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Spørgsmål til skriftlig besvarelse stillet af Emil Moselund Østergaard 
den 9. juni 2022 om understøttelse af internationale borgere 
 
Spørgsmål 
På baggrund af TV2’s dokumentar ”bolighajernes lette ofre”, vil jeg 
gerne spørge forvaltningen, hvilke handlemuligheder som Køben-
havns Kommune har for at gribe ind over for udnyttelsen af ankom-
mende internationale borgere. Dokumentaren viser, hvordan de for-
hold de internationale borgere ikke bliver mødt af systemet og under-
støttet, til at lande godt. Hvilke forhold tilbyder Københavns kom-
mune?  
Det bliver beskrevet i dokumentaren at huslejenævnets godkender et 
enkeltværelse man har privat, til at måtte koste mellem 3000-4500 kr, 
men dokumentaren viser tilsvarende det samme for delte værelser pr. 
person.     
 
Svar 
International House i Kultur- og Fritidsforvaltningen har ansvaret for at 
CPR-registrere internationale borgere på adresser i København. Regi-
streringen sker ved borgerens ankomst til Danmark, og kræver en 
adresse godkendt til beboelse og at borgeren reelt tager bopæl på 
adressen.  
 
Kultur- og Fritidsforvaltningen har kun mulighed for at foretage kontrol 
ved indrejse, og det er således ikke muligt at understøtte borgerne 
yderligere, da der ikke er hjemmel til en sådan overvågning. Dette vil li-
geledes være en ressourcetung opgave, idet samtlige sager i givet fald 
skal håndholdes. 
 
Huslejenævnet i Kultur- og Fritidsforvaltningen har kompetence til at 
behandle sager om lejens størrelse, og nævnet fastsætter lejen efter bo-
ligreguleringslovens § 29c. Der er én gang årligt en kampagne, som 
skal gøre borgerne i København opmærksomme på, at de har mulighed 
for at klage over for høj husleje.  
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International House har derfor ikke mulighed for at kontrollere om en 
husleje er lovlig, men kan kun vejlede borgerne om muligheden for at 
indbringe en sag for Huslejenævnet. Kultur- og Fritidsforvaltningen vil 
undersøge, hvordan vejledningen om muligheden for indbringelse af 
sager for Huslejenævnet kan styrkes. 
 
Kompetencen for godkendelse af opdeling og udlejning af et lejemål 
som værelser ligger i Teknik- og Miljøforvaltningen.  
 

Med venlig hilsen 

Søren Pedersen 
Administrerende direktør. 
 

 


