
 
   

 
 
 
 

 

Kære Helle Bonnesen  

 

Tak for din henvendelse af d. 5. april 2022, hvor du har stillet spørgsmål 

til Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen vedr. midlertidig ind-

kvartering af fordrevne fra Ukraine.  

 

Spørgsmål 

”Imidlertid undrer jeg mig over at ordningen er 3-årig, når særloven er 

2-årig. Jeg vil gerne bede om et skriftligt svar inden torsdag på hvorfor 

samt hvad det betyder for finansieringen”.  
 

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar  

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen har været i dialog med 

Økonomiforvaltningen om svaret på spørgsmålet.  

 

Med særloven følger det, at kommunen skal kunne tilbyde midlertidig 

indkvartering til gruppen, som i princippet kan vare ind til deres midler-

tidige opholdstilladelse udløber, hvis ikke de finder anden bolig i kom-

munen, fraflytter kommunen eller lign. Ukrainernes midlertidige op-

holdstilladelse efter særloven løber fra den 17. marts 2022. Dvs. uanset 

tidspunkt for de enkelte personers meddelte opholdstilladelser udløber 

alle opholdstilladelser givet under særloven som udgangspunkt den 17. 

marts 2024.  Der ligger dog i særloven en mulighed for, at Udlændinge 

og Integrationsministeren kan forlænge ordningen ét år mere til den 17. 

marts 2025.   

  

Det er blevet afklaret, at det er muligt at indgå en aftale med pavillonle-

verandøren, som kan være bindende i færre år end tre år. Den samlede 

leje for en tre-årig periode er 27,1 mio kr. Ønsker Københavns Kom-

mune i stedet at binde sig i to år koster det 20,02 mio.kr. i samlet leje for 

de første 2 år og yderligere 9,03 mio.kr. at forlænge med et ekstra år. 

Samlet vil lejen for en tre-årig fleksibel lejeperiode være 29, 05 mio. kr.  

  

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen samt Økonomiforvaltnin-

gen er opmærksom på at få lavet så fleksibel indkvartering af de ukrain-

ske fordrevne som muligt, også i forhold til den fremadrettede opret-

telse af yderligere indkvarteringsmuligheder, som forventes nødven-

dige. Det bemærkes desuden, at såfremt behovet for indkvartering af 

ukrainske fordrevne viser sig at være mindre end den 3-årige 
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lejeperiode på Amager strandvej 3 , kan boligerne i stedet bruges til 

f.eks. studie- eller ungdomsboliger, såfremt der meddeles midlertidig 

dispensation fra kommuneplanens anvendelsesbestemmelse, jf. planlo-

vens § 19. 

 

Med venlig hilsen 

 

Marianne Becker Andersen 

Kst. administrerende direktør  
 


