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Til KL og samtlige kommunalbestyrelser 

Vejledning om ny ændringsbekendtgørelse om ophør af kommunernes forplig-

telse til at anvise et midlertidigt opholdssted 

Udlændinge- og integrationsministeren har den 9. september 2022 udstedt be-

kendtgørelse nr. 1259 om ændring af bekendtgørelse om boligplacering af flygt-

ninge.  

Dette brev indeholder en nærmere beskrivelse af ændringen, som vedrører ophør 

af forpligtelsen til at anvise et midlertidigt opholdssted. 

Ændringsbekendtgørelsen kan læses her:  

https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2022/1259 

Ændringen i bekendtgørelsen 

Det følger af integrationslovens § 12, stk. 1, 1. pkt., at kommunerne skal anvise et 

midlertidigt opholdssted til de flygtninge, herunder fordrevne fra Ukraine, som Ud-

lændingestyrelsen visiterer til kommunen.  

KL har i den forbindelse adspurgt Udlændinge- og Integrationsministeriet om, hvor-

vidt kommunens forpligtelse efter integrationsloven til at anvise et (nyt) midlerti-

digt opholdssted ophører i de situationer, hvor en udlænding afviser at tage imod 

et lovligt tilbud om et midlertidigt opholdssted.  

Integrationsloven indeholder ikke regler om, hvornår pligten efter integrationslo-

vens § 12, stk. 1, 1. pkt., til at anvise et midlertidigt opholdssted, ophører. Det følger 

dog af integrationslovens § 12, stk. 1, 2. pkt., at kommunen i stedet for at anvise et 

midlertidigt opholdssted kan vælge at anvise en (permanent) bolig, hvorefter for-

pligtelsen efter § 12, stk. 1, 1. pkt. anses for opfyldt.  

Henset til et ønske om at skabe klare regler om ophør af kommunens pligt til at 

anvise et midlertidigt opholdssted, er der derfor indført nærmere regler herom i § 

22 a i kapitel 8 i bekendtgørelse om boligplacering af flygtninge. Fremover vil kom-

munerne således, efter den indsatte § 22 a, anses for at have opfyldt sin forpligtelse 

til at anvise et midlertidigt opholdssted, hvis den pågældende udlænding afslår 

kommunens tilbud om et midlertidigt opholdssted, som er inden for rammerne af 

integrationsloven. Kommunen vil herefter ikke være forpligtet til at anvise et nyt 
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midlertidigt opholdssted, hvis udlændingen afslår kommunens oprindelige tilbud 

om et midlertidigt opholdssted. 

 

Kommunerne vil efter de almindelige forvaltningsretlige regler skulle vejlede den 

pågældende udlænding om konsekvensen af at afslå et tilbud om et midlertidigt 

opholdssted (ophør) samt om muligheden for at påklage afgørelsen til Ankestyrel-

sen i medfør af integrationslovens § 53, stk. 2, 2. pkt.  

 

En udlænding, der har afslået et tilbud om et midlertidigt opholdssted, vil have 

samme mulighed for at få hjælp fra kommunen til at finde en bolig som alle andre 

boligtrængende borgere efter de almindelige principper og regler for løsning af 

kommunale boligsociale opgaver. 

 

Der er ikke foretaget øvrige ændringer i bekendtgørelsen. 

 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Katrine Bang Nielsen 

Kst. kontorchef 


