
 

Bekendtgørelse om fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering og 
hjemrejsestøtte ved tilbagevenden til Syrien og Iran 

I medfør af § 14 a i repatrieringsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1023 af 2. oktober 2019, som 
ændret ved § 13 i lov nr. [...] af [...], og § 8 a i hjemrejseloven, som ændret ved § 12 i lov nr. [...] af 

[...], fastsættes: 

 

Kapitel 1 
 

Anvendelsesområde og definition 
 

     § 1. Denne bekendtgørelse finder anvendelse for fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering, jf. 
repatrieringslovens § 14 a, og hjemrejsestøtte, jf. hjemrejselovens § 8 a, der bevilges til personer, der 
vender tilbage til Syrien eller Iran efter reglerne i repatrieringsloven og hjemrejseloven. 
 
     § 2. Ved ”fleksibel udbetaling” forestås i denne bekendtgørelse en samlet kontant udbetaling af 
den første og den resterende del af hjælp til repatriering eller hjemrejsestøtte her i landet i forbindelse 
med udrejse til Iran eller Syrien. 

 

Kapitel 2 
 

Anmodning om fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering 
 

     § 3. En udlænding eller dansk statsborger med dobbelt statsborgerskab, der bevilges hjælp til 
repatriering, jf. repatrieringslovens § 7, stk. 1, i forbindelse med repatriering til Syrien eller Iran, kan 
vælge at benytte fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering. 
     Stk. 2. Hvis den pågældende ønsker at benytte fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering, 
indgiver vedkommende en anmodning herom til kommunalbestyrelsen i forbindelse med 
kommunalbestyrelsens behandling af ansøgning om hjælp til repatriering, jf. bilag 1.  
 
     § 4. En udlænding omfattet af fortrydelsesretten i udlændingelovens § 17 a, stk. 1 eller 2, kan 
benytte fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering i forbindelse med udrejse til Syrien eller Iran, 
under forudsætning af at den pågældende forud for udrejsen frasiger sig fortrydelsesretten, jf. bilag 
1. 
     Stk. 2. En dansk statsborger med dobbelt statsborgerskab, der skal løses fra sit danske 
statsborgerskab, jf. repatrieringslovens § 7 a, stk. 2-5, kan benytte fleksibel udbetaling af hjælp til 
repatriering, under forudsætning af at den pågældende senest på tidspunktet for udbetalingen er 
ubetinget løst fra sit danske statsborgerskab. 



 

     Stk. 3. En udlænding eller dansk statsborger med dobbelt statsborgerskab, der benytter fleksibel 
udbetaling af hjælp til repatriering, kan ikke modtage reintegrationsbistand efter repatrieringslovens 
§ 10, stk. 1, og 3, 1. pkt. 
 
     § 5. Kommunalbestyrelsen påser i forbindelse med sagsbehandlingen af en ansøgning om hjælp 
til repatriering, om den pågældende har afgivet en anmodning om fleksibel udbetaling af hjælp til 
repatriering, jf. § 3, stk. 2. Er den pågældende omfattet af fortrydelsesretten i udlændingelovens § 17 
a, stk. 1 og 2, påser kommunalbestyrelsen, om den pågældende senest på tidspunktet for afgørelsen 
om bevilling af hjælp til repatriering har frasagt sig fortrydelsesretten, jf. § 4, stk. 1. Hvis den 
pågældende er dansk statsborger med dobbelt statsborgerskab, påser kommunalbestyrelsen, om den 
pågældende senest på tidspunktet for afgørelsen om bevilling af hjælp til repatriering er betinget løst 
fra sit danske statsborgerskab.  
     Stk. 2. Har den pågældende afgivet anmodning om fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering, jf. 
§ 3, stk. 2, underretter kommunalbestyrelsen Hjemrejsestyrelsen om afgørelsen om bevilling af hjælp 
til repatriering og anmodningen om fleksibel udbetaling. Hvis den pågældende er dansk statsborger 
med dobbelt statsborgerskab, underretter kommunalbestyrelsen Hjemrejsestyrelsen om, at den 
pågældende er betinget løst fra sit danske statsborgerskab. 

 

Kapitel 3 
 

Anmodning om fleksibel udbetaling af hjemrejsestøtte 
 

     § 6. En udlænding, der bevilges hjemrejsestøtte, jf. hjemrejselovens § 8, stk. 2, nr. 2-4, i 
forbindelse med tilbagevenden til Syrien eller Iran, kan vælge at benytte fleksibel udbetaling af 
hjemrejsestøtte.   
     Stk. 2. Hvis den pågældende ønsker at benytte fleksibel udbetaling af hjemrejsestøtte, indgiver 
vedkommende en anmodning herom til Hjemrejsestyrelsen i forbindelse med Hjemrejsestyrelsens 
behandling af ansøgning om hjemrejsestøtte, jf. bilag 2. 
      
     § 7. En udlænding, der benytter fleksibel udbetaling af hjemrejsestøtte, kan ikke modtage 
hjemrejsebistand efter § 11, stk. 1, og 3, 1. pkt., i bekendtgørelse om hjemrejsestøtte.  
 
