
4.           1. 

Støttekategorier og beløb 

Beløbene udbetales i lokal valuta og udregnes efter den på et hvert 
tidspunkt gældende vekselkurs. 

Der er fire forskellige støttekategorier: 

1a) Kontantstøtte til enlige:  10.000 kr. 
Kontantstøtte til enlige gives til personer, der ikke forsørger mindreårige 
børn i hjemlandet. Støtten udbetales over seks månedlige rater.  
Brugen af støtte skal ikke dokumenteres.  
Kontantstøtten kan ikke udbetales på en gang. 

1b) Kontantstøtte til forsørgere:  20.000 kr. 
Kontantstøtten gives til personer, der forsørger mindreårige børn i 
hjemlandet. Støtten udbetales over seks månedlige rater.  
Brugen af støtte skal ikke dokumenteres, men dog skal det bevises, at 
personen er forsørger for et eller flere mindreårige børn.  
Kontantstøtten kan ikke udbetales på en gang. 

4a) Reintegrationsstøtte voksen:  40.000 kr.  
Støtten tildeles alle og kan ikke udbetales kontant til ansøgeren. 
Støtten kan tildeles til forskellige formål alt efter, hvad den enkelte har 
behov for, eksempelvis: 
- Uddannelse 
- Opstart af egen virksomhed 
- Boligstøtte 
- Sundhedsydelser. 
Udgifter skal dokumenteres. 

4b) Reintegrationsstøtte barn (pr. barn):  9.000 kr. 
Støtten kan tildeles til mindreårige børn, der er under forsørgelse af 
ansøgeren. Støtten skal tilgodese barnet og kan derfor ikke bruges til den 
voksnes virksomhed. Kan eksempelvis bruges til betaling af skolematerialer 
og skolegang eller andre aktiviteter møntet på barnet.  
Udgifter skal dokumenteres. 

 
 
 

 

 

Støtte til frivillig hjemrejse og reintegration til 
ofre for menneskehandel  

 

Hjemrejsestyrelsen tilbyder i samarbejde med Center mod 
Menneskehandel (CMM) og DRC Dansk Flygtningehjælp (DRC) støtte til 
frivillig hjemrejse og reintegration til handlede personer i Danmark.  
 
Brochuren giver grundlæggende information om støtten og er målrettet 
rådgivere, der er i kontakt med ofre for menneskehandel. 
 
Støtten til frivillig hjemrejse og reintegration er individuel, og hvordan 
støtten implementeres og bruges, afhænger af ansøgers situation samt 
forholdene i hjemrejselandet. Fælles for alle støtteforløb er, at de er 
baseret på frivillighed og aktiv medvirken fra ansøgeren.  
 

 
 

 

For mere information  
Hjemrejsestyrelsen 
Telefon: 30 65 78 00  
Mail: stoetteordning@hjemst.dk    



2.           3. 

 

Ansøgning og rådgivning 

 En person, der er blevet identificeret som offer for menneskehandel 
og ønsker at modtage støtten, skal udfylde Hjemrejsestyrelsens 
ansøgningsskema om frivillig hjemrejse og reintegration i hjemlandet. 

 I ansøgningsskemaet skal ansøgeren beskrive, hvad hun/han ønsker at 
bruge støtten til (se evt. under ’ Støttekategorier og beløb’).  

 Spørgsmål om ansøgers sikkerhed og evt. ønskede foranstaltninger i 
den forbindelse, skal drøftes med ansøgeren og oplyses til 
Hjemrejsestyrelsen. Herunder afdækkes eksempelvis økonomiske, 
sundhedsmæssige og andre forhold, der kan udgøre en risiko for en 
vellykket reintegration. 

 CMM mødes som udgangspunkt en eller flere gange med ansøgeren 
før rejsen for at tilrettelægge dennes rejse og reintegration. Også 
hjælpeorganisationen i hjemlandet kan inddrages i rådgivningen, hvis 
det ønskes af ansøgeren.  

 I de tilfælde, hvor der er involveret en hjælpeorganisation i 
hjemlandet, anbefales og tilstræbes det, at der inden afrejse afholdes 
et eller flere virtuelle møder mellem organisationen i hjemlandet, 
ansøgeren og CMM eller anden hjælpeorganisation i Danmark. 

 Det er vigtigt, så tidligt som muligt, at få oplyst om personen har 
lægelige eller andre behov, der kan påvirke rejsen og reintegrationen. 
(Helbredssituationen kan i enkelte dokumenterede tilfælde være 
grundlag for ekstra støtte.)   
 
 
 
 

 
 

 

Rejseforberedelse 

 CMM eller Hjemrejsestyrelsen kan hjælpe med at fremskaffe 
rejsedokument, hvis ansøgeren ikke er besiddelse af gyldigt 
rejsedokument.  

Rejsen 

 Hjemrejsestyrelsen tilrettelægger rejsen i dialog med ansøgeren og 
CMM eller anden hjælpeorganisation i Danmark. Det indebærer at 
rekvirere flybilletter, assistance i lufthavne og eventuel eskorte, hvis 
det er nødvendigt.  

 CMM og Hjemrejsestyrelsen assisterer på udrejsedagen i Kastrup 
Lufthavn. 

 Som udgangspunkt vil en lokal hjælpeorganisation modtage ansøger 
ved ankomst til hjemlandet. Der vil i de fleste tilfælde være mulighed 
for at arrangere videre transport i hjemlandet. 

Reintegration 

 Der er fire forskellige støttekategorier, der beskrives på sidste side.  

 Støtten er inddelt i en kontantdel og i en reintegrationsdel. 
Kontantstøtten bliver udbetalt i en periode over seks måneder. 
Perioden bruges til at etablere sig og evt. at opstarte en 
indkomstgenererende aktivitet, eksempelvis egen forretning. 

 Beløbene for henholdsvis reintegrationsstøtte og kontantstøtte er 
faste, og reintegrationsstøtten udbetales ikke som kontant beløb. 

 Reintegrationsplaner forelægges til Hjemrejsestyrelsens godkendelse 
inden implementering.  

Opfølgning 

 Under reintegrationsprocessen i hjemlandet følger den lokale 
hjælpeorganisation op på reintegrationen og monitorerer, indtil 
processen er afsluttet tolv måneder efter hjemrejsen.  

 


