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BILLUND KOMMUNE:  
Guide til nyankomne flygtninge fra Ukraine og deres værter 
 
0  
Find et sted, hvor du kan bo 
a) Henvend dig på asylcenter for modtagelse: Sandholm 
eller 
b) Finde privatpersoner (værter), der vil stille værelse(r) mm til rådighed 
 
1a 
Sørg for at blive registreret hos Billund Kommune. Kommunen udleverer skema SL-1 på papir. Din vært kan 
samtidig søge om tildeling af 200 kr pr person pr dag.  
 
1b 
Ansøg om opholdstilladelse på skemaet SL-1 online (Kommunen eller Kontakten kan evt være behjælpelig 
med udfyldelsen). Tag et print af kvitteringen for indsendelsen. 
 
2  
Bestil tid til Biometri hos Udlændingestyrelsens Borgerservice, som har kontorer i Næstved, Odense, 
Aarhus, Aalborg, (Bornholm) samt i Udlændingeekspeditionen i Holstebro, Esbjerg og Aabenraa. 
 
3a 
Når du har ansøgt om opholdstilladelse og har en kvittering fra Udlændingestyrelsen, kan du søge arbejde 
på det danske arbejdsmarked. (uden hjælp fra kommunen) 
 
3b Hvis du får arbejde, inden du får opholdstilladelse, skal du melde det til Udlændingestyrelsen. Så kan 
du få et foreløbigt CPR-nummer og et skattekort, samt adgang til at oprette en dansk bankkonto. Værtens 
tilskud til dit ophold bortfalder. 
 
4  
Når du har fået opholdstilladelsen samt endeligt CPR-nummer indkalder kommunen til et 
modtagelsesmøde, hvor de hjælper dig med at søge integrationsydelse, bolig, bankkonto, job mm.   
 
5  
Når du har modtaget sit gule sygesikringsbevis har du adgang til lægehjælp, og der søges Mit ID 
(nødvendigt at have i mange sammenhænge) på kommunens Borgerservice. Der er desværre ret lang 
ventetid pt. 
 
6 
Eventuelle børn kan starte i skole eller daginstiution uden at de har fået CPR-nummer: 
Henvendelse  
Vestre Skole til Vibeke Dahlmann Andersen, VAN@Billund.dk,  72 13 11 42 
Daginstitution/dagpleje: Lisbeth Østergaard. 7972 7607 
 
 
Nyttige webadresser: 

 https://www.nyidanmark.dk/da/Ord-og-begreber/F%C3%A6lles/Information-til-ukrainske-
statsborgere 

 Vælg Ukrainsk sprog 

 Facebook: Ukrainer i Billund 

 https://www.ukrainianhelphub.com/ 

 https://www.uatodk.com/husly-2/ 
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