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Udlændinge- og Integrationsudvalget 

Folketinget 

Christiansborg 

1240 København K 

Udlændinge- og Integrationsudvalget har den 17. februar 2021 stillet følgende 

spørgsmål nr. 316 (alm. del) efter ønske fra Peter Skaarup (DF) til udlændinge- og 

integrationsministeren, som hermed besvares. 

 

Spørgsmål nr. 316: 

 

Vil ministeren redegøre for, hvor mange personer der har modtaget repatrierings-

ydelse fra den danske stat og derefter er kommet tilbage til Danmark? 

 

Svar: 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har gennemført et eftersyn af repatrie-

ringsordningen i 2020, og der er i den forbindelse udarbejdet en deskriptiv analy-

se af personer, som er repatrieret med støtte efter repatrieringsloven i 2012-

2019. Det fremgår af analysen, at 2.026 personer er repatrieret med støtte efter 

repatrieringsordningen i perioden 2012-2017. 161 personer, svarende til 8 pct. af 

de udrejste, var igen registreret med bopæl i Danmark to år efter repatrierings-

tidspunktet.  

 

Det gælder bl.a. for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, at de har mu-

lighed for at fortryde repatriering inden for 12 måneder eller efter visse omstæn-

digheder inden for 24 måneder efter udrejsen og vende tilbage til Danmark på 

samme opholdsgrundlag. En udlænding, der ikke er omfattet af fortrydelsesret-

ten, kan alene tage ophold i Danmark igen, hvis den pågældende opnår nyt op-

holdsgrundlag. Det har ikke været muligt at skelne mellem, hvorvidt de 161 oven-

nævnte personer, der er vendt tilbage til Danmark, har benyttet fortrydelsesret-

ten, eller om de er kommet til Danmark på et nyt opholdsgrundlag. 

 

Det bemærkes afslutningsvis, at der endnu ikke foreligger et opdateret datagrund-

lag, som gør det muligt at opdatere opgørelsen. 

 

Udlændinge- og Integrationsudvalget 2020-21
UUI Alm.del - endeligt svar på spørgsmål 316

Offentligt

https://integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser/filer-tal-og-analyser/arkiv/Deskriptivanalyseafpersongruppensomerrepatrieretmedsttteefterrepatrieringsloveni20122019.pdf
https://integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser/filer-tal-og-analyser/arkiv/Deskriptivanalyseafpersongruppensomerrepatrieretmedsttteefterrepatrieringsloveni20122019.pdf
https://integrationsbarometer.dk/tal-og-analyser/filer-tal-og-analyser/arkiv/Deskriptivanalyseafpersongruppensomerrepatrieretmedsttteefterrepatrieringsloveni20122019.pdf
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