
Særlovens indhold
Informationsmøde i Kolding d. 19. april 2022

Sine Hav, seniorrådgiver i DRC Integration 



Særlov
Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine 

Fremsat 14. marts 2022

Vedtaget 16. marts 2022

Trådt i kraft 17. marts 2022

Udlændingestyrelsen afholder løbende informationsmøder på 
asylcentrene, hvor DRC Dansk Flygtningehjælp også deltager



De seneste tal pr. 18. april 2022
• Ansøgning om opholdstilladelse 

efter særloven: 22.868 personer 

• Meddelt opholdstilladelse efter 
særloven: 5.086 personer

• Visitering til boligplacering i 
Kolding Kommune: 118 personer



Særlov og ansøgning om asyl
- SÆRLOV –

Personer flygtet fra 
Ukraine

- ASYL -



SÆRLOV
Ansøgnings- og klageprocedure 



Særlov - personkreds
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



Særlov - personkreds
Hvem kan søge om opholdstilladelse efter særloven - § 2?

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



Hvilken slags opholdstilladelse får man?

• Opholdstilladelse med henblik på midlertidigt ophold

• Opholdstilladelsen er tidsbegrænset til den 17. marts 2024

• 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: www.nyidanmark.dk/Ukraine
• Søges digitalt (det nemmeste)
• Eller indgives personligt til Udlændingestyrelsens Borgerservice eller i Center 

Sandholm (hvis man bor der)
• Bestil tid til at indgive ansøgningen og få optaget biometri i 

Udlændingestyrelsens Borgerservice 

http://www.nyidanmark.dk/Ukraine


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. Evt. indkaldelse til 
samtale med Udlændingestyrelsen. 



Indkvartering – mens man venter
• Uden forsørgelse – frit valg f.eks. familie, venner, frivillige
• Med forsørgelse  søg Udlændingestyrelsen eller kommune

• Ikke ret til arbejde før man har opholdstilladelsen

• Må godt finde et arbejde og få en ansættelseskontrakt, mens ens sag 
bliver behandlet

• Nødvendig lægebehandling mv.



Afgørelsen
Udlændingestyrelsen vil meddele afgørelsen skriftligt

• Tilladelse: visitering til kommune, udflytning mv.

• Afslag:

• Kan påklages til Udlændingenævnet. Klagefrist: 8 uger

> Hvis klagen indgives inden 7 dage  opsættende virkning 

> Søg rådgivning



SÆRLOV
Integration



Når man har fået opholdstilladelse
• Udlændingestyrelsen træffer afgørelse og visiterer til én af 

Danmarks 98 kommuner

• For hver kommune en forholdsmæssig andel af antal personer

• Visitering til kommunen senest fire dage efter afgørelse

• Undtagelse, hvis man har en anden opholdstilladelse i forvejen 
f.eks. på grund af arbejde

• Regler vedr. flytning (de første fem år)



Mulighed for at ønske kommune
• Mulighed for at indgive særlige ønsker til i hvilken kommune man 

gerne vil bo i før afgørelsen træffes

• Skriv i ansøgningsskema om opholdstilladelse

• Personlige forhold som er relevant i fht. særlige ønsker:
> Nærtstående familie, der bor i en bestemt kommune
> Et reelt og faktisk jobtilbud

Også andre jobtilbud, privat indkvartering og personlige forhold



Særloven & integrationsloven
Målgrupper i integrationsloven

1) Flygtninge inkl. evakuerede 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 f.eks.:
> Visitering som jobparat eller aktivitetsparat 
> Max. 6 uger mellem virksomhedsrettede tilbud (for jobparate)
> Varighed af virksomhedsrettede tilbud på min. 15 timer (for jobparate)
> Opstart af danskuddannelse

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

• Mulighed for forlængelse i tre måneder yderligere

• Generel suspension 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

• Normalt inden for 6 måneder 

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



Adgang til sundhedsydelser

• Opholdstilladelse i Danmark – herefter sundhedskort fra 
kommunen og tildeling af en læge

