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Dagens emner

• Midlertidig opholdstilladelse til fordrevne fra Ukraine

• Retten til arbejde samt undervisning og uddannelse

• Løn og ansættelsesvilkår ved ansættelse af flygtninge

• Sundhedsordning, online psykologhjælp, risikodækning ved ophold i 

Ukraine

• Udlejning af bolig

• Hvad sker der med fodermester- og praktikantordningerne?



Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine

• Opholdstilladelse for 2 år

• Ukrainske statsborgere udrejst 24. februar 2022 eller senere

• Personer med flygtningestatus i Ukraine 24. februar 2022 eller senere

• Ukrainske statsborgere med opholdstilladelse i Danmark 24. februar 2022

• Endvidere kan opholdstilladelse meddeles til samlever/ægtefælle samt 

ugifte, mindreårige børn og personer med nær familiemæssig tilknytning

• Ansøgning skal indgives i Danmark for ”hovedpersonen”

• Ansøgning kan for personer med nær familiemæssig tilknytning 

indgives fra udlandet

• Udlændingen kan blive i Danmark under behandling af ansøgningen.

Særlov



Ukrainske statsborgere, som har et biometrisk pas udstedt efter den 12. januar 

2015, er visumfri

• Pas udstedt tidligere er ikke biometriske

• Personen skal derfor have et visum for indrejse

• Særlige betingelser skal være opfyldt (krav til legitimation, tilstrækkelige 

midler, rejsesygesikring m.v.)

• Som visumfri statsborger kan man opholde sig i Schengenområdet i op til 

90 dage inden for en periode på 180 dage

Indrejse i Danmark



• Udlændingestyrelsen sørger for ophold m.v. mens ansøgning behandles

• Udlændinge fordeles til kommuner, som herefter har ansvaret

• Når der er meddelt opholdstilladelse har udlændingen ret til at påtage sig et 

arbejde

• Der skal ikke søges særskilt arbejdstilladelse

• Udlændingen har samme vilkår som EU-borgere i øvrigt

• Når udlændingen har arbejde, kan vedkommende bosætte sig frit

• Optagelse af biometri inden 4 uger 

Hvad sker der, når udlændingen har 

opholdstilladelse



• Når Udlændingestyrelsen har givet midlertidig opholdstilladelse, får 

udlændingen 

• Mulighed for arbejde

• Adgang til undervisning og uddannelse

• Hvis udlændingen ikke er i arbejde, bliver der tilbudt et program efter 

integrationsloven (beskæftigelsesindsats og danskuddannelse)

• Er udlændingen ikke i arbejde, bliver vedkommende omfattet af 

reglerne for boligplacering

Hvilke rettigheder giver en 

opholdstilladelse



• GLS-A’s medlemmer kan tilbyde ansættelse i et hvilket som helst job

• Der skal ikke søges særskilt arbejdstilladelse

• I stillinger, som er omfattet af de kollektive overenskomster, skal løn- og 

ansættelsesvilkår være overenskomstmæssige

• Husk at få dokumentation for, at personen har midlertidig opholdstilladelse, 

inden vedkommende ansættes

• Uden midlertidig opholdstilladelse er det ulovligt at arbejde

• Arbejdsgiveren bliver som udgangspunkt straffet med bøde

Hvilke jobs kan GLS-A’s medlems-

virksomheder tilbyde



• Medarbejdere i stillinger som ufaglærte og faglærte som f.eks. chauffører, 

lagerarbejde, procesoperatører, landmænd, skovarbejdere, gartnere, 

traktørførere, entreprenørmedarbejdere.

• Timeløn og evt. tillæg efter overenskomsten

• Feriepenge 12,5%

• Fritvalgskonto 6%

• Søgnehelligdags-fridagsgodtgørelse 6,75%

• Pensionsbidrag (når anciennitetskrav er opfyldt – efter 3 måneders 

ansættelse)

Hvad er overenskomstmæssige løn- og 

ansættelsesvilkår



• Ledere

• Timelønsjobs udenfor kollektiv overenskomst (hushjælp, 

rengøringsmedarbejdere, håndværkere)

• Løn- og ansættelsesvilkår aftales individuelt

• GLS-A anbefaler, at man tilbyder vilkår, som er sædvanlige efter danske 

forhold – søg råd hos GLS-A om f.eks. lønniveau m.m.

Ansættelse udenfor overenskomst



2 årigt forløb med praktik og undervisning

Praktik skal være med til at give udlændingen:

• Viden om og færdigheder i forskellige arbejdsfunktioner, som sikrer 

kvalifikationer, der er relevante på arbejdsmarkedet

• Erfaringer med arbejde og samarbejde, der er nødvendige for at opnå fast 

tilknytning til arbejdsmarkedet

• Indsigt i strukturen og arbejdsforholdene på en arbejdsplads

• Praktik skal mindst udgøre 25 timer om ugen i gennemsnit.

