Til udlændinge, Integrations og Boligministeriet
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Høring over forslag til Lov om ændring af integrationsloven og
lov om planlægning
(Ændring af krav til midlertidig indkvartering af flygtninge, ophævelse
af regler om støj ved etablering af midlertidig opholdssted for flygtninge
og mulighed for fravigelse af landsplandirektiver ved etablering af
midlertidige opholdssteder for flygtninge)
Udlændinge, Integrations, og Boligministeriet har sendt ovenstående
lovforslag i høring d. 27. november 2015. Fristen for udtalelser er sat til
d. 4. december 2015.
Med de foreslåede ændringer bemyndiges Udlændinge, Integrations
og Boligministeren til at fastsætte nærmere regler om anvisning af et
midlertidigt opholdssted til flygtninge.
Generelle bemærkninger til ovenstående:
Det fremgår af lovforslaget, at bemyndigelsen i integrationsloven, vil
blive anvendt til at etablere mulighed for, at en enlig flygtning efter en
konkret og individuel vurdering kan anvises til at dele et beboelsesrum
med en eller flere andre enlige flygtninge som midlertidig indkvartering.
Dansk Flygtningehjælp hæfter sig i den forbindelse ved, at man i
bemærkningerne til lovforslaget tydeliggør, at denne vurdering skal ske
under hensyntagen til den enkelte flygtnings personlige forhold,
eksemplificeret ved bl.a. alder, køn, traumatisering mv., sammenholdt
med indkvarteringens beskaffenhed. Ligeledes skal også
opholdsstedet understøtte en tidlig igangsættelse af
integrationsprocessen.
Dansk Flygtningehjælp er enig i, at ovenstående elementer bør
fremhæves som væsentlige i vurderingen. Der er som bekendt ikke
fastsat en tidsmæssig ramme for, hvor længe den midlertidige
indkvartering kan foregå. Vi finder det derfor også relevant, at lade den
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forventede varighed af indkvarteringen indgå i vurderingen af i hvilke
tilfælde det er rimeligt og hensigtsmæssigt at enlige flygtninge anvises
fælles beboelsesrum.
Lovforslaget indeholder derudover forslag om at foretage ændringer i
lov om planlægning, der gør reglerne om støjgrænser mere fleksible,
når det drejer sig om midlertidige opholdssteder.
Dansk Flygtningehjælp har ingen bemærkninger hertil.
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