
 
   

 
 
 
 
 
Kære Maria Sofie Petersen 
 
Tak for din henvendelse af d. 22/3 2022, hvor du har stillet spørgsmål til 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen om, hvorvidt fordelingen af 
fordrevne fra Ukraine kan påvirke boligsituationen for flygtninge af an-
den nationalitet, som i forvejen bor i København.  
 
Spørgsmål 
Derudover vil jeg gerne bede forvaltning om at redegøre for om det kan 
komme til at forværre bolig situation for flygtninge af anden nationalitet 
som i forvejen bor i København. 
 
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar  
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen indkvarterer p.t. fordrevne 
personer fra Ukraine akut på Ottiliahus i Valby og på Cabinn Hotel.  
 
Aktuelt forventes der at åbne to yderligere indkvarteringssteder hhv. på 
Højdevangen på Amager og Kirsebærhaven i Valby. Herudover råder 
forvaltningen over Solterrasserne i Valby og Dortheagården i NV, som 
netop er blevet taget i brug som midlertidig indkvartering for flygtninge, 
som enten i forvejen var indkvarteret i Københavns Kommune, eller 
som skal indkvarteres under 2022-kvoten.  
For så vidt angår midlertidig indkvartering har forvaltningen således di-
sponeret med boliger, hvorfor fordelingen af fordrevne fra Ukraine ikke 
forventes at forværre boligsituationen for flygtninge af anden nationali-
tet, som i forvejen bor i København. 
 
Permanente boliger til flygtninge tilvejebringes primært via den bolig-
sociale anvisning under Socialforvaltningen. Den 1. marts 2019 trådte en 
ændring af integrationsloven i kraft, som betyder, at kommunerne ikke 
længere skal finde en permanent bolig til nyankomne flygtninge, men 
fremover kan vælge at tilbyde en permanent bolig efter integrationslo-
ven.  
Borgerrepræsentationen besluttede den 19. september 2019, at Køben-
havn skal tilbyde flygtninge en permanent bolig, når det er muligt. Flygt-
ninge kan dog ikke henvises til udsatte boligområder, herunder også de 
nye ”forebyggelsesområder”. Det skal afklares, hvilke rammer der er for 
evt. at kunne anvise permanente (almene) boliger til ukrainere under 
særloven. Det må forventes, at ukrainere på SHO-ydelse vil opleve 
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samme udfordringer som kommunens øvrige flygtninge med at finde 
boliger, der er billige nok til dette ydelsesniveau. 
 
For så vidt angår den permanente boliganvisning kan det ikke udelukkes, 
at fordelingen af fordrevne ukrainere kan påvirke boligsituationen for 
kommunens øvrige flygtninge i det omfang, at efterspørgslen på kom-
munens relativt få billige boliger stiger.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Marianne Becker Andersen 
Fagdirektør  
 


