Vejledning til kommuner: Repatrieringsproces for danske statsborgere med dobbelt
statsborgerskab.
Dette er en kort vejledning til kommuner vedrørende repatrieringsprocessen for dobbelte danske
statsborgere. Der henvises til Vejledning til repatrieringsloven punkt 4.4 samt 7.0 for yderligere
vejledning.

Repatrieringsloven omfatter efter § 3, stk. 1 danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der i
forbindelse med repatriering løses fra deres danske statsborgerskab
Betingelse for danske statsborgeres ansøgning om økonomisk hjælp til repatriering:
Ansøger skal være både dansk og anden statsborger på ansøgningstidspunkt, og ansøger skal fremlægge
dokumentation herfor f.eks. i form af et gyldigt pas.

Efter rådgivningssamtale med borgeren fremsender Dansk Flygtningehjælp brev med anmodning om
sagsbehandling til bopælskommunen, der på almindelig vis vurderer om borgeren opfylder betingelserne for
at modtage økonomisk hjælp til repatriering.

1. Kommunen giver borgeren et betinget tilsagn om repatrieringsstøtte
•

Betingelse for tilsagnet: borgeren skal indenfor en frist på 2 måneder søge Udlændinge- og
Integrationsministeriet, Indfødsretskontoret om betinget løsning fra dansk statsborgerskab

2. Ansøgning om betinget løsning
•

•

Borgeren søger om betinget løsning fra dansk statsborgerskab via ansøgningsskema på
Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside:
http://uim.dk/filer/Statsborgerskab/ansoegning-om-loesning-fra-danskstatsborgerskab.pdf
OBS! En dansk statsborger med dobbelt statsborgerskab, der er forælder til et mindreårigt
barn, der er omfattet af ansøgningen om repatriering, vil samtidig skulle søge om betinget
og efterfølgende ubetinget løsning fra det danske statsborgerskab på vegne af dette barn.
Forældremyndighedsindehaveren eller forældremyndighedsindehaverne skal i den
forbindelse underskrive ansøgningen om løsning. Hvis barnet er fyldt 12 år, skal det høres
over ansøgning om løsning.

3. Dokumentation for ansøgning om betinget løsning
• Borgeren fremviser over for kommunen dokumentation på ansøgning om betinget løsning
fra det danske statsborgerskab

4. Udlændinge- og Integrationsministeriet vurderer om pågældende kan løses betinget

1

•
•

Betingelse for løsning er, at der er et legitimt behov. Repatriering udgør som udgangspunkt
et legitimt behov for løsning fra det danske statsborgerskab
Udlændinge- og Integrationsministeriets sagsbehandlingstid for betinget løsning fra
statsborgerskab er 3-4 måneder

5. Udlændinge- og Integrationsministeriet meddeler borgeren tilsagn om betinget løsning

6. Borgeren fremviser over for kommunen dokumentation for betinget løsning fra det danske
statsborgerskab, og kommunen påser herefter at borgeren fortsat opfylder betingelserne efter
repatrieringsloven. Kommunen giver endeligt tilsagn om støtte.

7. Almindelig proces frem til udrejse; borgeren modtager første del af repatrieringsstøtten ved
tilbagevenden

8. Udrejse – ansøger tager bopæl i sit (andet) hjemland

9. Ansøger indgiver ansøgning om ubetinget løsning fra det danske statsborgerskab til Udlændinge –
og Integrationsministeriet senest 12 måneder efter udrejsen fra Danmark
•

Der fremsendes til Udlændinge – og Integrationsministeriet dokumentation for, at
pågældende er statsborger og bosiddende i et andet land. Dette kan gøres umiddelbart
efter tilbagevenden til det pågældende land. Udlændinge- og Integrationsministeriet
tjekker, om pågældende fortsat har bopæl i Danmark.

•

OBS! Fristen for ansøgning om ubetinget løsning kan under helt særlige omstændigheder
forlænges med yderligere 12 måneder ved ansøgning hos kommunen. Kommunen skal
advisere Udlændinge- og Integrationsministeriet, hvis de bevilliger en sådan forlængelse.

10. Ansøger modtager erklæring på ubetinget løsning fra det danske statsborgerskab
•

Udlændinge – og Integrationsministeriet sender borgeren en erklæring om ubetinget
løsning fra dansk statsborgerskab med kopi til den tidligere bopælskommune

•

OBS! I tilfælde hvor kommunen ikke modtager dokumentation for ubetinget løsning, og
den pågældende borger vender tilbage til Danmark, skal kommunen træffe afgørelse om
tilbagebetaling af den modtagne støtte

11. Kommunen udbetaler anden del af ydelserne efter dokumentation for ubetinget løsning
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