FAKTAARK
Midlertidig særlig støtteordning vedr. Iran
Personkreds omfattet af den særlige støtteordning vedr. Iran
Støtteordningen vil vare fra ordningens tiltrædelse til 31. december 2018 og vil alene omfatte asylansøgere
fra Iran uden opholdstilladelse, der opholder sig her i landet på datoen for vedtagelsen af aktstykket.
Støtteordningen omfatter:







Asylansøgere, der har indgivet deres asylansøgning inden datoen for aktstykkets vedtagelse, og
som frafalder deres asylsag (dvs. efter sagen er antaget til behandling i Danmark).
Afviste asylansøgere, der har fået endeligt afslag på asyl mv., og som skal udsendes til Iran.
Uledsagede mindreårige (UMI’er) fra Iran, der har modtaget endeligt afslag på asyl og
midlertidig opholdstilladelse som uledsaget mindreårig, jf. udlændingelovens § 9 c, stk. 3, nr. 2.
Med henblik på at fremme UMI’ers frivillige udrejse, vil UMI’er, der er omfattet af den
forberedte hjemsendelsesordning også kunne tilbydes økonomisk støtte – svarende til det
beløb, der bliver udbetalt til voksne.
Udlændinge fra Iran, som er udvist med indrejseforbud på grund af kriminalitet, som medvirker
til udsendelsen, vil have adgang til at opnå økonomisk støtte.
Arten af kriminaliteten tages i betragtning ved afgørelsen om tildeling af støtten, således at
grovere kriminalitet så som forbrydelser mod statens sikkerhed, terrorisme og personfarlig
kriminalitet som udgangspunkt er udelukket fra at modtage støtte.

Støtteordningen omfatter ikke:




Iranske asylansøgere, der er indrejst før datoen for vedtagelsen af aktstykket, og som ikke er
blevet registreret som asylansøgere i Danmark, men som er blevet afvist, overført eller
tilbageført til et andet land efter reglerne i udlændingelovens kapitel 5 a (Dublinforordningen).
Iranske asylansøgere, som tidligere har fået økonomisk støtte eller tilsagn herom, jf. akt. nr. 56
af 18. december 2012, akt. nr. 126 af 20. juni 2013 eller akt. 109 af 19. marts 2015.
Udlændinge fra Iran, der er udelukket fra at få opholdstilladelse efter udlændingelovens § 10
(personer på tålt ophold).

Principper og vilkår for den særlige støtteordning
For at kunne blive omfattet af ordningen skal asylansøgeren have indgivet en ansøgning om asyl til
Udlændingestyrelsen, inden aktstykkets vedtagelse. Ansøgeren må ikke have verserende sager om
opholdstilladelse hos udlændingemyndighederne. Såfremt en ansøgning om opholdstilladelse ikke er
færdigbehandlet hos udlændingemyndighederne, vil ansøgeren skulle frafalde denne og ansøge om
økonomisk støtte senest inden udgangen af 2018.
Den økonomiske støtte vil udgøre 20.000 kr. pr. voksen og 10.000 kr. pr. barn under 18 år, hvis de
pågældende indgiver en ansøgning om økonomisk støtte inden 4 måneder fra aktstykkets vedtagelse. Det
er den pågældendes alder på tidspunktet for aktstykkets vedtagelse, der er afgørende for det tildelte beløb.
Hvis ansøgningen om at blive omfattet af ordningen indgives i de sidste ca. 3,5 måneder af
støtteordningens forløb, vil den økonomiske støtte udgøre 15.000 kr. pr. voksen og 7.000 kr. pr. barn. Det
er tidspunktet for Udlændingestyrelsens modtagelse af den pågældendes ansøgning, der er afgørende for

det tildelte beløb efter støtteordningen. Udlændinge, der frafalder deres asylsag efter de har fået antaget
deres sag til behandling i Danmark, vil i tillæg til ovenstående beløb kunne modtage yderligere 10.000 kr.
Såfremt en uledsaget mindreårig (UMI) skal udsendes til Iran som led i ordningen vedrørende forberedt
hjemsendelse, vil støtten blive beregnet ud fra det, en voksen ville kunne modtage i støtte. Støttebeløbet
for UMI’er bliver ikke reduceret i løbet af støtteordningens gyldighedsperiode.
Herudover vil de personer, der vælger at benytte sig af ordningen, få dækket udgiften til transport,
herunder transport af personlige ejendele op til 2 m3 pr. person.
Udover de ovennævnte støttebeløb vil der kunne bevilges et beløb til indkøb af erhvervsudstyr inden for en
ramme på maksimalt 10.000 kr. pr. voksen.
Det er en betingelse for at være omfattet af ordningen, at ansøgeren medvirker til udrejsen. En udlænding
vil kunne skifte fra ikke-medvirken til medvirken. Selvom udlændingen ikke tidligere har med-virket og
eventuelt har været frihedsberøvet og er blevet løsladt, vil der kunne tildeles støtte.
En udlænding, der er frihedsberøvet med henblik på udsendelse, vil som udgangspunkt ikke være omfattet
af støtteordningen.
Som undtagelse til dette vil enkelte frihedsberøvede have adgang til at modtage økonomisk støtte, såfremt
der er tale om, at den økonomiske støtteordning etableres mens den pågældende er frihedsberøvet. Det vil
i disse tilfælde være en betingelse, at udlændingen straks tilkendegiver at medvirke til udrejsen.
Ansøgning og rådgivning
Rådgivningstjenesten (Dansk Flygtningehjælp) kan kontaktes for rådgivning vedrørende støtte og hjemrejse
på return.advice@drc.ngo eller på telefon 3373 5000. Hjemrejserådgivningen kan også kontaktes på
Avnstrup, Sjælsmark og Kærshovedgård.
Ansøgning om støtte skal ske til Udlændingestyrelsen. Det er Udlændingestyrelsen, der skal træffe
afgørelse om, hvorvidt betingelserne for at være omfattet af ordningen er opfyldt. Udlændingestyrelsens
afgørelse kan påklages til Udlændinge- og Integrationsministeriet

