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LOV OM REPATRIERING

Lovens formål
• At give udlændinge det bedst mulige grundlag for at tage stilling 

til og eventuelt træffe beslutning om at repatriere
• Støtte udlændinges repatriering

Definition af repatriering
• Udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland eller 

tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl
• Også betingelse for at få støtte
• Begrundet mistanke om at pågældende ikke reelt har til hensigt 

at tage varig bopæl i hjemlandet   afslag på støtte 



ØKONOMISK STØTTE § 7 OG § 10
• Rejse 
• Transport af ejendele – 2 m³
• Etableringsydelse

• Voksne max 53.546 kr. + 80.320 kr. (133.866 kr.) 
• Børn max 16.330 kr. + 24.496 kr. (40.826 kr.)*

• Sygesikring 1 år / max 6.671 kr. pr. person*
• Medicin til 1 års forbrug
• Nødvendige hjælpemidler og vaccinationer til max 6.541 kr.
• Erhvervsudstyr til max 15.498 kr. + 20.016 kr. til transport 

• Udbetaling af pension i hjemlandet
• Reintegrationsbistand til pensionister og personer over 55 år

*Lovændringer forventes at træde i kraft 1. juli 2017



BETINGELSER FOR AT FÅ STØTTE

• Omfattet af personkredsen

• Ej være i besiddelse af egne midler
• Formuegrænse 50.000 kr. for enlige og 100.000 kr. for ægtepar
• Vurdering følger logikken i aktivlovens § 85
• Forholdsvist fradrag i anden del af hjælpen til etablering

• Kun hjælp én gang

• Familiesammenførte skal som udgangspunkt vende tilbage sammen 
med referencen – særlige forhold i forbindelse med fx skilsmisse



FORESLÅEDE ÆNDRINGER PER 1. JULI 2017
Finanslovsaftalen for 2017
Regeringen ønsker at øge incitamentet til at repatriere samt at 
bekæmpe misbrug af ordningen

• Sygeforsikring: op til 30.000 kr. over 4 år
• Skolegang: 500 kr. per måned til børn mellem 5-16 år i op til 4 år
• Forhøjelse af reintegrationsbistand i såkaldt gruppe 1 (Afghanistan, 

Somalia, Irak) til niveauet i gruppe 2 (Tyrkiet, Bosnien, Libanon)
• Indførelse af resultattilskud på 25.000 kr. til kommuner
• Indførelse af absolut tilbagebetalingskrav ved brug af 

fortrydelsesretten



SAMTALEN

• Anerkende af behovet for at tale om hjemlandet

• Respektere den enkeltes egen oplevelse af sin livssituation

• Belyse situationen i hjemlandet med særlig viden

• Nuancere forestilling om fremtiden med realistiske scenarier

• Oplyse om mulighed for støtte og procedure ved ansøgning

• Vejlede om muligheder i Danmark



ÆLDRE REPATRIEREDE

2014 - 118 reintegranter, 70 pensionister (58 % af alle udrejste det år)

2015 - 111 reintegranter, 76 pensionister (58 % af alle udrejste det år)

2016 - 93 reintegranter, 65 pensionister (52 % af alle udrejste det år)



UDVIKLINGEN 2009 - 2015
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Ark1

				Flygtninge		Indvandrere		Serie 3

		2009		105		33		2

		2010		253		117		2

		2011		261		352		3

		2012		218		258		5

		2013		205		188

		2014		162		158

		2015		115		137

				Hvis du vil tilpasse diagramdataområdet, skal du trække områdets nederste højre hjørne.
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