• Læge, på skadestue eller hospital 

• Mulighed for tolk til samtale hos egen læge, speciallæge 
eller på hospital. Det er læge, der bestiller en tolk

• Sundhedsstyrelsen pjece ”Dig og din sundhed” 

> Ви і ваше здоров'я

https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2022/Beredskab/Pjece_Dig-og-din-sundhed_UA.ashx?sc_lang=da&hash=93C4980BBB3A967A1426F46226DC4BC2


Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram
• Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram (normalt senest efter 1 måned)

> Målet er beskæftigelse og selvforsørgelse hurtigst muligt 
> Varighed 1 år (kan forlænges op til 5 år)

• Indhold i programmet: 
> Danskuddannelse (normalt 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)



Vedr. uddannelse

• Mulighed for vurdering af udenlandsk uddannelse
> Uddannelses- og Forskningsstyrelsen

• Adgang til integrationsgrunduddannelse (IGU)
> 2 år (lønnet praktik på virksomhed & undervisning) for 18-40 årige

• Adgang til erhvervsuddannelser mv.
• Uddannelse på ordinære vilkår og søge SU
• Tal med kommunen om uddannelsesmuligheder



Mulighed for at søge om forsørgelse

• Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse
> Hvis man ikke opfylder opholdskrav og beskæftigelseskrav i fht. 

kontanthjælp
> Ligesom andre flygtninge og familiesammenførte til flygtninge)
> Stå til rådighed for arbejdsmarkedet

• Børne- og ungeydelser (udbetales automatisk):  
> Min. 6 års bopæl eller beskæftigelse indenfor de seneste 10 år i DK (riget)
> Gradvis optjening til fulde ydelser over 6 år (halvårligt)



Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse
Brutto dvs. før skat 

Voksne (over 30 år):
• med børn (forsørgere) 8.716 kr.
• uden børn 6.228 kr.

Enlige forsørgere 12.456 kr.  

Unge (under 30 år)
• udeboende 6.228 kr.
• hjemmeboende 2.683 kr.

Også mulighed for andre typer offentlige ydelser i Danmark



Tilbud til børnene
• Daginstitution

> Forældre med opholdstilladelse – ret til samme tilbud som andre som f.eks. 
dagtilbud, økonomisk fripladstilbud, sprogvurdering, sprogstimuleringstilbud mv.

> En lempelse af pasningsgarantien dvs. kommuner i særlige tilfælde ikke bliver økonomisk 
sanktionere, hvis de ikke lever op til pasningsgarantien (normalt efter 26 uger)

• Grundskole
> Børn med ophold under særloven er omfattet undervisningspligten og kan indskrives i 

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

folkeskolen
> Fri- og privatskolerne afgør selv, hvilke elever de optager



Asylrådgivning i DRC
Fremmøde

DRC Dansk Flygtningehjælp
Asylafdelingen
Borgergade 6, 1300 København K
Onsdag kl. 10-13

Tlf. +45 3373 5000 

Alle dage kl. 9-15  - dansk/engelsk

Tirsdag og fredag fra kl. 13-15 ukrainsk tolk

Email: advice@drc.ngo

mailto:advice@drc.ngo


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

• Særligt i fht. Ukraine: tlf. +45 33735315 hverdage kl. 9-12 (på
dansk/engelsk)

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



Psykosocial telefonlinje i DRC

• Ukrainske børn, unge og voksne kan ringe og blive vejledt på 
ukrainsk i de reaktioner, der kan forekomme under svære 
livsomstændigheder

• Kortere samtale på ukrainsk
• Mulighed for at aftale en længere opfølgende samtale. Der er også 

mulighed for at blive visiteret til tre terapeutiske samtaler ved behov.

Åben alle hverdage kl. 9-10 og kl. 17-18 på tlf. +45 3373 5314



Spørgsmål?

drc.ngo/integration
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