Udkast:

Bevilling af repatrieringsydelser
Du har den 26. marts. 2013 ansøgt om økonomisk hjælp jævnfør Repatrieringsloven i forbindelse
med, at du har besluttet at repatriere til LAND den 28.04.2013, Vejle Kommune har nu
færdigbehandlet din ansøgning og bevilger jævnfør Repatrieringsloven følgende:
Bevilling af kr. 127.517,00 til etablering i hjemlandet jf. Repatrieringsloven § 7, stk. 2, nr. 4.
Du er max berettiget til kr. 127.517,00, i etableringsydelse. Der udbetales kr. 51.007,00 ved
udrejsen.
De resterende kr. 76.510,00 udbetales til dig, når du anmoder Vejle Kommune herom. Du skal selv
rette henvendelse til Vejle Kommune efter 1 år fra din udrejse.
Bevilling af i alt kr. 6.976,00 til rejseudgifter til hjemlandet jf. Repatrieringsloven § 7, stk. 2,
nr. 1.
Der bevilges kr. 4.278,00 til flybillet fra Hamborg til LAND jf. Repatrieringsloven § 7, stk. 2, nr. 1
samt dækning af udgifter på kr. 1.000,00 til lokal transport fra hovedstaden til hjemby. Du bevilges
også kr. 1.698,00 til transport fra Vejle til Hamborg lufthavn. Dette svarer til udgifter til en enkelt
togbillet.

På grund af din helbredstilstand og efter Dansk Flygtningehjælps og lægens anbefaling, bevilges
du også kr. 1.475,00 til bus returbillet til en ledsager, som du har besluttet skal være NAVN.

Du har på grund af din sygdom valgt, at din søn skal køre dig til LAND. I forbindelse med
transportomkostningerne, bevilges du beløbet på kr. 999,00 som svarer til en enkelt busbillet fra
Vejle til LAND.

Du bevilges i alt kr. 2.474,00 til transport fra Vejle til BY i LAND. Dokumentation om prisen til
busbilletter er hentet hos rejseselskab, og beløbet bliver udbetalt på din konto inden udrejse.
Bevilling af fragt af personlige ejendele, max 2 m3 jf. Repatrieringsloven § 7, stk.2, nr.4
Du bevilges udgifter til fragt af dine ejendele i størrelsen af maks. 2 m3. Udgifter betales efter
fakturaen fra Blue Water.

Bevilling af indkøb af lægeordineret medicin jf. Repatrieringslov § 7. stk. 2, nr. 7
Du bevilges lægeordineret medicin for et års forbrug. Udgifter betales efter fakturaen fra Apoteket.

Bevilling af indkøb af en rollator jf. Repatrieringslov § 7. stk. 2, nr. 8.
Du bevilges op til kr. 6.231,00,00 til indkøb af hjælpemidler. Dette bevilges jf. Repatrieringsloven §
7. stk. 2. nr. 8. og efter anbefaling fra din læge. Beløbet udbetales først efter faktura for rollator er
afleveret.
Bevilling af kr. 6.355,00 til udgifter til sygeforsikring i et år i hjemlandet, jf. § 7, stk.2, nr. 6.
Du bevilges endvidere kr. 6.355,00 til sygeforsikring i 1 år. Beløbet udbetales først efter et år
direkte til dig og ud fra en vurdering af Dansk Flygtningehjælps medarbejder Vagn Klim Larsen. Du
skal selv rette henvendelse til Vejle Kommune efter 1 år fra din udrejsedato.

Bevilling af Reintegrationsbistand jf. Repatrieringslov § 10. stk.1.
Du er bevilget kr. 2.000,00 i livslang reintegrationsbistand jf. Repatrieringslov § 10. stk.1.som
udbetales bagud af Pensionsstyrelsen fra den 01. maj 2013.
Bevilling af indkøb af erhvervsudstyr jf. Repatrieringslov § 7. stk. 2, nr. 5
Du har søgt om hjælp til Indkøb af erhvervsudstyr, der vil kunne forbedre dine
beskæftigelsesmuligheder og skabe grundlag for selvforsørgelse. Du vil starte et mindre bageri i
din hjemby. Du har også vedlagt en businessplan, med specificeret behov for udstyr.
Der er muligt at bevilge op til kr. 14.763,00.

Bevilling af den form for støtte kræver, at der foreligger en realistisk og troværdig plan for de
aktiviteter, der skal iværksættes i hjemlandet. Det er muligt at indkøbe erhvervsudstyret i
hjemlandet, hvis det er mest hensigtsmæssigt, men støtten kan først udbetales efterfølgende, når
der er fremsendt fornøden dokumentation for indkøbet, som er aftalt ved samtalen samt fornøden
dokumentation fra Kommunen, at du har startet med det erhverv.
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Bevilling af Reintegrationsbistand

Du har den 29 oktober 2013 ansøgt om at modtage en løbende, månedligt livslangt reintegrationsbistand af
kr. ……,00 kr. pr. mdr. jf. Repatrieringsloven § 10 stk. 1. Ligeledes er du berettiget til at modtage et
supplerende livslangt månedligt beløb på ….,00 kr. jf. § 10, stk. 3.

