
    DRC Dansk Flygtningehjælp T: +45 3373 5000 

   Borgergade 10 drc@drc.ngo 

   DK 1300 København K www.drc.ngo 

   Danmark 

Til Udlændinge- og Integrationsministeriet 

uim@uim.dk, jawh@uim.dk, jbl@uim.dk  

J.nr. 2022-5346 

 

26. april 2022 

 

DRC Dansk Flygtningehjælps bemærkninger til udkast til forslag til lov om ændring af lov om midlertidig 
opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, lov om individuel boligstøtte, lov om 
børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og integrationsloven 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 25. april 2022 sendt ovenstående lovforslag i høring med en 
frist for eventuelle bemærkninger den 26. april 2022 kl. 12. 

DRC Dansk Flygtningehjælp har på grund af den ekstraordinære korte tidsfrist ikke mulighed for at 
fremkomme med grundige bemærkninger til det fremsendte lovforslag og har dermed kun korte og 
overordnede bemærkninger. 

 

Fleksibilitet i en ekstraordinær situation 

Helt grundlæggende har DRC Dansk Flygtningehjælp forståelse for, at der er brug fleksibilitet og nye løsninger 
i kommuner og regioner i denne helt ekstraordinære situation, hvor der ankommer mange fordrevne fra 
Ukraine på kort tid.  

DRC Dansk Flygtningehjælp mener blandt andet, at det giver god mening at lovfæste den ordning, der giver 
kommunerne mulighed for at tilbyde indkvartering og forplejning til fordrevne fra Ukraine, mens de afventer 
udlændingemyndighedernes afgørelse om opholdstilladelse efter særloven.  

DRC Dansk Flygtningehjælper mener samtidig, at det er afgørende, at integration tænkes ind sideløbende i 
alle indsatser og tilbud, så det dermed sikres, at børn, unge og voksne har en tæt kontakt til danskere og det 
danske samfund i deres hverdag. Det er afgørende for deres trivsel og integration på både kort og lang sigt. 
Vores erfaring viser desværre, at krige og konflikter ofte er langvarige og uforudsigelige, hvilket også kan gøre 
sig gældende i forhold til Ukraine.  

 

Særlige bestemmelser på social- og ældreområdet 

DRC Dansk Flygtningehjælp har forståelse for, at det kan blive nødvendigt at udvide personkredsen for, hvem 
der kan godkendes som netværksplejefamilie for børn eller unge fra Ukraine, som skal anbringes. Det kan 
give god mening, at børn og unge kan være i aflastning eller anbringes i familier, som deler et kulturelt og 
sprogligt fællesskab med barnet eller den unge, som det beskrives lovbemærkningerne.  

Vi mener samtidig, at det vigtigt at være opmærksom på, at de børn og unge tilbydes et godt og ordentligt 
tilbud af samme kvalitet som andre børn og unge i Danmark. Det er ligeledes vigtigt, at der føres løbende 
tilsyn både i forhold til aflastning eller anbringelse uden for hjemmet.   

 

Særlige bestemmelser på børne- og undervisningsområdet 

Lovforslaget indebærer, at der gives mulighed for, at pasning af børn i skolealderen og undervisning af børn, 
unge og voksne fra Ukraine kan foregå på engelsk og ukrainsk med undtagelse af undervisning i faget dansk. 
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Af lovforslaget fremgår det også, at det angår både børn og unge i fritids- og klubtilbud, skolefritidsordning, 
i folkeskolen og ungdomsskolen, på friskoler og private grundskoler, på efterskoler og frie fagskoler, på 
kommunale internationale grundskoler, gymnasiale uddannelser, erhvervsuddannelser og 
voksenuddannelser under Børne- og Undervisningsministeriet. 

Med lovforslaget foreslås det ligeledes, at undervisningen kan tilrettelægges som fjernundervisning, 
herunder med brug af den fjernundervisning, som stilles til rådighed af det ukrainske 
undervisningsministerium eller andre ukrainske aktører.  

DRC Dansk Flygtningehjælp mener, at det er positivt, at de fordrevne børn og unge sikres gode muligheder 
for at indgå i det danske samfund uden at give afkald på deres tilknytning til ukrainsk sprog, kultur og 
identitet. 

