
Ukrainere – Asyl, ophold og integration i 
Danmark
Dorte Smed & Sine Hav – DRC Dansk Flygtningehjælp



Dagens program

1. Præsentation af DRC Dansk Flygtningehjælp

2. Særloven for ukrainere (hvem er omfattet samt ansøgnings- og klageprocedure) 

3. Visitation, boligplacering og midlertidig opholdssted i kommunen

4. Kommunens opgaver efter integrationsloven

5. Asylproceduren i Danmark

6. Spørgsmål



SÆRLOV
Ansøgnings- og klageprocedure 



Kontaktoplysninger: Asylrådgivning

DRC Dansk Flygtningehjælp

Asylafdelingen

Borgergade 6, 1300 København K

Tlf. +45 3373 5000 alle dage kl. 9-15 (på dansk/engelsk)

> Tirsdag og fredag fra kl. 13-15 ukrainsk tolk

Email: advice@drc.ngo

FAQ om asyl: DRC | Ukraine FAQ

mailto:advice@drc.ngo
https://drc.ngo/da/vores-arbejde/ydelser-og-losninger/asyl-og-repatriering/ukraine-faq/


Særlov

Fremsat 14. marts 2022

Vedtaget 16. marts 2022

Trådt i kraft 17. marts 2022

Udlændingestyrelsen og DRC holder infomøder på asylcentre i Jylland 
i denne uge.



Særlov

Hvem kan søge om opholdstilladelse efter særloven - § 1?

1. Ukrainske statsborgere, der er udrejst fra Ukraine den 24. februar 2022 eller senere

2. Flygtninge, der er anerkendt i Ukraine og som er udrejst fra Ukraine den 24. februar 
2022 eller senere

3. Ukrainske statsborgere eller flygtninge i Ukraine, der enten opholdte sig i Danmark 
eller havde opholdstilladelse i Danmark den 24. februar 2022

• Kan kun søges fra Danmark, og nok ikke hvis man har opholdstilladelse i andet land 
udenfor Ukraine

• Statsløse, asylansøgere og personer med andre opholdstilladelser i Ukraine end asyl 
er IKKE omfattet



Særlov

Hvem kan søge om opholdstilladelse efter særloven - § 2 (familiesammenføring)?

1. Ægtefæller og faste samlevere til personer med opholdstilladelse efter § 1 

2. Ugifte mindreårige børn til personer med opholdstilladelse efter § 1 

3. Udlændinge, der har nær familiemæssig tilknytning til en person med opholdstilladelse 
efter § 1 og som forud for udrejsen fra Ukraine har delt husstand med den pågældende og 
været under den pågældendes forsørgelse

4. Udlændinge, der uden for disse tilfælde har etableret et beskyttelsesværdigt familieliv 
med en person med opholdstilladelse efter § 1

• Ansøgning kan indgives i DK eller i udlandet. Også hvis fået opholdstilladelse et andet sted.



Hvilken slags opholdstilladelse får 
man?
• Opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold

• Opholdstilladelsen er tidsbegrænset til den 17. marts 2024 med 
mulighed for forlængelse til 17. marts 2025 



Ansøgningsprocedure

Udlændingestyrelsen har udarbejdet to ansøgningsskemaer:

• SL1 – ansøgning om opholdstilladelse efter særloven for ukrainske 
statsborger eller anerkendte flygtninge fra ukraine (§ 1)

• SL2 – ansøgning om opholdstilladelse på baggrund af en familiemæssig 
tilknytning til en person, der har opholdstilladelse efter § 1 (§ 2)

Ansøgningsskemaer kan findes her: Ny i Danmark

Husk at navn staves som i passet.

https://www.nyidanmark.dk/da/Ord-og-begreber/F%C3%A6lles/Information-til-ukrainske-statsborgere/?anchor=DA0303CEBCFD4414A4D12339253968BB&callbackItem=AE97DC6AA4C147A68AF8E71EF27A6317&callbackAnchor=AE97DC6AA4C147A68AF8E71EF27A6317DA0303CEBCFD4414A4D12339253968BB


Sagsbehandling

Udlændingestyrelsen behandler ansøgningen i et særligt Ukraine-
kontor

• Skriftlig sagsbehandling som udgangspunkt

• De åbenlyse tilladelser bliver givet ret hurtigt

• Andre sager, hvor der er behov for opfølgning, bliver behandlet i 
Ukraine-kontoret. Evt. indkaldelse til samtale med 
Udlændingestyrelsen. 



Sagsbehandling – mens man venter

Indkvartering på asylcenter. Forsørges af Udlændingestyrelsen. 
Nødvendig lægebehandling mv.

Ikke ret til arbejde

+ Skole til børnene under 18 år

= asylansøgere

Privat indkvartering, men i så fald ikke under Udlændingestyrelsens 
forsørgelse (heller ikke lægebehandling mv.). 



Afgørelsen

Udlændingestyrelsen vil meddele afgørelsen skriftligt

• Tilladelse: Hurtig visitering til kommune, udflytning mv.

• I e-boks, hvis der er givet fuldmagt til partsrepræsentant med e-
boks.



