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Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 
Folketinget 
Christiansborg 
1240 København K 

Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget har den 19. august 2016 stillet 

følgende spørgsmål nr. 854 (alm. del) efter ønske fra Martin Henriksen (DF) til 

udlændinge-, integrations- og boligministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 854: 

 
”Ministeren bedes oplyse, hvor mange syrere der har søgt om penge efter 
repatrieringsloven indenfor det seneste år? Og om der i visse er tilfælde givet 

afslag, og i givet fald med hvilken begrundelse?” 

 

Svar: 

 

Afgørelser efter repatrieringsloven, herunder afgørelser vedrørende ansøgninger 

om økonomisk støtte til repatriering efter repatrieringslovens § 7, træffes af 

kommunalbestyrelsen. Der føres ikke en central registrering af afgørelser efter 

repatrieringslovens § 7, og ministeriet gøres generelt ikke bekendt med de 

begrundelser, der måtte være givet i forbindelse med afslag på ansøgninger om 

økonomisk støtte til repatriering.   

 

Det kan dog oplyses, at Ankestyrelsen i en konkret afgørelse fra juni i år har 

stadfæstet en kommunes afgørelse om ikke at yde hjælp til repatriering til Syrien. 

Afgørelsen er begrundet i, at Syrien på nuværende tidspunkt ikke vurderes at 

være et land, man kan vende permanent tilbage til.    

 

Det bemærkes i den forbindelse, at det af repatrieringslovens § 2 fremgår, at det 

er en grundlæggende betingelse for at få hjælp til repatriering, at ansøger vender 

tilbage til sit hjemland eller et tidligere opholdsland med henblik på at tage varig 

bopæl.  

 

Dansk Flygtningehjælp, som varetager rådgivningsopgaven vedrørende 

repatriering på vegne af Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, har på 

ministeriets forespørgsel oplyst, at Dansk Flygtningehjælp modtager en del  
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henvendelser fra syriske statsborgere, der ønsker vejledning om repatriering til 

Syrien eller til andre lande.  

 

 

 

Inger Støjberg  

/ 

 

 

Henrik Thomassen 

 


