
Modtagelse af og hjælp til ukrainske medborgere 

I Vejen er vi klar til at hjælpe og tage imod flygtninge og dermed bidrage til den 

humanitære opgave, som Danmark og verden står over for med den ulykkelige og tragiske 

krig i Ukraine. Se status på situationen, og hvad vi i fællesskab kan bidrage med for at 

hjælpe 

HVAD KAN DU GØRE SOM BORGER?  

• Borgere der ønsker at bidrage opfordres til at tage kontakt til de etablerede frivillige og 

humanitære organisationer i Vejen kommune. Fx Dansk Flygtningehjælp, Dansk 

Folkehjælp, Røde Kors og HUSET Frivilligcenter og Selvhjælp Vejen. 

• Borgere der fx ønsker at give penge, organisere transport, åbner deres hjem, skabe 

aktiviteter, samle tøj, tæpper, legetøj m.v. opfordres derfor til at kontakte de frivillige 

organisationer.  

 

DRC Dansk Flygtningehjælps Ukraine Hotline er nu gået i luften 

Har du spørgsmål i.f.t. ukrainske flygtninge i Danmark, så ring 

på: 

33 73 51 51 

Mandag – fredag kl. 9 - 15 

 

Hvad gør kommunen? 

Kommunen tager sig af nødindkvartering, nødbespisning og midlertidige boliger. 

Kommunen er desuden i fuld gang med at organisere den øvrige hjælp og ophold til 

flygtninge. 

Vejen Kommune vil sikre, at flygtninge får et godt og sikkert sted at opholde sig. 

De første flygtninge er allerede ankommet i private biler og busser og er lige nu privat 

indkvarteret. Kommunen kan tage mod større grupper af flygtninge i et 

nødindkvarteringscenter på Egely i Vejen. Der er plads til 60 flygtninge.  

SE HER: https://vejen.dk/presserummet/ukraine/ 

https://vejen.dk/presserummet/ukraine/


VISUM, ASYL ELLER OPHOLDSTILLADELSE?  

Ukrainere kan opholde sig visumfrit i Danmark i 90 dage, herunder bo hos familie og 

bekendte. Kommunerne har ikke hjemmel til at kompensere private for udgifterne. 

Ukrainere kan ifølge udlændingeloven kun få akut indkvartering, kost og logi, og 

forsørgelse i kommunerne, hvis ukrainerne søger asyl. Et bredt flertal i Folketinget har 

aftalt at hastebehandle en ny lov, som ventes vedtaget i Folketinget onsdag 16. marts 2022. 

Loven vil give fordrevne ukrainere opholdstilladelse i foreløbigt to år med mulighed for 

forlængelse. Dermed kan ukrainerne begynde i dagtilbud, skole, på en uddannelse eller i et 

arbejde og få adgang til sundhedsydelser, så de kan fortsætte deres liv og aktivt være en del 

af det danske samfund. Loven vil omfatte ukrainske statsborgere og personer med 

flygtningestatus i Ukraine samt medfølgende kernefamilie og andre familiemedlemmer 

forsørget i samme husstand. 

Se også: 

https://kriseinformation.dk/ 

PRESSEKONTAKT OM FLYGTNINGE 

Det er Udlændingestyrelsen, som har ansvaret for flygtninge, så alle pressespørgsmål skal 

rettes til styrelsen på tlf. 70 20 20 72. 

https://kriseinformation.dk/