Udbetaling af i alt kr. ……,00 skal påbegynde fra ……………. 2014 (ydelsen udbetales bagud). Da du har
besluttet at beholde din Nemkonto i Danmark, reintegrationsbistand vil være udbetalt på følgende
kontonummer:

XXXX YYYYYYY
Banknavn: Danske Bank
Reg.nr. XXXX
Kontonummer: 12345678

Begrundelsen for din ansøgning er, at du ikke har midler til at dække behovet for reintegrationsbistand
samt ikke er berettiget til at modtage pension fra Bosnien.
Du ønsker at vende tilbage til dit hjemland med henblik på at tage varigt ophold.
Du har i år 2000 fået meddelt opholdstilladelse som familiesammenført forældre.

Det er Vejle Kommunes vurdering, at du ikke kan skaffe dig et forsørgelsesgrundlag i hjemlandet på grund
af din alder og helbredstilstand. Du har ikke været i stand til at påtage dig et arbejde i Danmark i den tid, du
lovligt har opholdt dig i landet.
Ud fra ovennævnte opfylder du betingelserne i § 10, stk. 1 i Repatrieringsloven om at modtage
reintegrationsbistand. Reintegrationsbistanden bevilges jævnfør Repatrieringsloven § 10 (ydelsen
udbetales bagud).

På grund af sprogvanskeligheder har du peget på din søn XXX YYYYYY som din kontaktperson.
Alle breve til dig skal sendes på følgende adresse:

XXXXX YYYYYYYYY
Valdemarsgade …………
7100 Vejle

Det er Udbetaling Danmark, der forestår udbetaling af reintegrationsbistand og som skal kontaktes ved evt.
spørgsmål. Alle spørgsmål skal rettes til:

Udbetaling Danmark
Internationl Pension & Social Sikring
Sortemosevej 2
DK-3450 Allerød
Danmark
Telefonnummer: +45 33 95 50 05
E-mail: penst@penst.dk

Venlig hilsen

John Reib
Afsnitsleder

Nahit Garcevic
Repatrieringskonsulent

Udkast

Udbetaling Danmark
International Pension & Social Sikring
Sortemosevej 2
DK-3450 Allerød
Danmark

Anmodning om udbetaling af reintegrationsbistand

Vejle Kommune anmoder Udbetaling Danmark om at udbetale reintegrationsbistand
til XXXX YYYYYY, CPR-nr., som er den 16. april 2014 repatrieret til LAND.

XXXXX YYYYYYY er bevilget reintegrationsbistand og udbetaling skal påbegyndes fra
01.maj.2014. Pågældende er bevilget en løbende, livsvarigt månedlig
reintegrationsbistand på kr. 2000,00 jf. Repatrieringsloven § 10. stk. 1. Hun er også
bevilget et supplerende månedligt beløb på kr. 800.00 jf. Repatrieringsloven § 10, stk.
3.

XXXXX YYYYYY har fået en grundig vejledning om udbetaling af reintegrationsbistand.
XXXXX YYYYYY ønsker at få udbetalt sin reintegrationsbistand til bank konto i LAND, hvis oplysninger
vedlægges dette brev.
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XXXXXX YYYYYYY vil fremover bor på følgende adresse i LAND:

XXXXXX YYYYYYYY
Varosh
71000 Ferizaj
(Land)

XXXXXXX YYYYYY er analfabet og taler ikke dansk og er i øvrigt meget syg, så hun vil have sit barnebarn som
kontaktperson og person, som alle breve fra jer skal sendes til. Han skal sørge for at brevene bliver sendt
videre til XXXXX YYYYY og besvaret.

Kontaktperson for XXXXX YYYYYY er:

XXXX YYYYY ZZZZZ
Ribe Landevej 3333 C. st. tv.
7100 Vejle

Såfremt der er spørgsmål til ovenstående, er Pensionsstyrelsen velkommen til at kontakte undertegnede.
Venlig hilsen

John Reib

Nahit Garcevic

Afsnitsleder
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Oplysninger til Apoteket

Hej NAVN,

jf. Repatrieringslov § 7. stk. 2, nr. 7 er du berettiget til lægeordineret medicin for forbrug i et år.

Når du skal hente din medicin skal du udover recepten aflevere også dette brev til Apoteket.

Det beløb du skal selv betale skal faktureres med elektronisk faktura på:

Vejle Kommune
CVR nr.: 29189900
EAN nummer: 579 800 63 63 629.

En kopi af elektronisk faktura skal sendes til:

Jobcenter Vejle
Havneparken 14 A, st. th.
7100 Vejle
Att.: Nahit Garcevic

Eller per mail:

E-mail: nahga@vejle.dk

Med venlig hilsen

Nahit Garcevic
Repatrieringskonsulent
Jobcenter Vejle

