
Session 2: 
Repatriering – muligheder og perspektiver



Repatriering – muligheder og perspektiver

• Repatrieringskonsulent Camilla Toftlund, Dansk Flygtningehjælp

• Repatrieringskonsulent Asim Perendija, Dansk Flygtningehjælp

• Ordstyrer: Fuldmægtig Nanna Schramm Danielsen, SIRI



Session om repatriering

• Formål med sessionen

• Sessionens indhold

• Output



Politisk ramme

• Ny regering er optaget af, at vi har en stærk og velfungerende 
repatrieringsordning

• Repatrieringsloven hviler på den forudsætning, at tilbagevenden sker på frivilligt 
grundlag og at repatrieringsstøtte gives efter ansøgning

• Der iværksættes evaluering af repatrieringsordningen og nyeste lovændringer



Lovgivning

• Systematisk kommunal vejledningspligt om repatrieringsordningen

• Udvidelse af målgruppe: danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab 

• Kommunerne kan give tilbud om vejledning og opkvalificering 

• Repatriering som element i beskæftigelsesplanen

• Det er muligt at repatriere til lande, hvor der meddeles midlertidig opholdstilladelse 
efter § 7.3 



Initiativer på repatrieringsområdet

• Ny vejledning til repatrieringsloven. 
http://uim.dk/arbejdsomrader/Integration/repatriering

• Der er iværksat initiativer med henblik på at styrke repatrieringsindsatsen:

• Opkvalificeringskurser 

• Oplysningskampagne

• Ansøgningspulje til indsatser på repatrieringsområdet

• Repatrieringskoordinatorer hos SIRI

http://uim.dk/arbejdsomrader/Integration/repatriering


Repatrieringskoordinatorer hos SIRI

• Repatrieringskoordinatorerne hos SIRI skal:

• Understøtte kommunerne med kontinuerlig kontakt og rådgivning, 
tværkommunale netværksmøder mv.

• Sikre systematisk informations- og erfaringsopsamling, herunder udbredelse af 
best practice

• Styrke kommunerne i udviklingen af processer ift. behandling af ansøgninger fra 
personer, der har fået nægtet forlænget eller inddraget deres opholdstilladelse 



Vejledning og rådgivning

• Kommunerne har vejledningspligt om repatriering og henviser borgere til individuel 
rådgivning hos Dansk Flygtningehjælp

• Vejledningspligten støttes op af muligheder, som kan forberede en eventuel 
tilbagevenden, herunder fx kurser, praktik eller en undersøgelsesrejse

• SIRI kan kontaktes om generelle spørgsmål om fx vejledningspligten, organisering, 
indsatser, netværk mm.

• Tæt samarbejde med Dansk Flygtningehjælp



Spørgsmål 

• Hvilke erfaringer har I med repatrieringsordningen?

• Hvilke muligheder og perspektiver ser I i repatrieringsordningen?



Repatriering

Dansk Flygtningehjælp og SIRI

Integrationstræf 2019



Dansk Flygtningehjælps rolle
• Afholder individuelle afklarende samtaler med alle, der har overvejelser om at repatriere

• Informerer om forholdene i hjemlandet

• Erfaringsopsamler og videreformidler til Udlændinge – og Integrationsministeriet

• Afholder informationsmøder for målgruppen, kommuner og andre aktører

• Dansk Flygtningehjælp har tæt samarbejde med kommunerne, og rådgiver om repatrieringsloven, 
økonomisk støtte og fortrydelsesret

• Vejleder om afvikling af forhold i Danmark samt planlægning af hjemrejse

• Udvikler projekter til styrkelse af repatrieringsindsatsen

• Afslutter sager hos Udlændingestyrelsen



Frivillighed og muligheder inden for 

repatrieringsordningen
§ 1. Lovens formål er gennem en repatrieringsindsats at

1) give udlændinge det bedst mulige grundlag for at tage stilling til og eventuelt træffe 

beslutning om at repatriere og

2) støtte udlændinges repatriering

§ 2. Ved repatriering forstås i denne lov udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland 

eller tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl

§ 6. Rekognosceringsrejse 

Mulighed for at tage på afklaringsrejse til hjemlandet eller tidligere opholdsland

Gælder for personer, der modtager hjælp til forsørgelse efter: Lov om aktiv socialpolitik,

Lov om sygedagpenge, Lov om arbejdsløshedsforsikring



Repatriering - Historisk perspektiv

• Tiden før repatrieringsloven

• Tendenser i repatrieringsarbejdet gennem tiden 

• Ændringer til loven gennem tiden

• Hvem benytter sig af ordningen?



Repatrieringssager - fortællinger



Aktuelle projekter

• Afklaringsstøtte
- Hjælp til rejseudgifter i forbindelse med 
afklaringsrejse

• Kollektive afklaringsrejser
- Særlig indsats for familiesammenførte 
thailændere i Danmark, herunder kollektive 
afklaringsrejser



Kontakt

Dansk Flygtningehjælps hjemmeside om repatriering:

www.atvendehjem.dk

Dansk Flygtningehjælp

Borgergade 6, st.

1300 København K

Telefon: 3373 5000



Pause – vi ses i plenum kl. 15.50


