Visiteringsskema 2016
I begyndelsen af året giver Udlændingestyrelsen kommunerne generel information om profilerne for de
udlændinge, som forventes at få opholdstilladelse i Danmark i løbet af året efter udlændingelovens §§ 7, 8, 9 b
eller 9 c og samtidig skal visiteres til boligplacering.
For at sikre den bedst mulige integration af disse udlændinge i Danmark, beder Udlændingestyrelsen
kommunerne om at udfylde visiteringsskemaet med udgangspunkt i profilen og indsende det til visitering@us.dk
senest den 15. marts 2016.
Udlændingestyrelsen vil så vidt muligt tage højde for kommunernes ønsker. Styrelsen kan dog ikke garantere, at
ønskerne opfyldes.
Ved afgørelsen om boligplacering lægges vægt på kommunens kvote, pågældende persons personlige forhold og
forholdene i kommunen. De nærmere regler om boligplacering af flygtninge er indeholdt i bekendtgørelse nr. 50
af 18. januar 2008 (boligplaceringsbekendtgørelsen), som ændret ved bekendtgørelse nr. 1528 af 11. december
2015.
Det følger af boligplaceringsbekendtgørelsens § 13, stk. 1, at en flygtning skal visiteres til en kommune, som
efter kommunekvoterne skal modtage og boligplacere flygtninge. Hvis en flygtning har en særlig tilknytning til
en kommune som følge af, at den pågældende inden meddelelse af opholdstilladelse har været anbragt på en
institution eller i familiepleje i kommunen eller har nærtstående familiemedlemmer, der er bosat i kommunen,
eller der foreligger andre ganske særlige forhold, kan en flygtning visiteres til en kommune, som efter de aftalte
eller fastsatte kommunekvoter ikke skal modtage og boligplacere flygtninge, eller til en kommune, som efter sin
kvote ikke skal modtage yderligere flygtninge, jf. bekendtgørelsens § 13, stk. 2.
Efter bekendtgørelsens § 14, stk. 1, skal Udlændingestyrelsen ved afgørelser om visitering navnlig lægge vægt
på den pågældende flygtnings






sproglige og kulturelle baggrund, herunder muligheden for at etablere et netværk med andre
udlændinge med en tilsvarende sproglig og kulturel baggrund,
uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer og behov,
familiemæssige eller anden tilknytning til personer, der bor i Danmark,
eventuelle særlige behov, herunder behov for speciel behandling og
særlige ønsker.

Af bekendtgørelsens § 14, stk. 2, følger det, at Udlændingestyrelsen endvidere ved afgørelser om visitering skal
lægge vægt på den enkelte kommunes og omkringliggende kommuners





beliggenhed og størrelse,
arbejdsmarkeds- og uddannelsesforhold,
befolkningssammensætning og
behandlings- og institutionstilbud.

Afgørelserne om visitering træffes på baggrund af en konkret og samlet vurdering i hver enkelt sag.

Udlændingestyrelsen
Ryesgade 53
2100 København Ø

Telefon:
Telefontid:
E-mail:

+45 3530 8888
9.00 - 15.00
Se www.nyidanmark.dk

Ekspedition:
Alle hverdage:
Torsdag tillige:
Information på internettet:

8.30 - 12.00
15.30 - 17.30
www.nyidanmark.dk
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Kommune
Dato
Nationalitet
Hvilke nationaliteter findes allerede
i kommunen?

Sprog
Hvilke tolkemuligheder findes i
eller nær kommunen?

Arbejdsmarkedsforhold
Hvilke arbejdsmarkedsforhold i
kommunen bør
Udlændingestyrelsen være
opmærksom på?
Er der f.eks. brancher, hvor der er
mangel på arbejdskraft i
kommunen, og hvilke typer af jobs
findes der primært i kommunen?
Hvilke typer af arbejde har
kommunen gode erfaringer med i
forhold til at få flygtninge i
beskæftigelse?

Uddannelsesforhold
Hvilke typer af uddannelser
tilbydes der på
uddannelsesinstitutioner i
kommunen?
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Behandlings- og
institutionstilbud
Er der oplysninger om behandlingsog institutionstilbud i kommunen,
som Udlændingestyrelsen bør være
opmærksom på?

Uledsagede mindreårige
Ønsker kommunen i særlig grad at
modtage uledsagede mindreårige?

Kvoteflygtninge
Ønsker kommunen at modtage
kvoteflygtninge, som genbosættes i
Danmark?

Andre særlige ønsker

