
Inspirationsmateriale til den dedikerede 
 vejledningssamtale om repatriering

Formålet med materialet
Hjemrejsestyrelsen har udarbejdet  følgende 
 inspirationsmateriale til brug for den dedike
rede vejledningssamtale om repatriering, som 
 kommunen skal afholde med visse borgere.  

Materialet kan bruges af kommuner som  
hjælp til at stille spørgsmål, der åbner for  
en konstruktiv samtale om mulighederne  
for at repatriere.

Ikke alle spørgsmål vil være relevante i alle 
situationer, og det er derfor vigtigt, at samta
len tager udgangspunkt i den enkelte borger 
og dennes situation. Det kan være en personlig 
samtale, hvor borgerens tanker, tvivl, frustra
tioner og bekymringer kan fylde meget.  
At repatriere er en livsændrende beslutning, 
og det er derfor vigtigt, at borgeren føler sig 
mødt, set og hørt i samtalen. 

Formålet med samtalen
Baggrunden for indkaldelse til den  dedikerede 
vejledningssamtale er  borgerens opholdsvarig
hed i Danmark samt borgerens ydelseshistorik. 

Formålet med samtalen er at have en  drøftelse 
med borgeren om den på gældendes konkrete 
og aktuelle situation i  Danmark stillet over for 
en potentiel tilværelse i hjemlandet, det tidligere 
 opholdsland eller et land, hvortil den pågældende 
har nær familiemæssig  tilknytning. Dette frem
går af vejledningen til repatrieringsloven. 

Formålet med den dedikerede vejlednings
samtale er derfor også at hjælpe den enkelte 
til at reflektere over og få sat  perspektiver på 
den pågældendes liv her i Danmark i forhold 
til en potentiel tilværelse fx i hjemlandet med 
 mulighed for støtte efter repatrieringsloven 
(hjælp til  repatriering og/eller reintegrations
bistand). Den dedikerede vejledning er ikke 
 tiltænkt som et informationsmøde, men 
 derimod en reel  samtale med borgeren. 

Emner til samtalen
I samtalen kan det være relevant at  berøre  emner 
som fx borgerens beskæftigelse,  uddannelse, 
familie og andet netværk,  am bitioner, håb for 
fremtiden mv. 

Det kan også være relevant at berøre emner  
ift. mulighederne for at  repatriere, herunder  

 – aktuelle beløbsstørrelser, 

 – reintegrations bistand (herunder evt. 
 supplerende reintegrations bistand), 

 – mulighederne for at deltage i erhvervs og 
 beskæftigelsesrelevante opkvalificerings
kurser forud for repatrieringen, 

 – de væsentligste  betingelser for at modtage 
repatrieringsstøtte (fortrydelsesret, opslag 
i Kriminalregisteret,  regler omkring formue 
osv.) mv.

Nedenfor er listet nogle konkrete emner og   
forslag til spørgsmål og samtalepunkter, som  
kan være relevante at komme ind på i  samtalen 
med borgeren. Det vil dog altid være op til 
den enkelte medarbejder at vurdere, hvordan 
samtalen afholdes, herunder hvorvidt yderligere 
information om  repatriering er nødvendig. 
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 – I den her samtale skal vi snakke om mulig
heden for at repatriere, og jeg vil gøre dig 
 opmærksom på dine muligheder og rettig
heder i forbindelse med en evt. repatriering. 
Repatriering er frivillig tilbagevenden til …

 – Kender du nogen, som er repatrieret eller  
rejst tilbage til deres hjemland?

 – I vores kommune er der nogle gange borgere, 
som repatrierer. Vores erfaringer er …. 

 – Hvad synes du om din tilværelse i Danmark?

 – Er der noget, du finder særligt udfordrende  
ved at bo i Danmark? 

 – Hvad forestiller du dig ville være lettere,  
hvis du boede i dit hjemland?

 – Der er mulighed for at modtage økonomisk 
støtte til repatriering.

 – Det betyder, at du bl.a. kan modtage op til 
146.639 kr. (2022niveau)* i etableringsydelse 
samt støtte til transport af bohave eller indkøb 
af nyt bohave. Derudover kan du få støtte til 
 sygeforsikring og medicin (hvis relevant) og/eller 
støtte til dine børns skolegang (hvis relevant).

 – Hvis du opfylder visse betingelser om enten 
 alder eller helbredsforhold, kan du desuden 
også modtage en løbende månedlig støtte 
(reintegrationsbistand) i enten fem år eller  
som livslang ydelse.

Muligheden for  
at repatriere 

Situationsafklaring  
i Danmark

Mulighed for  
økonomisk støtte 

Borgeren bliver oplyst om muligheden 
for at repatriere og om, at repatriering 
er et frivilligt tilbud.

Borgeren får mulighed for at reflektere 
over sin situation i Danmark og over 
muligheden for at repatriere. 

Borgeren bliver oplyst om muligheden 
for økonomisk støtte i form af hjælp 
til repatriering og/eller reintegration
sbistand. I nogle tilfælde er beløbs
størrelserne relevante at oplyse om. 

EMNE

FORMÅL

FORSLAG TIL 
SPØRGSMÅL OG 
SAMTALEPUNKTER

* Bemærk, at det nævnte beløb er satsen for 2022. De årlige satser kan findes i satsvejledningen på retsinformation.dk. 
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 – Forud for en beslutning om at repatriere 
er der mulighed for at blive bevilget en 
afklarings rejse, hvor du kan få afklaring 
på spørgsmål som fx ”hvor skal jeg bo”, 
”hvad skal jeg leve af”, ”hvor skal mine 
børn gå i skole”, ”hvordan skal jeg passe 
på mit helbred” osv.

