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Spørgsmål 

I den kommende tid vil mange ukrainske flygtninge herunder børn og 

unge komme til København. Det er vigtigt, at de hurtigst muligt får en 

normal hverdag og føler sig velkomne i vores samfund. Her spiller fri-

tidsaktiviteter og foreningsliv en stor rolle. 

 

1. Har ukrainske børn og unge, der er flygtet til Danmark grundet 

krigen, mulighed for at få økonomisk støtte fra Københavns 

Kommune til at deltage i fritidsaktiviteter og foreningsliv? 

2. Bliver de i givet fald gjort opmærksomme på denne mulighed?  

3. Får de hjælp til at kontakte relevante foreninger? 

4. Hvis det på nuværende tidspunkt ikke er muligt med økonomi-

ske støtte til, at ukrainske børn og unge kan deltage i fritidsaktivi-

teter og foreningsliv, hvad skal der så til for at ændre dette? 

 

Svar 

1. Har ukrainske børn og unge, der er flygtet til Danmark grundet kri-

gen, mulighed for at få økonomisk støtte fra Københavns Kommune til 

at deltage i fritidsaktiviteter og foreningsliv? 

 

Folketingets Finansudvalg har den 10. marts 2022 tiltrådt et aktstykke på 

foranledning af Indenrigs- og Boligministeriet, der giver kommunerne 

hjemmel til at tilvejebringe og yde indkvartering og forplejning til per-

soner, som er fordrevet fra Ukraine, indtil den forventede vedtagelse af 

en særlov den 16. marts 2022.  

 

Særloven forventes at give personer fordrevet fra Ukraine midlertidig 

opholdstilladelse med samme rettigheder som EU-borgere. Indtil da er 

der ikke hjemmelsgrundlag for, at Københavns Kommune kan yde 
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økonomisk støtte til, at personer under 18 år på flugt fra krigen i Ukraine 

til deltagelse i fritids- og foreningsaktiviteter, medmindre de pågæl-

dende personer har opnået flygtningestatus. 

 

Såfremt børn og unge på flugt fra krigen i Ukraine har opnået flygtnin-

gestatus, har de bl.a. mulighed for at opnå kontingentstøtte gennem 

Københavns Kommunes kontingentstøtteordning, som er målrettet 

børn og unge i alderen 3 - 17 år fra økonomisk trængte familier samt 

børn og unge med flygtningestatus bosat i Københavns Kommune. 

Gennem ordningen kan der søges om op til 1.000 kroner i kontingentfri-

tagelse samt 500 kroner til indkøb af nødvendigt udstyr (fx fodbold-

støvler) per person. 

 

Ordningen kan ligeledes blive relevant for børn og unge mellem 3-17 år 

på flugt fra krigen i Ukraine afhængigt af, hvordan den kommende sær-

lov bliver udformet. Det samme gælder for muligheden for adgangen til 

at deltage i FerieCamps samt at kunne trække på FritidsGuidernes hjælp 

og rådgivning til at finde relevante fritidstilbud. 

 

Kultur- og Fritidsforvaltningen oplever stor interesse fra civilsamfundet 

for at stille aktiviteter til rådighed for den omtalte målgruppe. Forvalt-

ningen bistår med at sætte interesserede foreninger i kontakt med Wel-

come House, hvor Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen modta-

ger og indkvarterer personer på flugt fra krigen i Ukraine. 

 

2. Bliver de i givet fald gjort opmærksomme på denne mulighed?  

Se besvarelsen af spørgsmål 1. 

 

3. Får de hjælp til at kontakte relevante foreninger? 

Såfremt den ventede vedtagelse af særloven den 16. marts 2022 giver 

fordrevne børn og unge fra Ukraine adgang til økonomisk støtte til fri-

tids- og foreningsaktiviteterne, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen sam-

arbejde med Welcome House om, hvordan der bedst informeres om 

mulighederne. 

 

4. Hvis det på nuværende tidspunkt ikke er muligt med økonomiske 

støtte til, at ukrainske børn og unge kan deltage i fritidsaktiviteter og 

foreningsliv, hvad skal der så til for at ændre dette? 

Se besvarelsen af spørgsmål 1. 

 

Venlig hilsen 
Lars Laustrup 
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