Bevilling af repatriering
Esbjerg kommune bevilger dig hermed støtte efter lov om repatriering § 7 til følgende:
Etableringsydelse.
Du er bevilget i alt 125.262 kr.
Hjælpen udbetales over 2 gange.
De 18.730 kr. udbetales inden udrejse af Danmark, og de 106.532 kr. er til udbetaling efter et
år.
Etableringsydelse til børn.
Dine børn er bevilget etableringsydelse med i alt 38.202 kr. pr. barn.
Inden udrejse indsættes der 6.242 kr. pr. barn på din nemkonto.
Efter et år indsættes der yderligere 31.960 kr. pr. barn på din nemkonto.
Hjælp til erhvervsudstyr.
Du er bevilget hjælp til indkøb af erhvervsudstyr til max. 14.502 kr.
Hjælp til hjemrejse.
Du er bevilget hjælp til hjemrejse fra Esbjerg til din hjemby i
Støtte til transport. Max 2m3 pr. person.
Du er bevilget støtte til transport af dine ejendele fra Esbjerg til din hjemby i .
Sygeforsikring.
Du er bevilget sygeforsikring med max. 6.242 kr.
Beløbet kan først udbetales om et år efter udrejse og sammen med de 106.532 kr.
Medicin.
Du er bevilget hjælp til et års forbrug af nødvendig lægeordineret medicin. Din læge skal inden
din afrejse udskrive en recept på et års forbrug, og du kan afhente medicinen på apoteket.
Apoteket sender herefter regning til Esbjerg kommune.
Personlige hjælpemidler.
Du er bevilget hjælp til indkøb af til max. 6.120 kr. og nødvendige vaccinationer.
Bevilling af reintegrationsbistand jf. Lov om repatriering § 10.
Du har valgt den livslange ydelse og du er derfor bevilget kr. pr. måned.
Reintegrationsbistanden udbetales fra Udbetaling Danmark International Pension ,
Sortemosevej 2, 3450 Allerød .-9
Det er vigtigt at du hvert år returnerer skemaer med underskrift til Udbetaling Danmark, da
ydelsen ellers vil blive stoppet.

Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg inden 4 uger
efter modtagelsen af dette brev. Klagen skal være modtaget i kommunen inden normal
kontortids ophør senest 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Herefter genvurderer vi

afgørelsen. Fastholdes
Beskæftigelsesudvalg.

afgørelsen,

sendes

sagen

videre

til

Ankestyrelsens

Se lovtekst på www.retsinfo.dk
Kontakt
Skal du aflevere bilag, kan det sendes på mail til
kontanthjaelp@esbjergkommune.dk eller via din digitale postkasse på borger.dk
Har du spørgsmål til dette brev, kan du ringe på telefon 76 16 93 85.
Vi træffes bedst på telefon: Mandag, tirsdag onsdag og fredag fra 9.30 – 11.30 og
torsdag tillige fra 15.30 – 16.30.

Rekognosceringsrejse til
Du har søgt om at modtage kontanthjælp under ophold i udlandet i forbindelse med
rekognosceringsrejse til Fejl! Bogmærke er ikke defineret. i perioden
Esbjerg Kommune godkender, at du kan modtage kontanthjælp i perioden under ophold i
udlandet.
Afgørelsen er truffet efter Repatrieringslovens § 6.
Se lovtekst på www.retsinfo.dk
Begrundelse:
Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
På baggrund heraf vurderes du at opfylde betingelserne for at deltage i rekognosceringsrejse
til Fejl! Bogmærke er ikke defineret.i perioden
Henvend dig straks ved hjemkosten
Da tilladelsen til at modtage kontanthjælp i udlandet kun gælder ovennævnte periode, kræver
Esbjerg Kommune, at du straks ved hjemkomsten retter henvendelse hertil med pas og
billetter som dokumentation for, at opholdet ikke har varet længere end den tilladte periode.
Henvendelse kan ske til Borgerservice, Kontanthjælp, på en af disse 3 adresser:
•
•

Bramming Rådhus, Sct. Knuds Alle 7, 6840 Bramming
Esbjerg Rådhus, Torvegade 74, 6700 Esbjerg

Klagevejledning
Du kan klage over afgørelsen til Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg inden 4 uger
efter modtagelsen af dette brev. Klagen skal være modtaget i kommunen inden normal
kontortids ophør senest 4 uger efter modtagelsen af afgørelsen. Herefter genvurderer vi
afgørelsen. Fastholdes afgørelsen, sendes sagen videre til Ankestyrelsens
Beskæftigelsesudvalg.
Jeg træffes bedst på telefon: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag fra 9.30 – 11.30 og torsdag
fra 15.30 – 16.30.

Erklæring om reintegrationsbistand
Esbjerg kommune kan efter repatrieringslovens § 10, stk. 1 yde en reintegrationsbistand i 5
år, eller en livslang månedlig ydelse.
Esbjerg kommune anmoder dig tage stilling til følgende:

Forslag nr. 1:
Reintegrationsbistand i 5 år plus supplerende ydelse.
Reintregationsbistand pr. måned
Supplerende reintegrationsbistand
I alt pr måned

2.500 kr.
1.000 kr.
3.500 kr.

Forslag nr. 2 :
Reintegrationsbistand livslang plus supplerende ydelse.
Reintegrationsbistand pr. måned
Supplerende reintegrationsbistand
I alt pr måned

2.000 kr.
800 kr.
2.800 kr.

Se lovtekst på www.retsinfo.dk
Jeg erklærer, at jeg ønsker at få min reintegrationsydelse udbetalt som forslag …...
dato , cpr. nr. og
Underskrift…………………………………………………………………………………………………………….

Vejledning til oprettelse af erhvervsplan i forbindelse med
ansøgning om repatriering
Der skal laves en kort beskrivelse af, hvilken virksomhed der ønskes opstartet i
hjemlandet.
Beskrivelsen skal som minimum indeholde:
1. Faktuelle oplysninger om virksomheden
o Herunder placering
2. Hvilken slags virksomhed vil du starte?
o Herunder omfang af virksomhedens størrelse, antal ansatte mv.
3. Hvilke produkter eller ydelser vil du sælge?
o Og hvordan leveres de?
4. Hvem er dine kunder?
5. Hvem er dine leverandører?
6. Hvad er dine personlige forudsætninger for at starte virksomheden?
7. Hvilke tilladelser kræves fra myndighederne?
Endvidere skal der opstilles budget for:
• Etableringsomkostninger
o Hvad koster det, at etablere virksomheden ?
o Hvilket udstyr skal købes ?
• Driftsomkostninger og Driftsudgifter
o Opstilling af forventede indtægter ved salg mv.
o Opstilling af forventede udgifter til varekøb, faste omkostninger
mv.
Hvordan skal udgifterne til etablering finansieres ud over evt. tilskud fra
Kommunen i forbindelse med repatriering. Har du opsparing eller kan låne
penge via bank, familie eller andet.