Klageadgang

Udlændingestyrelsens afslag på opholdstilladelse efter særloven kan 
påklages til Udlændingenævnet

• Klagefrist: 8 uger

> Hvis klagen indgives inden 7 dage  opsættende virkning

> Efter 7 dage  konkret vurdering, hvis særlige tilfælde taler for 
meddelelse af opsættende virkning



SÆRLOV
Integration



Visitering til kommuner
•Udlændingestyrelsen træffer afgørelse om i hvilken kommune man skal visiteres til og bo i 
•Visitering til kommunen max fire dage efter afgørelse

•Mulighed for at indgive særlige ønsker til i hvilken kommune før afgørelsen træffes 
(ansøgningsskema om opholdstilladelse)

•Ganske særlige personlige forhold f.eks.:
> Nærtstående familie, der bor i en bestemt kommune
> 7Et reelt og faktisk jobtilbud

•US fastsætter for hver kommune en forholdsmæssig andel af antal personer

• Særloven giver …



Særloven & integrationsloven
• Ukrainere, der får opholdstilladelse efter særloven og/eller udlændingeloven er omfattet af 

integrationsloven

Målgrupper i integrationsloven

1) Flygtninge inkl. afghanere og ukrainere 

2) Familiesammenførte til flygtninge

3) Andre familiesammenførte 

4) Indvandrere

Omfattet af integrationsloven de første 5 år efter opholdstilladelse



Kommunens opgaver efter integrationsloven
LBK nr. 1146 af 22/06/2020

• Boligplacering af flygtninge / modtagelse

• Selvforsørgelses-og hjemrejseprogram for flygtninge og 
familiesammenførte til flygtninge (introduktionsprogram til andre)

• Udarbejdelse af kontrakt

• Udbetaling af forsørgelsesydelser

• Koordinering med den øvrige integrationsindsats i kommunen

• Og mange andre opgaver…



Midlertidigt opholdssted 
• Kommunen er forpligtet til at anvise midlertidigt opholdssted/indkvartering 

– også til personer, der får opholdstilladelse efter særloven

• Særloven giver visse dispensationsmuligheder for kommunen pga. den 
ekstraordinære situation

• Kommunerne løser boligopgaven forskelligt i praksis

• Kommunen kan fortsat anvise permanent bolig, men er ikke forpligtet



Suspension af tidsfrister – ”håndbremse”
• Kommunen har mulighed for suspendere tidsfrister for visse tilbud i 

integrationsloven i op til 3 måneder (mulighed for forlængelse)

• Give kommunerne fleksibilitet, så de kan håndtere modtagelsen af 
potentielt mange nyankomne – med kort tidsfrist

• Kommune kan beslutte ikke at suspendere eller forkorte 
suspensionsperioden f.eks. hvis de modtager få eller har kapacitet

 

• Generel dispensation for alle målgrupper i INL



Helbredsmæssig vurdering

• Kommunen skal vurdere behov for en helbredsmæssig vurdering 

> En samtale & en helbredsundersøgelse af læge

> Tidlig afdækning fysiske og psykiske helbredsproblemer 

> Evt. yderligere udredning og behandling

• Kvoteflygtninge skal have tilbuddet

• Normalt inden for 6 måneder 

• Særloven - kan suspendere i op til 3 måneder (mulighed for forlængelse)



Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram
• Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram (normalt snarest muligt og senest efter 1 

måned)

• Varighed på 1 år (forlænges op til 5 år)

• Indhold i programmet: 

> Danskuddannelse (normalt henvisning inden for en måned)

> Tilbud om virksomhedspraktik, løntilskud mv.

• Kontrakt – omfang & indhold (normalt inden for 1 måned)

• Mulighed for at suspendere i op til 3 måneder (mulighed for forlængelse)



Andre mulighed for suspendering
• Visitering som jobparat eller aktivitetsparat (normalt efter 3 mdr.)

• Max. 6 uger mellem virksomhedsrettede tilbud (for jobparate)

• Varighed af virksomhedsrettede tilbud på min. 15 timer (for jobparate)

• Registrering på Jobnet 

• Mulighed for at suspendere i op til 3 måneder (mulighed for forlængelse)

• Og andre dele af beskæftigelsesindsatsen



Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse
LBK nr. 241 af 12/02/2021

• Ukrainere, der får opholdstilladelse efter særloven eller 
udlændingeloven har retten til at søge forsørgelsesydelse
• Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse
• Ansøgning via kommune

• Der er også mulighed for at andre ydelser som f.eks. hjælp i 
særlige tilfælde 



Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse
Brutto dvs. før skat (kontanthjælp i parentes)

Voksne (over 30 år):

•  med børn (forsørgere) 8.716 kr. (15.570 kr.)

•  uden børn 6.228 kr. (11.716 kr.)

Enlige forsørgere                  12.456 kr.  (14.882 kr.)

Unge (under 30 år)

•  udeboende 6.228 kr. (7.552 kr.)

•  hjemmeboende 2.683 kr. (3.644 kr.)



Daginstitution
• Forældre med opholdstilladelse – ret til samme tilbud som andre f.eks.

