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Aftale om lovgivning for fordrevne ukrainere 

 

Det aftales mellem regeringen (Socialdemokratiet), Venstre, Socialistisk Folke-

parti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Liberal Alliance og Kristendemokraterne, at 

der fastlægges følgende retningslinjer for udlændinge- og integrationsministerens 

udarbejdelse af forslag til lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er 

fordrevet fra Ukraine. 

 

Regeringen og partierne er enige om, at Ruslands angreb på Ukraine er helt uac-

ceptabelt og risikerer at føre til den største humanitære krise i Europa i årtier.   
 

Regeringen og partierne er derfor enige om, at der i denne ekstraordinære situa-

tion, hvor der er krig i Danmarks nærområde, er brug for lovgivning, der hjælper de 

fordrevne fra Ukraine.  

 

Forslag til lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra 

Ukraine har til formål at tilvejebringe et særligt og midlertidigt opholdsgrundlag til 

personer, der grundet konflikten med Rusland er fordrevet fra Ukraine, så de på-

gældende under deres ophold i Danmark sikres de bedst mulige forudsætninger for 

hurtigt og effektivt at kunne fortsætte deres liv og aktivt være en del af det danske 

samfund – i stedet for at blive henvist til at indgive ansøgning om opholdstilladelse 

efter udlændingeloven, hvilket vil kunne betyde, at de pågældende vil skulle op-

holde sig i Danmark i en længere periode uden et egentligt opholdsgrundlag. 

 

Loven skal bl.a. sikre, at de omfattede personer hurtigst muligt får et opholdsgrund-

lag og herunder adgang til uddannelse, sundhedsydelser og arbejdsmarkedet. 

 

Det aftales mellem regeringen og partierne, at loven som udgangspunkt skal have 

en varighed på to år med mulighed for forlængelse og omfatte ukrainske statsbor-

gere og personer med flygtningestatus i Ukraine samt medfølgende kernefamilie 

og andre familiemedlemmer forsørget i samme husstand. 

 

Det aftales endvidere, at regeringen anmoder Folketingets formand om at haste-

behandle lovforslaget, således at der ønskes fremsættelse mandag d. 14. marts, 1. 

behandles tirsdag den 15. marts og 2. og 3. behandles onsdag d. 16. marts.  

 
Vi ser allerede i dag mange ukrainere, der bidrager til det danske samfund, og som 

opholder sig i Danmark i kraft af vores erhvervsordninger. Aftaleparterne er på den 

baggrund enige om, at de ukrainere, som i dag opholder sig i Danmark på fx en 

erhvervsordning, skal kunne ansøge om den særlige midlertidige opholdstilladelse, 

ligesom personer med en særlig midlertidig opholdstilladelse skal kunne ansøge om 
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opholdstilladelse efter de gældende regler fx en erhvervsordning. Udløber ens 

praktikantophold mv. eller bliver man skilt fra sin ægtefælle, skal man ikke være 

henvist til at tage tilbage til Ukraine. Det vil sige, at ukrainere, som risikerer at miste 

deres opholdstilladelse, fordi de er udrejst til Ukraine i forbindelse med konflikten, 

som udgangspunkt vil blive omfattet af loven. 

 

Aftaleparterne opfordrer det danske arbejdsmarked til at tage godt imod de ukra-

inske flygtninge. 

 


