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Høringsbrev 

 

 

Høring over ny bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge 

 

Udlændinge- og Integrationsministeriet sender hermed udkast til ændring af be-

kendtgørelse om boligplacering af flygtninge i høring. 

 

Folketinget har den 4. juni 2020 vedtaget lovforslag L 189 A om ændring af ud-

lændingeloven, integrationsloven og forskellige andre love (Forenkling af regler, 

herunder om klageadgangen til Udlændingenævnet og indrejseforbud, indførelse 

af en bagatelgrænse for tilbagebetaling af gebyr, præcisering af adgangen og æn-

dring af kompetencen til at forlænge en udrejsefrist, opfølgning på evaluering af 

Danmarks anvendelse af Schengenreglerne om bl.a. tilbagesendelse og præcise-

ring af rækkevidden af indrejseforbud omfattet af udsendelsesdirektivet m.v.).  

 

Som følge af de ændringer af integrationsloven, der handler om fordeling af flygt-

ninge til kommunerne i forbindelse med ændring af landstallet, skal der udarbej-

des en revideret bekendtgørelse om boligplacering af nye flygtninge. Bl.a. skal der 

fremover ved et forhøjet landstal som følge af stigninger i flygtningetallet ske en 

genberegning af de til enhver tid fastsatte kommunekvoter, i stedet for en for-

holdsmæssig forøgelse, jf. bekendtgørelsesudkastets § 7, stk. 9. Ved en reduktion 

af landstallet vil ændringerne fortsat foretages ved en forholdsmæssig reduktion, 

jf. bekendtgørelsesudkastets § 7, stk. 8. 

 

Derudover er der i bekendtgørelsesudkastet foretaget ændringer, så der kan tages 

højde for kommuner, der ønsker at modtage flere flygtninge i forbindelse med 

ændring af landstallet. Det betyder, at Udlændingestyrelsen fremover kan imøde-

komme kommunernes frivillige ønsker om at modtage nye flygtninge i tilfælde af 

en forhøjet ændring af landstallet som følge af stigninger i flygtningetallet. Der 

henvises til bekendtgørelsesudkastets § 7, stk. 11. Ændringerne er primært fore-

taget i bekendtgørelsens § 4 i kapitel 3 om regionskvoter og § 7 i kapitel 4 om 

kommunekvoter.  

 

Der vedlægges et uddrag af de relevante bestemmelser fra bekendtgørelsen med 

ændringsmarkeringer, udkastet til den ændrede bekendtgørelse og en liste over 

hørte myndigheder og organisationer. 

 

Udkastet vil blive offentliggjort på Høringsportalen: www.hoeringsportalen.dk. 
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Eventuelle bemærkninger til udkastet skal være Udlændinge- og Integrationsmini-

steriet i hænde senest fredag den 7. august 2020.  

 

Bemærkningerne bedes sendt til mlm@uim.dk og integration@uim.dk 

 

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft i august 2020.  

 

 

Med venlig hilsen  

 

Marian Lyng Møller 

Specialkonsulent 

 

 

 

 

 