>Dagtilbud, økonomisk fripladstilbud, sprogstimuleringstilbud mv.

• Særloven giver kommuner mulighed for dispensere pasningsgarantien i op til 
to måneder  – for alle borgere (normalt efter 26 uger)

• Ikke afklaret, hvordan optagelse af børn fra Ukraine skal indgå i fht. 
opgørelse af normering

• Kommunen kan efter en konkret vurdering afgør, om forældre har et 
opholdssted, der giver ret til dagtilbud mv.



Grundskole
• Børn med ophold under særloven er omfattet undervisningspligten og 

kan indskrives i folkeskolen 

• Undervisningspligten gælder alle børn, der bor fast i Danmark eller 
opholder sig mindst seks måneder i Danmark 

• Kommunerne løser opgaven forskelligt lokalt

• Modtageklasser, specialundervisning og dansk som andetsprog er en del af 
tilbuddet i folkeskolen

• Fri- og privatskolerne afgør selv, hvilke elever de optager



Frivilligrådgivning i DRC 
• Juridisk rådgivning og vejledning om bl.a. integrationsloven, sociale regler, familiesammenføring og 

permanent opholdstilladelse

•  Gratis, uvildig og tværfaglig rådgivning 

• De frivillige rådgivere er jurister, socialrådgivere og andre fagpersoner med relevant uddannelse og 
erfaring

• Særligt i fht. Ukraine: tlf. +45 6026 8101 hverdage kl. 9-12 (på dansk/engelsk)

• København, Ringsted, Odense, Haderslev, Aarhus, Holstebro og Aalborg 

https://drc.ngo/da/vores-arbejde/frivillige-i-danmark/frivillige-aktiviteter-tilbud-og-projekter/frivilligradgivningen
/

https://drc.ngo/da/vores-arbejde/frivillige-i-danmark/frivillige-aktiviteter-tilbud-og-projekter/frivilligradgivningen/
https://drc.ngo/da/vores-arbejde/frivillige-i-danmark/frivillige-aktiviteter-tilbud-og-projekter/frivilligradgivningen/


Asyl



Asylproceduren i Danmark



Oversigt over asylproceduren

Asylproceduren er inddelt i 3 faser:

Fase 1: Indledende fase

Fase 2: Behandling af asylsagen

Fase 3: Udsendelsesfasen



Hvem kan få asyl i Danmark? 
Udlændingelovens § 7

• Reglerne i Danmark siger, at man skal være 
personlig forfulgt af myndigheder eller 
privatpersoner i sit hjemland, hvis man skal kunne 
få asyl (§ 7, stk. 1 og 2)

• Man kan i særlige tilfælde få asyl pga. den 
generelle sikkerhedssituation/borgerkrig. Men der 
er specifikke og høje krav (§ 7, stk. 3)



Rettigheder som flygtning

Hvis man får asyl i Danmark, får man en midlertidig 
opholdstilladelse

> § 7, stk. 1; 2-årig opholdstilladelse med mulighed for 
forlængelse for højst 2 år af gangen

> § 7, stk. 2: 1-årig opholdstilladelse med mulighed for 
forlængelse for højst 2 år af gangen

> § 7, stk. 3: 1-årig opholdstilladelse med mulighed for 
forlængelse for højst 1/2 år af gangen

• Ret til familiesammenføring (dog udskudt for § 7, stk. 3), 
arbejde og studier. 



Kan/skal ukrainerne søge asyl?
Nej, som udgangpunkt ikke. Opholdstilladelse efter særlov forventes 
at gå hurtigt. Rettigheder fine. Men på sigt, og særligt, hvis man har 
individuelle konflikter.

Hvis man ikke vil søge om asyl med det samme, anbefaler vi følgende 
2 ting:

1. Notér alle oplysninger og hændelser ned, som kan være relevante 
at fortælle om i en asylsag senere hen (hændelser, tidslinje etc.)

2. I skema er der spørgsmål om hvad man frygter. Noter kort om evt 
konflikter, særlige forhold ud over krigen.

3. Hvis samtale med US: Fortæl allerede nu til Udlændingestyrelsen, 
hvad man frygter ved en eventual tilbagevenden til Ukraine.



Andre tilbud i DRC vedr. Ukraine
FAQ om ofte stillede spørgsmål om ukrainere i Danmark: 
DRC | Ofte stillede spørgsmål om ukrainere i Danmark

Hotline om Ukraine-situationen i Danmark tlf. 3373 5151 (hverdag kl. 9-15)

Webinar for fagfolk – hvordan møder vi bedst ukrainere?

https://seminarer.dk/fagfolk-ukrainske-flygtninge/ 

Andre henvendelser, der drejer sig om DRC´s indsats vedrørende Ukraine, kan sendes til 
ukr@drc.ngo. 

https://www.drc.ngo/da/vores-arbejde/ydelser-og-losninger/integration-i-danmark/ofte-stillede-sporgsmal-om-ukrainere-i-danmark/
https://seminarer.dk/fagfolk-ukrainske-flygtninge/
mailto:ukrayina@drc.ngo


Spørgsmål?
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