18. marts 2016

Fakta
Styrkede muligheder for boligplacering
Kommunerne løfter en stor opgave med at finde egnede boliger til de flygtninge,
som kommunerne modtager. Derfor er regeringen og KL også enige om, at udvide mulighederne for boligplacering af flygtninge.

Yderligere oplysninger
Presseansvarlig
Niels Nørgaard

Der er aftalt initiativ omkring boligplacering af flygtninge, der blandt andet skal
gøre det muligt etablere samlet set 12.000 nye boliger.
Nedenfor er en beskrivelse af de syv initiativer, der skal sikre bedre rammer for
kommunernes boligplacering af flygtninge.
Konkrete initiativer, der sikrer bedre rammer for kommunernes boligplacering af flygtninge


Små almene boliger målrettet flygtninge: Der afsættes 640 mio. kr. i 2016 til et fast tilskud svarende til 75 pct.
af det kommunale grundkapitalindskud til nye almene boliger, der har en begrænset størrelse på 40 m 2 og en
billig husleje. Hvis det lokalt vurderes hensigtsmæssigt kan kommunerne opføre boligerne større. I så fald skal
mindst halvdelen af boligerne være mindre end 55 m2, og den enkelte kommune vil selv skulle finansiere de
eventuelle merudgifter. Puljen fordeles med udgangspunkt i fordelingen af flygtninge mellem kommuner og med
afsæt i den enkelte kommunes boligbehov. Kommunerne har fuld anvisningsret til boligerne, så de kan målrettes
flygtninge.
Med puljen forventes der at kunne etableres i omegnen af 10.000 små boliger. Det vil dermed indebære en betydelig aflastning af kommunernes boligudfordring. En fuld anvendelse af puljen vil betyde en samlet skønnet investering på i størrelsesordenen 8,5 mia. kr.



Investeringspulje til midlertidig indkvartering: Der afsættes en pulje på 150 mio. kr. til statslig medfinansiering af etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge. Der forventes
afløb for halvdelen af puljen i 2016. Formålet med puljen er at løse akut opståede behov for midlertidige boliger i
kommuner, hvor flygtningestrømmen udgør et ekstraordinært pres i forhold til den eksisterende boligsituation.
Med puljen forventes der at kunne etableres ca. 2.000 boliger og midlertidige opholdssteder.



Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering: Der ydes i 2016 og 2017 refusion på 50 pct. af kommunernes serviceudgifter til midlertidig indkvartering. Refusionen ydes inden for et loft på 2.000 kr. pr. måned pr. borger i midlertidig indkvartering, og hvor kommunen har udgifter til midlertidig indkvartering.
Med ordningen bliver kommunernes økonomi aflastet i forhold til udgifter til midlertidig indkvartering, samtidig
med at der fastholdes en tilskyndelse til et fokus på langsigtede boligplaceringsløsninger.



Smidiggørelse og tydeliggørelse af regler om boligplacering: Et ekstraordinært højt antal flygtninge kan forlænge den periode, hvor kommunerne har behov for at boligplacere flygtninge i midlertidig indkvartering. Integrationsloven ændres fra, at kommunen ”snarest muligt” skal finde en permanent bolig, til ”når det er muligt”. Samtidig tydeliggøres, at kommunerne ikke er forpligtede til at sætte opgaven med at finde permanente boliger til
flygtninge over behovet for at finde boliger til andre borgere i kommunen med behov for hjælp hertil.



Udvidelse af mulighederne for almene bofællesskaber: Kravet til antallet af værelser i almene familieboligbofællesskaber lempes, så flere boliger bliver egnede som bofællesskaber. Der udarbejdes derudover en vejledning om bofællesskaber i almene familieboliger, herunder håndtering af de særlige forhold, som følger af, at der
er tale om udlejning af enkeltværelser på særskilte kontrakter.



Anvendelse af ældre- og ungdomsboliger til flygtningeboliger: Der udarbejdes en vejledning om mulighe-
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derne for anvendelse af tomme almene ældreboliger samt almene ungdomsboliger til flygtninge.


Dato for overtagelse: Reglerne i dag tilsiger, at kommunerne overtager integrationsansvaret den 1. i måneden,
medmindre kommunen med flygtningens samtykke vælger at overtage ansvaret før tid. Integrationsloven ændres, så der sikres øget fleksibilitet, såfremt den 1. falder en helligdag eller weekend.

