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Orientering i forhold til visitering til kommunerne af fordrevne fra Ukraine
Ved brev af 17. marts 2022 orienterede Udlændingestyrelsen landets kommuner om fordelingen af de første 10.000 personer, der meddeles opholdstilladelse efter lov nr. 324 af 16. marts 2022 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine (særloven).
Ved brev af 8. april 2022 orienterede Udlændingestyrelsen landets kommuner
om, at der efter fordelingen af de første 10.000 personer og fremadrettet vil
gælde en justeret beregningsmodel for fordelingen. Styrelsen orienterede i den
forbindelse kommunerne om den konkrete fordeling af 10.000 personer efter
den justerede beregningsmodel.
Den 27. april 2022 orienterede Udlændingestyrelsen landets kommuner om, at
den justerede beregningsmodel nu fremgår af bekendtgørelse nr. 509 af den 26.
april 2022 om forholdsmæssige kommunetal for 2022 til fordeling af personer
omfattet af lov om midlertidig opholdstilladelse til personder, der er fordrevet
fra Ukraine.
Der er på nuværende tidspunkt visiteret ca. 16.000 personer efter særloven. De
konkrete afgørelser om visitering sker med udgangspunkt i de forholdsmæssige
andele for de enkelte kommuner, som er fastlagt i medfør af ovennævnte bekendtgørelse, og i øvrigt de kriterier, der følger af reglerne på området, og som
også er beskrevet her.
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I praksis søger Udlændingestyrelsen ved afgørelsen om visitering at imødekomme de ønsker, som den enkelte udlænding har. Hvis der ikke er særlige ønsker, vil styrelsen tilstræbe at placere vedkommende i den kommune, hvor vedkommende allerede bor.
Det gælder dog ikke, hvis vedkommende er indkvarteret på et af de centre, der
drives på vegne af Udlændingestyrelsen. Det har indtil nu i meget vidt omfang
været muligt at imødekomme ønsker og at visitere personer omfattet af særloven til de kommuner, hvor de allerede var indkvarteret.
Adskillige kommuner har imidlertid nu modtaget det antal fordrevne fra Ukraine, som deres andel tilsiger i forhold til det samlede udmeldte antal fordrevne
op til 20.000.
Det har den konsekvens, at Udlændingestyrelsen i et stigende antal tilfælde ikke
kan imødekomme en ansøgers ønske til boligplacering, fordi ansøgeren ønsker
at bo i en kommune, der allerede har modtaget hele sin forholdsmæssige andel
fordrevne fra Ukraine.
Dette gælder også, selv om ansøgeren aktuelt er indkvarteret i kommunen og
evt. også har opnået en vis tilknytning til kommunen. Således kan der som udgangspunkt kun visiteres til en kommune, som allerede har modtaget sin forholdsmæssige andel, hvis der foreligger et konkret jobtilbud eller er nærtstående familie i kommunen.
Hvis ansøgeren er privat indkvarteret i en kommune, der allerede har modtaget
sin andel fordrevne fra Ukraine, vil Udlændingestyrelsen så vidt muligt visitere
ansøgeren til en anden kommune, der har ledige pladser, inden for samme region.
Det bemærkes, at en række kommuner har tilkendegivet at ville modtage flere
fordrevne fra Ukraine end deres forholdsmæssige andel. I disse tilfælde forhøjes
det antal, man skal modtage, tilsvarende. Kommunerne har fortsat og løbende
mulighed for at tilkendegive sådanne ønsker til Udlændingestyrelsen.
Det bemærkes endvidere, at en kommune – efter at der er truffet beslutning
om visitering - har mulighed for at overtage ansvaret for selvforsørgelses- og
hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet for fordrevne fra Ukraine
efter de almindelige regler i integrationslovens § 18.
Det skal afslutningsvist oplyses, at Udlændingestyrelsen på nuværende tidspunkt med nogen usikkerhed skønner at have visiteret i alt 20.000 personer in-
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den udgangen af uge 21. Styrelsen forventer således også på nuværende tidspunkt at ”tage hul” på fordelingen af den næste gruppe på op til 10.000 personer i løbet af uge 21.
Spørgsmål vedrørende dette brev kan rettes til kontorchef Dorthe Nielsen på
don@us.dk eller tlf. 35 30 86 81.

Med venlig hilsen

Dorthe Nielsen
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