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Vejledning vedr. § 14.11.02.20 - udgifter til hjemtrans-

port ved ufrivilligt ophold i udlandet på grund af æres-

relaterede konflikter. 
 

1. Baggrund 

På Finansloven for 2017 og frem er der fra § 14.11.02.20 årligt afsat 0,1 mio. kr. til 

afholdelse af udgifter ifbm. hjemtransport. På den baggrund har Udlændinge- og 

Integrationsministeriet den 1. februar 2017 udstedt bekendtgørelse herom. Mid-

lerne skal anvendes til at yde økonomisk kompensation til kommuner og Uden-

rigsministeriet, der står i en konkret situation, hvor der behov for at betale for 

hjemtransport af personer over 18 år, der har opholdt sig ufrivilligt i udlandet pga. 

en æresrelateret sag, f.eks. et tvangsægteskab, en genopdragelsesrejse eller en 

tvungen forlovelse. 

 

Initiativet udmøntes som en pulje, der administreres af Styrelsen for International 

Rekruttering og Integration under Udlændinge- og Integrationsministeriet.  

 

2. Anvendelsesområde 

Der kan søges om refusion fra puljen i tilfælde, hvor Udenrigsministeriet eller en 

kommune får kontakt til en person over 18 år, der opholder sig ufrivilligt i udlan-

det som følge af en æresrelateret konflikt og ikke selv har midler til at betale for 

hjemrejsen til Danmark.  

 

Æresrelaterede konflikter, der resulterer i et ufrivilligt ophold i udlandet, kan 

f.eks. være: 

- Tvangsægteskab  

- Tvungen forlovelse  

- Tvungen religiøs vielse uden borgerlig gyldighed 

- En genopdragelsesrejse eller et andet ufrivilligt udlandsophold, hvor en 

person mod sin vilje efterlades i udlandet eller sendes til udlandet, fordi 

den pågældende person i ægtefællens eller familiens øjne har krænket 

familiens ære, f.eks. ved at ønske skilsmisse, have sex før ægteskab, have 

en kæreste mod familiens vilje, modsætte sig et ægteskab, en forlovelse 

eller en religiøs vielse eller på anden vis opføre sig i modstrid med famili-

ens normer, eller hvis der verserer rygter om ovennævnte. 

 

Refusionen gives som dækning af Udenrigsministeriets eller kommunens udgifter 

til hjemtransporten af den pågældende person. 

 

Rejsen skal foretages med den billigst mulige rejseform under hensyntagen til, at 

formålet med rejsen kan opfyldes. 
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Der kan ydes refusion af udgifter på op til 15.000 kr. per person. 

 

3. Ansøgerkreds og målgruppe 

Puljen kan søges af Udenrigsministeriet og kommuner til hel eller delvis dækning 

af udgifter til hjemtransport af personer over 18 år, der er strandet ufrivilligt i 

udlandet som følge af en æresrelateret konflikt.  

 

4. Ansøgning om tilskud fra puljen 

Som led i styrelsens behandling af ansøgninger om refusion til dækning af udgifter 

til hel eller delvis dækning af hjemtransport af voksne skal Udenrigsministeri-

et/kommunerne udfylde vedlagte ansøgningsskema. 

 

Her skal ansøger oplyse følgende: 

 

 Type af æresrelateret konflikt 

 

 Sandsynliggørelse af, at der er tale om ufrivilligt ophold 

 

 Om det er økonomisk muligt, at personen selv kan skaffe betaling for 

hjemtransporten.  

 

 Dokumentation for lovlige opholdsgrundlag i Danmark  

 

 Dokumentation for Udenrigsministeriets eller kommunalbestyrelsens ud-

gift til hjemtransport  

 

Der kan som udgangspunkt ikke ydes refusion fra puljen til dækning af udgifter i 

forbindelse med: 

 

 Rejseledsagere. Der kan kun undtagelsesvist ydes refusion af udgifter til rejse-

ledsager, herunder hvis vedkommende, der arrangeres hjemtransport for, 

som følge af alvorlig sygdom, psykisk helbredstilstand eller lignende ikke er i 

stand til at foretage rejsen alene, eller hvis det på baggrund af en vurdering af 

pågældendes sikkerhed må anses for uforsvarligt at foretage rejsen alene 

 

 Hotelophold/overnatning, med mindre det er en del af hjemrejsen. 

 

 

5. Ansøgning 

Ansøgning om tilskud fra puljen skal sendes til pulje@siri.dk. Spørgsmål i forbin-

delse med udfyldelse af ansøgningsskemaet kan stilles til pulje@siri.dk eller sty-

relsens puljetelefon 72142207, som besvares mandag-fredag 9.00-15.00. 

  

mailto:pulje@siri.dk
mailto:pulje@siri.dk

