En væsentlig forudsætning for god integration af de flygtninge, der får opholdstilladelse i Danmark, er at sikre det bedst mulige match mellem flygtning og kommune ud fra flygtningens kompetencer og oplysninger om kommunernes forhold
og ønsker.

Udlændingestyrelsen

Ryesgade 53
2100 København Ø
Tlf.: 35 36 66 00

Det er derfor af afgørende betydning, at kommunerne løbende indberetter oplysninger om relevante forhold i kommunen, herunder om generelle arbejdsmarkedsforhold samt i hvilke brancher, der er mangel på arbejdskraft, til Udlændingestyrelsen.

Udlændingestyrelsen skal derfor bede kommunerne om at udfylde vedlagte visiteringsskema med udgangspunkt i den medsendte profilbeskrivelse og indsende det
til visitering@us.dk. senest den 1. maj 2017.

Ved afgørelsen om boligplacering skal Udlændingestyrelsen som et helt centralt
hensyn lægge vægt på den enkelte flygtnings mulighed for at komme i beskæftigelse, jf. boligplaceringsbekendtgørelsens § 14, stk. 1, (Bek. nr. 980 af 28. juni
2016).

Udlændingestyrelsen har således et særligt fokus på den enkelte flygtnings beskæftigelsesmæssige og uddannelsesmæssige kompetencer fra hjemlandet, hvilket sammenholdes med kommunernes og de omkringliggende kommuners arbejdsmarkeds- og uddannelsesforhold.
Det følger endvidere af bekendtgørelsens § 13, stk. 1, at en flygtning;
•

skal visiteres til en kommune, som efter de aftalte eller fastsatte kommunekvoter skal modtage og boligplacere flygtninge.

Dog kan en flygtning visiteres til en kommune, som efter de aftalte eller fastsatte
kommunekvoter ikke skal modtage og boligplacere flygtninge, eller til en kom-
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’

mune, som efter sin kvote ikke skal modtage yderligere flygtninge, jf. bekendtgørelsens § 13, stk. 2, hvis flygtningen 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, eller
forud for visiteringsafgørelsen kan godtgøre at have et faktisk og reelt
jobtilbud og den samlede daglige transporttid mellem bopæl og arbejde
vil udgøre mere end 2 timer med offentlige transportmidler

Af Integrationslovens 11 a fremgår endvidere;
•

I de tilfælde, hvor en asylansøger under asylsagens behandling er flyttet i
egen bolig, jf. udlændingelovens § 42 k, eller er privat indkvarteret, jf. udlændingelovens § 42 l, skal visitering som udgangspunkt ske til den kommune, hvortil flygtningen er flyttet eller indkvarteret. Såfremt kommunens kvote på tidspunktet for visiteringsafgørelsen er opbrugt, skal Udlændingestyrelsen, forinden der træffes afgørelse om visitering, indhente
en udtalelse fra kommunen om, hvorvidt der foreligger særlige grunde til,
at den pågældende og dennes familie ikke skal boligplaceres i kommunen.

•

Stk. 2. Udlændingestyrelsen kan dog visitere til en anden kommune end
nævnt i stk. 1, hvis ganske særlige forhold hos den pågældende flygtning
eller hos kommunen tilsiger det.

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

Vi tager så vidt muligt højde for kommunernes ønsker i visiteringsskemaet. Styrelsen kan dog ikke garantere, at ønskerne opfyldes, da der løbende skal sikres en
jævn fordeling af flygtninge i forhold til de enkelte kommunekvoter, og der ikke
nødvendigvis vil være flygtninge med de ønskede kompetencer, ligesom den enkelte flygtnings personlige forhold skal tillægges vægt.