Skoleundervisningen udgør i alt 23 uger a 37 timer og kan sammensættes af 

undervisning inden for f.eks.:

• Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

• Forberedende voksenundervisning (FVU)

• Almen voksenuddannelse (AVU)

• Hf-enkeltfag

• Danskuddannelse til voksne udlændinge

Løn fra arbejdsgiver under praktik, uddannelsesgodtgørelse ved undervisning

Bonus til arbejdsgiver på op til 40.000 kr.

IGU



• De nugældende ordninger for fodermestre og praktikanter fortsætter 

uændrede

• Praktikantordningen for unge under uddannelse

• Stadig aktuel for unge fra andre lande

• I princippet kan praktikanter fra Ukraine ansættes på samme måde 

som praktikanter fra EU-lande, men

• Arbejdsgiveren har ansvaret for at påse, at praktikanten opfylder 

betingelserne (alder, uddannelse, sprogkundskaber)

• Fodermestre og driftsledere

• Stadig aktuel for personer fra andre lande

Fodermester- og praktikantordningerne



• Personen stilles ikke ringere end en person, som er udrejst af Ukraine 24. 

februar eller senere.

• En ukrainsk statsborger, som har opholdt sig i Danmark på f.eks. en 

erhvervsordning, som studerende, som familiesammenført eller som 

medfølgende til en arbejdstager og som mister sin opholdstilladelse f.eks. 

fordi denne udløber, er ikke henvist til at rejse tilbage til Ukraine.

• Personen kan i stedet søge opholdstilladelse efter særloven.

• Når en fodermester eller praktikant ophører, kan personen derfor søge 

opholdstilladelse efter særloven

• Fodermestre og praktikanter kan også søge opholdstilladelse efter 

særloven mens de er i job

• Når ny opholdstilladelse er meddelt, kan personen tage nyt arbejde efter de 

principper, som gælder efter særloven. Det vil sige, at personen frit kan 

tage arbejde uden særskilt arbejdstilladelse

• Fodermestre og praktikanter, som ønsker at rejse hjem

Fodermestre og praktikanter, som

allerede arbejder i Danmark



Et ansættelsesforhold ophører, når en af parterne opsiger stillingen eller når en 

tidsbegrænset ansættelse udløber

• For en fodermester eller praktikant ophører ansættelsesforholdet, hvis personen 

opsiger stillingen og fratræder

• Ansættelsesforholdet ophører også, når en tidsbegrænset ansættelseskontrakt 

udløber

• Ansættelsesforholdet ophører endvidere, hvis vedkommende rejser ud af Danmark i 

en længere periode (6 – 12 måneders reglen)

Der kan søges opholdstilladelse efter særloven både under ansættelsen og efter 

ansættelsesforholdets ophørt

Nyt job – baseret på opholdstilladelse efter særloven – kan først påbegyndes, når 

opholdstilladelsen foreligger

Besked til SIRI, hvis ansættelsesforholdet ophører – og grundlaget for opholds- og 