DRC Dansk Flygtningehjælp har også forståelse for den ekstraordinære situation, som kommunerne står med 
i forhold til modtagelse af mange børn og unge fra Ukraine på relativ kort tid og heraf behovet for at finde 
nye løsninger og etablere nye tilbud i relation til børne- og undervisningsområdet.  

Vi mener dog samtidig, at det er vigtigt, at fleksibiliteten, de udvidede frihedsgrader på folkeskoleområdet 
og muligheden for at anvende fjernundervisning i grundskolen i skoleåret 2022-23 anvendes og 
implementeres på en meget velovervejet måde, så det sikres, at børn og unge fra Ukraine får et 
undervisningstilbud af samme pædagogiske og faglige kvalitet som andre børn og unge i Danmark. 

Det er ud fra lovforslaget svært at gennemskue, hvem der i praksis skal føre tilsyn, bedømme og løbende 
sikre, at den pasning og undervisning, der skal foregå, har den tilstrækkelige kvalitet i forhold til børne- og 
ungeområdet i Danmark – især hvis det skal foregå på ukrainsk.  

DRC Dansk Flygtningehjælp mener, at pasning og undervisning på ukrainsk og engelsk kan være et godt 
supplement i den nuværende ekstraordinære situation, men det kan ikke og bør ikke stå alene. De ukrainske 
børn og unge skal også undervises i dansk, så de har adgang til hverdagslivet i Danmark, herunder 
fritidsaktiviteter ligesom andre børn og unge. Ligesom de også skal have mulighed for at videreuddanne sig i 
Danmark på længere sigt, hvis det skulle blive aktuelt. 

Som tidligere nævnt er det vores erfaring, at krige og konflikter ofte er langvarige og uforudsigelige. Der er 
ingen, der kan vide hvor lang tid krigen i Ukraine varer, så derfor kan vi heller ikke vide, hvor længe fordrevne 
fra Ukraine bor i Danmark og har brug for pasning og undervisning i en dansk kontekst. Det er derfor vigtigt, 
at vi har løbende fokus på integration i det danske samfund, så de ukrainske børn og unge sideløbende har 
kontakt til andre børn og unge via skole, fritidstilbud og daginstitution mv. ligesom andre flygtningegrupper. 

 

Særlige bestemmelser på sundhedsområdet 

Med lovforslaget gives sundhedsministeren bemyndigelse til at fastsætte regler, der supplerer eller fraviger 
visse regler i sundhedsloven, så kommuner og regioner lokalt kan beslutte at etablere nye og tilpassede 
sundhedstilbud for fordrevne fra Ukraine. Sundhedsministeren kan således give mulighed for, at der gives 
færre sundhedstilbud og rettigheder.  

DRC Dansk Flygtningehjælp har forståelsen for, at regioner, kommuner og almen praksis vil blive påvirkede 
og udfordrede af, at antallet af fordrevne fra Ukraine stiger, og det kan være vanskeligt at forudse i hvilke 
dele af sundhedsvæsnet behovet vil være størst. Vi vil samtidig gerne udtrykke bekymring for, at fordrevne 
fra Ukraine kan risikere at modtage færre og ringere sundhedstilbud end andre borgere i Danmark. 

 

Anvisning af et midlertidigt opholdssted eller en bolig efter integrationsloven 

DRC Dansk Flygtningehjælp finder det positivt, at Udlændingestyrelsen kan træffe afgørelse om, at 
familiesammenførte til fordrevne fra Ukraine, der meddeles opholdstilladelse efter særloven, skal anvises et 
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midlertidigt opholdssted eller en bolig, hvis der foreligger ganske særlige personlige forhold. Vi vil opfordre 
til, at denne særlige mulighed også i praksis anvendes i forhold til familiesammenførte til andre 
flygtningegrupper. Det er vores erfaring, at andre flygtningegrupper kan være meget udfordrede i forhold til 
boligers størrelse i forbindelse med familiesammenføring. 

 

DRC Dansk Flygtningehjælp står til rådighed for nærmere drøftelse og input i forhold til det aktuelle lovforslag 
og de kommende initiativer og lovændringer i forbindelse med modtagelse og integration af fordrevne fra 
Ukraine og andre flygtningegrupper på længere sigt. 

 

Venlig hilsen 

 

Charlotte Slente 
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