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Orientering i forhold til visiterede fordrevne fra Ukraine  

Ved brev af 17. marts 2022 orienterede Udlændingestyrelsen landets kommu-

ner om fordelingen af de første 10.000 personer, der meddeles opholdstilla-

delse efter lov nr. 324 af 16. marts 2022 om midlertidig opholdstilladelse til per-

soner, der er fordrevet fra Ukraine (særloven).  

Ved brev af 8. april 2022 orienterede Udlændingestyrelsen landets kommuner 

om, at der efter fordelingen af de første 10.000 personer og fremadrettet vil 

gælde en justeret beregningsmodel for fordelingen, hvilket nu også fremgår af 

bekendtgørelse nr. 509 af 26. april 2022 om forholdsmæssige kommunetal for 

2022 til fordeling af personer omfattet af lov om midlertidig opholdstilladelse til 

personer, der er fordrevet fra Ukraine, der er udstedt i dag. Styrelsen oriente-

rede ved brevet af 8. april 2022 kommunerne om den konkrete fordeling af 

10.000 personer efter den justerede beregningsmodel.  

Den enkelte kommunes andel af de første 20.000 personer, der omfattes af sær-

loven, er således summen af det udmeldte tal i brevet af 17. marts 2022 og det 

udmeldte tal i brevet af 8. april 2022.  

Der er pr. den 26. april 2022 visiteret 8.399 personer efter særloven, hvorfor de 

første 10.000 personer vil være visiteret i løbet af få dage. På den baggrund er 

det efter styrelsens vurdering hensigtsmæssigt nu at ”tage hul” på de nye kom-

muneandele, som vedrører de næste 10.000 personer.  

Udlændingestyrelsen vil således fra dags dato i sine afgørelser om visitering ef-

ter særloven begynde at visitere efter de forholdsmæssige andele, som kommu-

nerne skal have af den næste gruppe på 10.000 personer. Parallelt hermed vil 

de resterende pladser i kommunerne i forhold til de første 10.000 tilladelser 

blive fyldt op. 

http://www.nyidanmark.dk/
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Det bemærkes, at der for netop at skabe en smidig overgang fra visiteringen af 

de første 10.000 personer til visiteringen af de næste 10.000 personer med be-

kendtgørelse nr. 509 af 26. april 2022 er givet mulighed for, at Udlændingesty-

relsen kan anvende de to bekendtgørelser parallelt, indtil de første 10.000 per-

soner er visiteret. 

Bekendtgørelse nr. 509 af 26. april 2022 vedlægges til kommunernes oriente-

ring. 

 

Med venlig hilsen 

 

Dorthe Nielsen 

 
 

  


