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Orientering vedr. fordeling af fordrevne fra Ukraine 

 

I går vedtog et bredt flertal i Folketinget en lov, der giver adgang til opholdstilla-

delse til de personer, der er blevet fordrevet som følge af krigen i Ukraine. Det be-

tyder, at Udlændingestyrelsen nu kan begynde at give opholdstilladelse til de per-

soner, der er omfattet af loven. 

 

Vi ved endnu ikke, hvor mange fordrevne, der kommer til Danmark, men vi har en 

forventning om, at det er rigtig mange. Så snart de fordrevne er blevet meddelt 

opholdstilladelse, skal de fordeles til kommunerne, så de kan blive en del af det 

danske samfund. Jeg er rigtig glad for, at regeringen og KL har indgået en aftale om 

modtagelsen i kommunerne, der netop har fokus på at sikre en hurtig velkomst i 

kommunerne.  

 

Jeg ved, at Udlændingestyrelsen i dag har orienteret kommunerne om, hvordan 

fordelingen vil forløbe. Jeg vil i den forbindelse gerne sende en stor tak for den vel-

vilje, kommunerne har udvist. Jeg ved, at det er en stor opgave, som I nu skal løfte. 

Jeg er derfor meget taknemmelig for alle de tilkendegivelser, jeg har fået fra kom-

muner om, at de gerne vil være med til at løfte opgaven, og at nogle har ønsket at 

modtage flere af de fordrevne, end de umiddelbart er tildelt. Jeg vil i den forbin-

delse gerne opfordre til, at de kommuner, der ønsker at tage imod flere fordrevne 

fra Ukraine, end der er lagt op til, melder dette ønske ind til Udlændingestyrelsen 

hurtigst muligt. 

 

Regeringen og KL vil naturligvis fortsat være i dialog om modtagelsen af de for-

drevne fra Ukraine.    

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Mattias Tesfaye 

 


