
 

 

 

 

Bilag 1: Myndighedsopgaver og Frederiksberg Kommunes resultater for repatriering 

Myndighedsopgaver i forbindelse med repatriering 

Repatrieringsindsatsen skal sikre, at flygtninge og øvrige udlændinge, der ønsker eller overvejer at 

vende tilbage til oprindelseslandet, får den bedst mulige vejledning og rådgivning til at kunne træffe en 

beslutning om at vende hjem. De nye regler betyder, at kommunen ved alle samtaler med udlændinge i 

målgruppen for repatriering skal vejlede om mulighederne for repatriering. 

De nye regler om systematisk kommunal vejledningspligt om repatrieringsordningen har ikke ændret 

ved, at kommunen alene har ansvaret for at give en generel vejledning om mulighederne for repatriering. 

Generel vejledning er vejledning af generel karakter, som ikke er tilknyttet konkrete sager, og hvor 

kommunen ikke skal give en detaljeret gennemgang af repatrieringslovgivningen, men blot ridse de 

generelle kriterier og støttemuligheder op.  

Dermed vil det også fortsat være Dansk Flygtningehjælp, som varetager den uddybende og individuelle, 

konkrete rådgivning (detaljeret vejledning) til udlændinge.1 I den forbindelse hjælper Dansk Flygtninge-

hjælp borgeren med at afklare de forskellige forhold, der leder den enkelte til en endelig beslutning. 

Hos Dansk Flygtningehjælp har borgerne mulighed for at modtage telefonisk og personlig rådgivning om 

repatriering på forskellige sprog, og borgerne tilbydes tolkebistand til samtalerne, hvis de ønsker det. 

Dertil tilbyder Dansk Flygtningehjælp pjecer og rapporter på forskellige sprog, ligesom de har film om 

emnet på deres hjemmeside. 

Yderligere er der løbende kontakt mellem Dansk Flygtningehjælp og landets kommuner i forbindelse 

med oplysningsarbejdet om repatriering. Dansk Flygtningehjælp arrangerer eksempelvis netværksmøder 

i kommunerne for borgere i målgruppen, og der er materiale henvendt til sagsbehandlere på Dansk 

Flygtningehjælps hjemmeside. 

Det bemærkes, at der som led i aftalen fra december 2017 om ”Fokus på tilbagevenden til hjemlandet” er 

etableret en fireårig pulje til at understøtte den styrkede ordning om repatriering, herunder i form af 

informations- og rådgivningsindsatser om repatriering målrettet kommunale sagsbehandlere og borger-

ne. I den kommende periode forventes derfor en fornyelse og videreudvikling af informationsmaterialet 

om repatrieringsordningen, som vil blive indarbejdet i Frederiksberg Kommunes vejledning på relevant vis. 

                                                      
1  Dansk Flygtningehjælp varetager denne rådgivningsopgave for Udlændinge- og Integrationsministe-
riet, foreløbigt indtil udgangen af 2018. Udlændinge- og Integrationsministeriet har i juli 2018 sendt råd-
givningsopgaven i udbud. 
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Når den enkelte beslutter sig for at vende tilbage til hjemlandet, overtager kommunen sagen. Det er 

således den enkelte kommune, som træffer afgørelse om udbetaling af hjælp til repatriering efter 

repatrieringslovens § 7 og skal sikre indhentning af dokumentation.  

I nogle tilfælde henvender borgerne sig til kommunen angående repatriering, hvorefter borgeren bliver 

henvist til Dansk Flygtningehjælp til nærmere rådgivning. I andre tilfælde har borgeren haft den første 

kontakt direkte med Dansk Flygtningehjælp, som inddrager kommunen efter at have rådgivet borgerne. 

Sidstnævnte tilfælde kan fx dreje sig om borgere, som ikke modtager ydelser fra kommunen, og derfor 

ikke løbende er i kontakt kommunen.  

Frederiksberg Kommunes resultater i forhold til repatriering 

Målgruppen for repatriering er meget bred og forskelligartet, og der er ikke meldt måltal ud for 

repatrieringsindsatsen på landsplan. 

Af de senest offentliggjorte tal for repatrieringsindsatsen fremgår, at 65 borgere fra Frederiksberg 

Kommune, som var statsborgere i ikke-vestlige lande, repatrierede i perioden 2007-2017. Til 

sammenligning var der i samme periode 554 borgere fra Københavns Kommune, som var statsborgere i 

ikke-vestlige lande, som repatrierede, mens tallet på landsplan var 3.567 personer. Se tabel 1. 

Tabel 1: Antal statsborgere i ikke-vestlige lande, der er repatrieret med støtte efter repatrieringsloven 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 I alt 

Frederiksberg 1 0 0 14 20 10 8 2 1 5 4 65 

København 24 16 22 60 118 82 70 54 38 38 32 554 

Hele landet 100 214 133 380 623 453 396 318 307 301 342 3.567 

Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets svar på spørgsmål nr. 508 (Udlændinge- og Integrationsudvalget 
2017-18, alm. del). 

 

Det fremgår endvidere af de seneste tal, at andelen af statsborgere i ikke-vestlige lande, der er 

repatrieret, generelt ligger på samme niveau på Frederiksberg (1,59 pct.) som i Københavns Kommune 

(1,46 pct.) og på landsplan (1,92 pct.). Se tabel 2.2 

Forvaltningen vil fremadrettet opgøre, hvor mange resultattilskud kommunen modtager for repatrierede 

udlændinge. Disse data vil fremadrettet indgå i relevante opfølgninger, der forelægges Arbejdsmarkeds- 

og Uddannelsesudvalget.  

Tabel 2: Antal og andel (i pct.) statsborgere i ikke-vestlige lande, der er repatrieret med støtte efter 
repatrieringsloven i perioden 2007-2017 

 
Antal repatrierede 

Antal statsborgere i ikke-
vestlige lande pr. 1. januar 2012 Andel repatrierede 

Frederiksberg 65 4.091 1,59 pct. 

København 554 37.942 1,46 pct. 

Hele landet 3.567 186.107 1,92 pct. 

Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriets svar på spm.508 (Udlændinge- og Integrationsudvalget 2017-18, alm. del). 

                                                      
2 Det samlede antal statsborgere i ikke-vestlige lande, som indgår i beregningen, indeholder både per-
soner, som er omfattet af personkredsen for repatriering (dvs. flygtninge mv. samt familiesammenførte), 
og personer, som ikke er omfattet af personkredsen for repatriering (dvs. personer med opholdstilladelse 
som studerende, arbejdstager mv.). Andelen af repatrierede vil derfor være højere, hvis der ses på 
forholdet mellem antal repatrierede og alene det antal statsborgere i ikke-vestlige lande, som faktisk er 
omfattet af personkredsen for repatriering. En sådan opgørelse vil også påvirke forskellene i andele 
mellem de enkelte kommuner og mellem den enkelte kommune og andelen på landsplan. En sådan 
opgørelse er imidlertid ikke umiddelbart tilgængelig. 