 – Her vil det være muligt at få din eventuelle 
forsørgelsesydelse med til hjemlandet i en 
kortere periode på 48 uger.

 – Hvilket arbejde havde du eller din familie  
i hjemlandet?

 – Hvad ville du arbejde med, hvis du vendte 
 tilbage til dit hjemland?

 – Har du noget erhvervserfaring eller en 
 uddannelse fra Danmark, som kan være 
 relevant ift. arbejde i dit hjemland?

 – Hvilket opkvalificeringskursus ville være 
 relevant at tage for, at du vil kunne forsørge  
dig i dit hjemland?

 – Har du familie eller nære venner i dit 
 hjemland mv.?

 – Har du jævnlig kontakt med de familiemedlem
mer eller venner, som ikke bor i Danmark? 

 – Ved du, at man udover at repatriere til sit 
hjemland også har mulighed for at repatriere 
til et land, hvortil man har nær familiemæssig 
tilknytning? Hvis dine forældre, ægtefælle  eller 
børn er bosat i et andet land end Danmark, 
og hvis du har mulighed for at få opholdstil
ladelse i landet, kan du repatriere dertil med 
økonomisk støtte. 

Mulighed for 
 afklaringsrejse

Mulighed for deltagelse 
i opkvalificeringskurser 
forud for repatriering

Afsavn til hjemlandet  
samt relationer og nær 
 familiemæssig tilknytning

Borgeren bliver oplyst om, at kommunen 
kan bevilge en afklaringsrejse til borgeren. 
Det betyder, at borgeren kan medtage sin 
eventuelle overførselsindkomst til udlan
det i en periode på 48 uger, hvor borgeren 
kan undersøge praktiske, sikkerhedsmæs
sige og/eller sociale uafklarede emner i 
det land, som den pågældende overvejer 
at repatriere til.

Borgeren bliver oplyst om, at der er 
mulighed for at deltage i opkvalifice
ringskurser forud for repatriering. 
Dertil kan der oplyses om mulighed  
for støtte til indkøb af erhvervsudstyr. 

Borgeren bliver oplyst om muligheden 
for at repatriere til et land med nær 
 familiemæssig tilknytning.  Eventuelle 
refleksioner omkring afsavn til hjem
landet eller savn til familie og/eller nære 
relationer i hjemlandet, i et  tidligere 
opholdsland eller i et land, hvortil den 
pågældende har nær  familiemæssig 
tilknytning drøftes. 

EMNE

FORMÅL

FORSLAG TIL 
SPØRGSMÅL OG 
SAMTALEPUNKTER
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Betingelser for at 
 repatriere med støtte

DRC Dansk Flygtningehjælps 
repatrieringsrådgivning

Borgeren bliver oplyst om de væsent
ligste betingelser for at kunne modtage 
økonomisk støtte til repatriering.

Borgeren bliver oplyst om sine muligheder for  yderligere 
vejledning hos DRC Dansk Flygtningehjælp, som har 
 mange års erfaring med repatrieringsvejledning, og  
som kan være behjælpelige med afklaringsprocessen  
hos borgere, der overvejer at repatriere.

EMNE

FORMÅL

 – Der er en række betingelser, der afgør, om man kan blive tildelt 
 økonomisk støtte til repatriering.

 – Det er bl.a. en betingelse, at man ikke selv har midler til at repatriere. 
Kommunen vil se bort fra formue på 50.000 kroner for én person og 
100.000 kroner for et ægtepar. 

 – Derudover kan man ikke modtage økonomisk støtte til repatriering,  
hvis man er registreret som sigtet i Kriminalregisteret. Det betyder, at  
så  længe man er sigtet i en sag, som ikke er afsluttet, kan man ikke repa
triere med økonomisk støtte. Når sagen er afsluttet, er det igen muligt at 
blive tildelt økonomisk støtte, hvis man fortsat opfylder betingelserne. 

 – Hvis man er flygtning eller familiesammenført til en flygtning, har man 
som udgangspunkt fortrydelsesret i ét år efter udrejsen. Hvis man 
vælger at fortryde repatrieringen, skal man være opmærksom på, at den 
økonomiske støtte, man har modtaget, skal betales tilbage til kommunen. 

 – DRC Dansk Flygtningehjælp kan yde rådgivning, hvis man har  
brug for yderligere hjælp eller sparring. 

 – DRC Dansk Flygtningehjælp har et hold af rådgivere, som er  
 meget erfarne og specialiseret i repatriering. 

 – DRC Dansk Flygtningehjælp tilbyder en individuel og ganske 
 uforpligtende snak. Samtalen kan foregå fysisk eller over telefonen. 

 – Samtalen kan omhandle de forskellige overvejelser, man skal  
gøre sig, inden man træffer beslutningen. DRC Dansk Flygtninge
hjælp kan bl.a. hjælpe med viden om sikkerheds og økonomiske 
forhold i hjemlandet, gennemgå hvilke muligheder man har for  
at modtage støtte, hvilke erhvervs og  forsørgelsesmuligheder 
man har, og hvilke konsekvenser en repatriering har bl.a. ift. 
 fortrydelsesret, samt forklare det praktiske omkring repatrierings
processen fra start til slut. 

FORSLAG TIL 
SPØRGSMÅL OG 
SAMTALEPUNKTER
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Hvis borgeren er  
interesseret i at repatriere  
eller ønsker at høre mere  

om repatriering,  
skal borgeren henvises til 

DRC Dansk Flygtningehjælps 
 repatrieringsrådgivning  
på telefon: 33 73 50 00. 


