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IDENTIFICERINGSGUIDE

1. IDENTIFICERING AF REPATRIERINGSLOVENS 
PERSONKREDS I KOMMUNERNES FAGSYSTEM

ER PERSONEN FLYGTNING M.V., INDVANDRER ELLER 
DANSK STATSBORGER MED DOBBELT STATSBORGERSKAB?

Personen er umiddelbart ikke omfattet 
af repatrieringslovens personkreds.

Udlændinge med opholdstilladelse på andet grundlag 
kan ansøge Udlændinge- og Integrationsministeriet 

om at blive anset som omfattet af repatrieringsloven.

HVEM ER UMIDDELBART IKKE OMFATTET AF 
LOVENS PERSONKREDS?

• Personer, der er statsborgere i de nordiske 
lande, et land som er tilsluttet Europæiske Union 
eller er omfattet af aftalen om Det Europæiske 
Økonomiske Fællesskab.

• Personer, der er statsborgere i et land som er 
omfattet af EU’s visumfritagelse og ophævelse af 
indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse 
med arbejdskraftens frie bevægelighed.

• Familiesammenførte via den såkaldte EU-ret.

• Asylansøgere.

Tjek personens opholdsgrundlag i 
Udlændinge Informations Portalen (UIP).

OPFYLDER PERSONEN ET ELLER FLERE AF NEDENSTÅENDE KRITERIER?

• Flygtninge m.v.

 – Udlændinge, der repatrierer til et land, hvor sikkerhedssituationen 
er af en sådan karakter, at der aktuelt er mulighed for at få 
midlertidig opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3, 
skal have haft opholdstilladelse i Danmark i mindst et år.

 – Uledsagede mindreårige med opholdstilladelse efter 
udlændingelovens § 9 c, stk. 3, er omfattet indtil det fyldte 18. år.

• Familiesammenførte til flygtninge m.v.

• Andre familiesammenførte udlændinge – fx ægtefællesammenførte 
til danske statsborgere eller familiesammenførte til indvandrere – der 
har haft opholdstilladelse i Danmark i mindst fem år.

• Udlændinge, som har opholdstilladelse i Danmark efter regler, som 
gjaldt før udlændingeloven af 1983, jf. lov nr. 226 af 8. juni 1983, eller 
som er født her i landet som efterkommere af disse.

• Danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab.

Personen er umiddelbart omfattet af 
repatrieringslovens personkreds.

Opret med fordel en persongruppemarkering 
i fagsystemet, hvoraf det fremgår, at den 

pågældende indgår i personkredsen, der har 
mulighed for at modtage hjælp til repatriering.

JA

Anvend den tilhørende afkodningsguide til at 
vurdere personens opholdsgrundlag i UIP’en.
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2. IDENTIFICERING AF PERSONKREDSEN FOR DEN 
KOMMUNALE VEJLEDNINGSPLIGT OM REPATRIERING

HVOR LÆNGE HAR UDLÆNDINGEN HAFT 
OPHOLDSTILLADELSE I DANMARK?

MINDRE END 5 ÅR MERE END 5 ÅR

SYSTEMATISK
VEJLEDNINGSPLIGT

DEDIKERET 
VEJLEDNINGSPLIGT

Har udlændingen modtaget kontanthjælpslignende 
ydelser i 18 ud af de seneste 36 måneder?

BEMÆRK at familiesammenførte til fx danske 
statsborgere eller familiesammenførte til 
indvandrere først skal vejledes om repatriering, 
når de efter fem års lovligt ophold i Danmark 
er omfattet af personkredsen, og at de dermed 
ikke er omfattet af den systematiske vejledning. 

BEMÆRK at danske statsborgere med 
dobbelt statsborgerskab ikke er omfattet af 
systematisk eller dedikeret vejledningspligt.

Udlændingen skal indkaldes til en selvstændig 
dedikeret vejledningssamtale om repatriering af 
15-30 minutters varighed minimum hvert 2. år.

Udlændingen skal ikke indkaldes til en dedikeret 
vejledningssamtale om repatriering, men skal 

vejledes når der i øvrigt er anledning hertil.

Kontanthjælp, uddannelseshjælp, overgangsydelse og selvforsørgelses- 
og hjemrejseydelse betragtes som kontanthjælpslignende ydelser. 
Ydelser som ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse, dagpenge og 
sygedagpengeydelse mv. er således ikke omfattet.

Det er ikke en betingelse for at modtage vejledning om repatriering ved en 
dedikeret samtale, at den pågældende i øvrigt har et aktivt kontaktforløb 
med kommunen. Borgere der fx er overgået til ordinær beskæftigelse eller 
en anden forsørgelsesydelse, men som fortsat opfylder betingelserne om 
at have modtaget kontanthjælpslignende ydelser i 18 ud af de seneste 36 
måneder, skal ligeledes vejledes ved en dedikeret samtale.

NEJJA

Udlændingen skal vejledes systematisk om 
repatriering ved alle samtaler i beskæftigelsesforløbet, 

selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller 
introduktionsprogrammet i kommunen.
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OPHOLDSGRUNDLAG
GENEREL BETEGNELSE FOR 
 OPHOLDSTILLADELSE BEMÆRKNINGER

UDL § 7, stk. 1 Konventionsstatus

UDL § 7, stk. 2 Beskyttelsesstatus

UDL § 7, stk. 3 Midlertidig beskyttelsesstatus Udlændinge, der repatrierer til et land, hvor sikkerhedssituationen aktuelt er af en sådan karakter, at der er mulighed for at få 
midlertidig opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7, stk. 3, skal have haft opholdstilladelse i Danmark i mindst et år.

UDL § 8 Kvoteflygtning

UDL § 9 Familiesammenførte Repatrieringsloven omfatter både udlændinge, der er familiesammeført til flygtninge i Danmark, og udlændinge der er familie-
sammenført med personer, der ikke er omfattet af gruppen af flygtninge m.v., fx danske statsborgere eller indvandrere. For sidst-
nævnte målgruppe gælder, at den familiesammenførte skal have opfyldt kravet om 5 års opholdstilladelse på tidspunktet, hvor 
ansøgningen om repatriering bliver indgivet. Pgl. vil i forlængelse heraf have mulighed for dels at repatriere med referencen, dels 
at repatriere alene i tilfælde af f.eks. dødsfald eller skilsmisse mv. samt  som led i dispensationsadgangen.

UDL § 9 b Humanitær opholdstilladelse

UDL § 9 c, stk.1 Ganske særlige grunde

UDL § 9 c, stk. 2 Udsendelseshindrede Opholdskommunen skal underrette udlændingemyndighederne, således der kan tages stilling til evt. inddragelse af opholdstilladelse.

UDL § 9 c, stk. 3 Uledsagede mindreårige Omfattet af personkredsen indtil det fyldte 18. år.

UDL § 9 e Særligt for eks-Jugoslavere

Udlændinge med 
opholdstilladelse efter 
regler før UDL 1983 eller 
efterkommere af disse

For udlændinge, der er meddelt opholdstilladelse i Danmark efter regler, der gjaldt før udlændingeloven af 1983, og efterkommere 
af denne gruppe, vil der være tilfælde, hvor der ikke er oplysninger om en persons opholdsgrundlag i UIP’en. Kommunen skal derfor 
vejlede om muligheden for repatriering, hvis den har eller får kendskab til, at der er tale om en person inden for denne målgruppe.

Danske statsborgere med 
dobbelt statsborgerskab
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