilbagebetaling af hjælp til repatriering, hvis der ved ansøgning om hjælp til repatriering er giver urigtige
eller vildledende oplysninger.

7. Klageadgang
Kommunens afgørelser efter repatrieringsloven kan indbringes for Ankestyrelsen efter reglerne i kapitel 10 i retssikkerhedsloven.

8. Resultattilskud
Staten yder, jf. repatrieringsloven § 13, stk. 1 et resultattilskud på 25.000 kr. til kommunen for hver udlænding med bopæl i kommunen, som
repatrierer med støtte i henhold til repatrieringsloven.

9. Henvisninger
Love
- Repatrieringsloven, §§ 2 - 9 og § 13.
- Lov om integration, § 39, stk. 4.
- Udlændingelov, § 17 a.

Vejledninger
- Vejl. til repatrieringsloven af 1/6 2010.

Skrivelser
- Flygtning.dk for sagsbehandlere, hvor der bl.a. findes en håndbog i repatriering samt pjecer på flere sprog.

Principafgørelser
- L-1-06, Tilbagebetaling - særlige omstændigheder - repatriering - hjælp til repatriering.
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