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Hermed DRC Dansk Flygtningehjælps bemærkninger til det fremsatte forslag til lov om  
ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig 
førtidspension m.v., lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om midlertidig opholdstilladelse 
til personer, der er fordrevet fra Ukraine. 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 20. maj 2022 sendt ovenstående lovforslag i 
høring med en frist for eventuelle bemærkninger den 23. maj 2022, kl. 12. 

DRC Dansk Flygtningehjælp skal beklage den meget korte høringsfrist.  
 
DRC Dansk Flygtningehjælps bemærkninger til forslaget til ændringer i lov om midlertidig 
opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (særloven). 
 
DRC Dansk Flygtningehjælp finder det først og fremmest positivt, at skæringsdatoen i § 1 i særloven 
ændres fra 24. februar 2022 til 1. februar 2022. Ukrainske statsborgere og personer, der har haft 
opholdstilladelse som flygtninge i Ukraine, som var midlertidigt udrejst inden invasionen af Ukraine, 
men som pga. krigen ikke har kunnet vende tilbage, er i samme situation, som dem der har været 
nødsaget til at udrejse pga. krigen i Ukraine. Af samme grund skal Flygtningehjælpen foreslå, at man 
indsætter en dispensationsmulighed i loven, så der i særlige tilfælde kan meddeles opholdstilladelse 
også til personer, der er udrejst før den 1. februar 2022, men som pga. krigen ikke har haft mulighed 
for at vende tilbage til Ukraine. 
 
DRC Dansk Flygtningehjælp skal desuden benytte lejligheden til igen at gøre opmærksom på 
gruppen af statsløse, der har haft bopæl i Ukraine, men som ikke er omfattet af særloven. Ligesom 
ukrainske statsborgere, og personer med opholdstilladelse som flygtninge i Ukraine, har de statsløse 
ikke en stat, der kan tage imod dem og yde dem den nødvendige beskyttelse. Flygtningehjælpen 
skal derfor foreslå, at man tilføjer de statsløse til persongruppen i særlovens § 1.  
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