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DANSK FLYGTNINGEHJÆLP 
Borgergade 10, 3.sal 
DK-1300 København K 
Tlf: 3373 5000 
www.flygtning.dk 

Høring over udkast til bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 1. marts 2018 sendt ovenstående 

bekendtgørelse i høring med en frist for bemærkninger den 12. marts 2018. 

Dansk Flygtningehjælp har fra organisationens flygtningemandat følgende bemærk-

ninger til bekendtgørelsen. 

 

Dansk Flygtningehjælp har ikke bemærkninger til ændringer i integrationslovens 

fordelingsregler vedrørende landetal, regionskvoter, kommunekvoter og visitering 

men udelukkende bemærkninger til anvisning af boliger til flygtninge. 

 

Dansk Flygtningehjælp er fortsat kritisk overfor gentagne lovændringer vedrørende 

den kommunale boligforpligtelse i integrationsloven, hvor flygtninges ret til at få an-

vist en permanent bolig efter integrationslovens bestemmelser er blevet reduceret.  

 

Dansk Flygtningehjælps erfaring viser, at muligheden for at etablere sig i en perma-

nent bolig har stor betydning for flygtningefamiliers integrationsproces. Det vurderes, 

at de vedtagne begrænsninger i retten til at få anvist en bolig kan medføre ringe 

sociale vilkår og dårlige forudsætninger for en vellykket integrationsproces for de 

berørte flygtningefamilier, hvis ikke de vedtagne begrænsninger modsvares gennem 

den almindelige boligsociale indsats i landets kommuner. 

 

Den generelle udvikling på det danske boligmarked med et begrænset antal billige 

og tilgængelige boliger har gjort det vanskeligt for nyankomne flygtninge at finde en 

bolig på egen hånd. Det skyldes bl.a. en beskeden indkomst, manglende opsparing 

og det nødvendige netværk.  

 

Nyankomne flygtningefamiliers boligsociale behov er fortsat gældende og er ikke 

blevet mindre i takt med indførelsen af integrationsydelse, 225 timers reglen, kon-

tanthjælpsloft og optjeningsprincipper på børne- og ungeydelser. Det er vores erfa-

ring, at nyankomne flygtninge ofte bliver ansat i lavtlønnede jobs de første år i Dan-

mark, hvilket ligeledes er en udfordring i forhold til boligmarkedet. 

 

Lovændringen og bekendtgørelsen præciserer tilflytningskommunens forpligtelser i 

integrationsloven, så det klart fremgår, at tilflytningskommunen ikke er forpligtet til at 

Til Udlændinge- og Integrationsministeriet 
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anvise en bolig efter integrationsloven, når en udlænding flytter fra en kommune til 

en anden. Det gælder uanset om kommunen overtager integrationsansvaret og ud-

lændingen ikke tidligere har fået anvist en permanent bolig, jf. integrationslovens § 

12. 

 

Der kan dog være ganske særlige personlige forhold herunder tilfælde, hvor flytnin-

gen er nødvendiggjort af alvorlig behandlingskrævende sygdom, der gør, at tilflyt-

ningskommunen skal anvise en bolig.  

 

Dansk Flygtningehjælp vil opfordre til, at den snævre undtagelse uddybes med yder-

ligere eksempler på ganske særlige forhold, der medfører, at tilflytningskommunen 

alligevel skal anvise en bolig ved flytning til en anden kommune. 

 

Dansk Flygtningehjælp er fortsat kritisk overfor, at anvisningen af et midlertidigt op-

holdssted til en enlig flygtning kan være et beboelsesrum, som skal deles med en 

eller flere enlige flygtninge.  

 

Dansk Flygtningehjælp skal i øvrigt henvise til vores bemærkninger i høringssvar af 

den 13. oktober 2017 til lovforslag L 97 om ændring af integrationsloven og dansk-

uddannelsesloven (Forenkling af og præciseringer af reglerne om fordeling og bo-

ligplacering af flygtninge og præcisering af personkreds for danskuddannelses m.v.). 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 
Christian Friis Bach 

Generalsekretær 

Dansk Flygtningehjælp 

E-mail: christian.friis.bach@drc.dk  

Direkte tlf. +45 3373 5130 
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