     § 8. Hjemrejsestyrelsen skal i forbindelse med behandlingen af en ansøgning om hjemrejsestøtte 
til Syrien eller Iran vejlede udlændingen om muligheden for fleksibel udbetaling af hjemrejsestøtte. 
     Stk. 2. Hjemrejsestyrelsen påser i forbindelse med sagsbehandlingen af en ansøgning om 
hjemrejsestøtte, om den pågældende har afgivet en anmodning om fleksibel udbetaling af 
hjemrejsestøtte, jf. § 6, stk. 2.  

 



 

Kapitel 4 
 

Fremgangsmåde ved fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering og hjemrejsestøtte 
 

     § 9. Den første og resterende del af hjælp til repatriering eller hjemrejsestøtte udbetales kontant af 
Hjemrejsestyrelsen til udlændingen eller den danske statsborger med dobbelt statsborgerskab i 
forbindelse med udrejsen af Danmark. 
     Stk. 2. Er den pågældende dansk statsborger med dobbelt statsborgerskab, skal vedkommende 
inden den samlede hjælp til repatriering udbetales, fremlægge dokumentation for ubetinget løsning 
fra sit dansk statsborgerskab.  
     Stk. 3. Hjemrejsestyrelsen forestår planlægningen af den pågældendes udrejse, herunder 
rekvirering af flybilletter til slutdestinationen. Udrejsen foregår uden mellemlanding inden for 
Schengenområdet. 
     Stk. 4. Hjemrejsestyrelsen påser den pågældendes udrejse fra Danmark. Den pågældende anses for 
udrejst ved push back. 
 
     § 10. Hjemrejsestyrelsen orienterer straks efter udrejsen Udlændingestyrelsen om, at den 
pågældende er udrejst med hjælp til repatriering og har benyttet sig af fleksibel udbetaling. Er den 
pågældende omfattet af fortrydelsesretten i udlændingelovens § 17 a, stk. 1 og 2, orienterer 
Hjemrejsestyrelsen samtidig udlændingestyrelsen om, at den pågældende har frasagt sig 
fortrydelsesretten, jf. § 4, stk. 1. 

 

Kapitel 5 
 

Angivelse af likvide midler 
 

     § 11. Den udlænding eller danske statsborger med dobbelt statsborgerskab, der benytter sig af 
fleksibel udbetaling, angiver likvide midler, der svarer til værdien af 10.000 euro eller derover, i 
overensstemmelse med reglerne i Europaparlamentets og Rådets forordning om kontrol med likvide 
midler, der føres ind i eller ud af Unionen, og om ophævelse af forordningen, og toldloven. 

 

Kapitel 6 
 

Ikrafttræden m.v.  
 
     § 12. Bekendtgørelsen træder i kraft den […] 2022. 
 
     § 13. Bekendtgørelsen har virkning for alle ansøgninger om hjælp til repatriering, jf. 



 

repatrieringslovens § 7 a, og hjemrejsestøtte, jf. hjemrejselovens § 8, stk. 2, nr. 2-4, som på 
tidspunktet for lovens ikrafttræden eller senere er under behandling.  
 
 

Udlændinge- og Integrationsministeriet, den [...] 2022 

MATTIAS TESFAYE 

/Louise Ersbøll Leimand 

 
  



 

Bilag 1 
 

Anmodning om fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering 
 
 
Jeg anmoder hermed om fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering efter repatrieringslovens  
§ 14 a, stk. 1. 
 
Personlige oplysninger 

Navn  

CPR-nr. (i Danmark)  

Adresse (i Danmark)  

Postnummer  

By  

Telefonnummer  

Udrejseland  

Samtidig erklærer jeg, at jeg frasiger mig fortrydelsesretten efter udlændingelovens § 17 a, stk. 1 og 
2, hvis jeg er omfattet heraf. Jeg er indforstået med, at frasigelsen af fortrydelsesretten indebærer, at 
jeg ikke vil kunne fortryde repatrieringen til mit hjemland, tidligere opholdsland eller et land, 
hvortil jeg har nær familiemæssig tilknytning, og derved igen tage ophold i Danmark. 

Jeg accepterer, at jeg overtager det fulde ansvar for de udbetalte kontanter ved overlevering i 
lufthavnen i forbindelse med udrejsen af Danmark.  

Anmodningen om fleksibel udbetaling af hjælp til repatriering indleveres til den kommune, som 
ansøgningen om hjælp til repatriering er indgivet til.  

 

 

 
 
 
Dato                                Underskrift 



 

Bilag 2 

 
Anmodning om fleksibel udbetaling af hjemrejsestøtte 

 
 
Jeg anmoder hermed om fleksibel udbetaling af hjemrejsestøtte efter hjemrejselovens § 8 a, stk. 1. 
 
Personlige oplysninger 

Navn  

CPR-nr. (i Danmark)  

Adresse (i Danmark)  

Postnummer  

By  

Telefonnummer  

Udrejseland  

 
Jeg accepterer, at jeg overtager det fulde ansvar for de udbetalte kontanter ved overlevering i 
lufthavnen i forbindelse med udrejsen af Danmark. 

Anmodningen om fleksibel udbetaling af hjemrejsestøtte indleveres til Hjemrejsestyrelsen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dato                                Underskrift 