arbejdstilladelsen således bortfalder

Hvornår er et ansættelsesforhold 

ophørt



• Personer med opholdstilladelse efter særloven, som har arbejde, er 

omfattet af de almindelige regler i ferieloven

• Det betyder, at personen optjener feriepenge 12,5% eller ferie med løn og 

ferietillæg som alle andre i et ansættelsesforhold

• Ferie optjenes og afvikles efter de almindelige bestemmelser

• Hvis personen framelder sig Folkeregisteret og udrejser af Danmark, kan 

alle feriepenge søges udbetalt

• Feriekonto – henvendelse til Feriepengeinfo

• Feriekortordning – henvendelse til arbejdsgiver

• Udlændingen skal dokumentere udrejse af Danmark

Feriepenge til flygtninge i job



• Obligatorisk arbejdsmarkedspension for alle overenskomstansatte

• Medarbejderen skal være fyldt 18 år

• Medarbejderen skal have 3 måneders overenskomstanciennitet eller have 

været omfattet af en arbejdsmarkedspensionsordning i et tidligere 

ansættelsesforhold

• Normalt vil nyansatte fra Ukraine have ret til pension efter 3 måneder

• En arbejdsmarkedspension i hjemlandet kan give ret til pension straks 

ved ansættelsesforholdets begyndelse

• Husk særlig overenskomstkode for udlændinge det første år for personer 

med pensionsordning i PensionDanmark - 66668

• Hvis den pågældende person forlader Danmark, kan vedkommende få 

pensionsopsparingen udbetalt

Pensionsbidrag til ansatte omfattet af

kollektiv overenskomst



• Personer med pensionsordning eller lærlingeforsikring er omfattet af 

PensionDanmarks sundhedsordning

• Krise- og psykologhjælp

• Medarbejdere med relationer til Ukraine

• Hjælp til medarbejderen, ægtefælle/samlever samt børn

• Online samtale med psykolog – taler dansk og engelsk

• Alle hverdage 9 – 18

• Telefon 38 17 04 44

• Personer med pensionsordning

• Force majeure regler om udbetaling af forsikringsydelser er sat ud af 

kraft

• Gælder i forhold til krigen i Ukraine

• Kulancemæssig udbetaling ved dødsfald og ved invaliditet med 

tilkendelse af førtidspension

Særlige forhold vedrørende 

PensionDanmark



• For personer med arbejdstilladelse efter udlændingeloven er 

udgangspunktet, at betaling af f.eks. boligleje ikke må modregnes eller 

afregnes i forbindelse med lønudbetalingen.

• Personer, som får opholdstilladelse efter særloven, skal ikke have særskilt 

arbejdstilladelse, men har ret til at tage arbejde efter samme regler som 

EU-borgere

• Betaling for naturalier, som arbejdsgiveren stiller til rådighed for den 

ansatte, kan afregnes i nettolønnen (løn efter skat)

• Er det eksempelvis aftalt, at en medarbejder betaler 6.000 kr. for leje af 

en bolig, kan dette beløb afregnes via fradrag i nettolønnen

• Bemærk at lønnen til overenskomstansatte ikke kan afregnes i naturalier

• Gælder dog ikke for kost og logi i arbejdsgiverens husstand

• Værdiansættes og medregnes efter satser fastsat af Skatterådet

Udleje af boliger



• Personer med opholdstilladelse efter særloven har mulighed for 

uddannelse i Danmark

• Personer kan indgå uddannelsesaftale efter reglerne i 

erhvervsuddannelsesloven

• Danske praktikvirksomheder kan ansætte disse flygtninge som elever/lærlinge

• Personer kan deltage i arbejdsmarkedsuddannelse

• Mulighed for tilskud fra kompetencefonde

• Arbejdsgiveren skal betale bidrag til fonden for den pågældende medarbejder

• Medarbejderen skal opfylde anciennitetskravet  - 2 måneder for aftalt      

uddannelse

• Fonden yder støtte til løn, hvis uddannelse finder sted i arbejdstiden 

Uddannelse



• Kommunerne skal tilbyde voksne udlændinge, som er nyankomne, 

danskudvisning

• Omfatter personer over 18 år

• For personer i job omfattet af kollektiv overenskomst kan der søges støtte i 

kompetencefondene

• Arbejdsgiveren skal betale bidrag til fonden for den pågældende medarbejder

• Medarbejderen skal opfylde anciennitetskravet  - 2 måneder for aftalt 

uddannelse

• Fonden yder støtte til løn, hvis uddannelse finder sted i arbejdstiden 

Danskuddannelse til voksne 

udlændinge m.fl.



Skat og skattekort

• Udenlandske personer, som arbejder i Danmark for en dansk 

arbejdsgiver, skal betale skat 

• Udenlandske personer skal ansøge om et skattekort og et dansk 

skattepersonnummer (cpr-nummer)

• Man kan tidligst få et skattepersonnummer 21 dage før 1. 

arbejdsdag

• Har personen allerede et cpr-nummer kan man tidligst søge 

skattekort, når der er under 60 dage til 1. arbejdsdag

• Ansøgning sker elektronisk til Skat. Ansøgningen skal 

vedlægges

• Underskrevet arbejdskontrakt

• Pas

• Opholdstilladelse efter særloven

• Evt. vielsesattest



Sundhed og sundhedskort

• Personer med opholdstilladelse efter særloven får ret til 

sundhedsydelser og sundhedskort

• Sundhedskortet giver ret til hjælp hos praktiserende læge, 

økonomisk hjælp til tandlægebesøg, behandling hos 

speciallæger og sygehuse

• Enhver person, der har bopæl i Danmark (dvs. er tilmeldt 

folkeregistret), har ret til alle offentlige sundhedsydelser. 

Personens rettigheder dokumenteres ved sundhedskortet, 

som man får fra bopælskommunen



Tak for i dag



Mød os

fb.com/glsarbejds

givere

twitter.com/gls_a gls-a.dk/linkedin www.gls-a.dk


