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Kære Dogan Polat
Tak for din henvendelse af 30. august 2013 vedrørende regeringens nye udspil
om at styrke repatrieringsordningen, hvor du foreslår, at regeringen bør afskaffe
det aldersmæssige kriterium for at kunne få støtte efter repatrieringsloven.
Du har i den forbindelse anført, at du som formand for Tyrkisk Kulturforening i
Albertslund daglig har kontakt med mange borgere med tyrkisk baggrund, og at
borgerne giver udtryk for, at den aldersmæssige begrænsning på 55 år bør
afskaffes, så dem, der virkelig ønsker at repatriere, kan få lov til det.
Jeg kan i den forbindelse oplyse, at repatrieringsordningen giver mulighed for at
yde økonomisk hjælp til herboende udlændinge, som selv ønsker at vende tilbage til deres hjemland for at opbygge en ny tilværelse eller for at nyde deres
sidste år. Med udspillet lægger regeringen op til markante forbedringer af repatrieringsordningen med henblik på at hjælpe den enkelte til muligheden for en
bedre tilværelse.
Repatrieringsordningen består af individuelle støttemuligheder i form af
økonomisk støtte i form af engangsydelser, herunder dækning af udgifter til hjemrejse og til transport af personlige ejendele og hjælp til etablering på 125.262 kr. (2013-niveau) for en person over 18 år,
en løbende månedlig ydelse (reintegrationsbistand) til primært ældre udlændinge, der vender hjem, og
rådgivning og vejledning her i landet.
Der gælder således ikke generelt en aldersgrænse for at opnå støtte til repatriering. Alle, der er omfattet lovens personkreds, som ønsker at repatriere, kan i
forbindelse med repatriering modtage de nævnte engangsydelser i det omfang,
de pågældende ikke selv råder over midler. Det gælder uanset alder.
Reintegrationsbistand derimod er en pensionslignende ydelse, der har til formål
at give ældre og/eller uarbejdsdygtige personer, der ikke selv har mulighed for
at tage et arbejde i hjemlandet, et forsørgelsesgrundlag – personer, der i Dan-
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mark typisk ville modtage alders- eller førtidspension. Reintegrationsbistanden
er derfor målrettet denne gruppe af befolkningen, hvorfor der er knyttet visse
yderligere – bl.a. aldersmæssige – betingelser til at kunne modtage denne bistand.
For at kunne modtage reintegrationsbistand, skal man derfor enten være fyldt
55 år eller opfylde betingelserne for at modtage førtidspension eller være fyldt
50 år og på grund af sin helbredstilstand eller lignende forhold ikke må antages
at kunne forsørge sig selv. Herudover skal man have haft opholdstilladelse i
Danmark i fem år og ikke være i besiddelse af midler til at forsørge sig selv.
Tak, fordi du tog dig tid til at skrive til mig.

Med venlig hilsen

Annette Vilhemsen

