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Ansøgningsskema
Ansøgning om midlertidig indkvartering efter
overgivelsesdatoen
Hvad kan dette skema bruges til?
Dette skema kan bruges til kommunens ansøgning om
midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen.
Det fremgår af integrationslovens § 12, stk. 3, at ”I
ganske særlige tilfælde kan en flygtning, efter at
kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for den
pågældende, jf. § 4, stk. 2, med tilladelse fra
Udlændingestyrelsen midlertidigt forblive indkvarteret
på et sted, der er beregnet til indkvartering, jf.
udlændingelovens § 42 a.”
Udgangspunktet er, at flygtningen senest på
tidspunktet for kommunalbestyrelsens overtagelse af
ansvaret for den pågældende vil skulle forlade det
sted, hvor vedkommende har opholdt sig under
asylsagens behandling og tage ophold i den kommune,
hvortil Udlændingestyrelsen har visiteret den
pågældende efter integrationslovens § 10, jf. § 4, stk.
2.
For at undgå en midlertidig boligplacering eller ophold
på et indkvarteringssted, som stilles til rådighed af
kommunalbestyrelsen, vil Udlændingestyrelsen efter
en begrundet ansøgning fra kommunalbestyrelsen
kunne give tilladelse til, at en flygtning midlertidigt
kan forblive indkvarteret på et asylcenter, efter at
kommunalbestyrelsen har overtaget ansvaret for
flygtningen, jf. integrationslovens § 12, stk. 3.
Ansøgningsfrist
Ansøgning skal ske så snart kommunen får oplysninger
om, at de har brug for midlertidig indkvartering efter
overgivelsesdatoen. OBS! Ansøgningen skal dog
senest være modtaget i Udlændingestyrelsen senest
14 dage inden overgivelsesdatoen.
Kommunen skal udfylde alle punkter i skemaet. Ellers
kan Udlændingestyrelsen ikke behandle ansøgningen.
Fremsendes ansøgningen efter den i loven anførte
dato for kommunens overtagelse af
integrationsansvaret, kan ansøgningen ikke godkendes
af Udlændingestyrelsen, og flygtningen vil blive
henvist til integrationskommunen med øjeblikkelig
virkning.
Sådan søger du
1. Udfyld og underskriv dette skema (følg
anvisningerne i skemaet)
2. Indgiv ansøgningen ved at sende den til
Udlændingestyrelsen (se kontaktoplysninger
nederst på siden).
Informér om behandling af personoplysninger
I forbindelse med behandlingen af ansøgningen, vil
Udlændingestyrelsen behandle oplysninger om
flygtningen. Inden du indgiver ansøgningen, skal du
oplyse flygtningen om dette, og henvise til folderen
’Oplysning om behandling af personoplysninger i
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forbindelse med indkvartering’.
Her kan vedkommende læse mere om
Udlændingestyrelsens behandling af oplysninger og om
ansøgerens rettigheder.
Folderen fik flygtningen udleveret, da vedkommende
blev indkvarteret på et asylcenter. Hvis flygtningen har
mistet folderen, kan han/hun få udleveret en ny på sit
asylcenter, eller finde den via
www.nyidanmark.dk/gdprfolder
Betingelser
Der kan alene være tale om en kortvarig midlertidig
indkvartering, indtil kommunen kan tilbyde den
pågældende en bolig, eller den pågældende kan
institutionsanbringes m.v.
Vi lægger ved afgørelsen vægt på hensynet til den
pågældende flygtning, herunder på den ene side
hensynet til, at den pågældende hurtigst muligt
kommer i gang med et egentlig integrationsforløb og
kan etablere en tilværelse uden for asylcenteret, og på
den anden side, at den pågældende ikke skal flyttes
rundt imellem midlertidige boliger – navnlig, hvis den
pågældende er mindreårig eller lider af fysiske eller
psykiske handicaps.
Endvidere indgår det som et meget vigtigt element i
vurderingen, om det asylcenter, som den pågældende
flygtning er indkvarteret på, er præget af
overbelægning, og/eller om centret har akut behov for
ekstra indkvarteringsplads.
Eksempler på situationer, der kan begrunde tilladelse
til midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen:
• Tilfælde, hvor en flygtning lider af en alvorlig
sygdom eller et handicap, der nødvendiggør en
særlig bolig til den pågældende.
• Mindreårige flygtninge, der skal
institutionsanbringes eller anbringes i familiepleje,
hvilket fordrer nærmere samtaler med den
pågældende og en grundig sagsbehandling fra
kommunens side for at finde et egnet
indkvarteringssted eller en egnet plejefamilie.
Det forhold, at kommunen på grund af ferie eller
anden form for fravær blandt personalet, ikke kan
finde en bolig inden overgivelsesdatoen kan ikke
medføre tilladelse til midlertidig indkvartering efter
overgivelsesdatoen.
Tidsperiode
Tilladelse til midlertidig indkvartering efter
overgivelsesdatoen gives som udgangspunkt for 14
dage. Tilladelsen kan dog efter en konkret vurdering
forlænges i op til en måned, såfremt kommunen
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oplyser, at de først har en ledig passende bolig inden
for denne periode. Kun i ekstraordinære tilfælde kan vi
forlænge tilladelsen yderligere.
Kommunens forpligtelser
Kommunalbestyrelsens og flygtningens rettigheder og
pligter efter integrationsloven forbliver de samme,
uanset at flygtningen efter tidspunktet for
ansvarsovertagelsen for den pågældende opholder sig
på et asylcenter, jf. udlændingelovens § 42 a, stk. 5.
Kommunalbestyrelsen skal således fra
overgivelsesdatoen udbetale flygtningen de ydelser
pågældende har ret til efter lov om aktiv social politik.
Udlændingestyrelsen opkræver endvidere betaling for
den midlertidige indkvartering efter
overgivelsesdatoen, og der betales pr. døgn pr.
person.

Hvis du vil have hurtigt svar
Du kan få den hurtigst mulige sagsbehandling, hvis
ansøgningen er udfyldt korrekt. Det er derfor meget
vigtigt, at du er omhyggelig med at udfylde skemaet
og afgiver de oplysninger, vi skal bruge for at
behandle ansøgningen.

Dagstakster i 2022 ekskl. moms:
Midlertidig indkvartering
Ophold på et modtagecenter
Ophold på et opholdscenter
Ophold på et omsorgscenter
Ophold på et børnecenter
Ophold på udrejsecenter Avnstrup
Ophold på øvrige udrejsecentre
Ophold i et anneks tilknyttet et
opholdscenter
Ophold i et anneks tilknyttet et
omsorgscenter

Inkluderet i disse takster er udgifter til bolig, personale
på centrene, deltagelse i børnehave eller skole.
Taksten svarer til de udgifter, der er forbundet med at
opretholde en plads i den pågældende centertype.
I taksterne er ikke inkluderet udgifter til kontante
ydelser, som kommunalbestyrelsen skal afholde.
Betaling for nødvendige sundhedsmæssige ydelser er
heller ikke medregnet i prisen.
Efter overgivelsesdatoen må kommunalbestyrelsen af
egen drift påse, at flygtningen får udbetalt
introduktionsydelse, og hvis det er nødvendigt
modtager sundhedsbehandling.

Takster for
2022
758 kr.
731 kr.
1.255 kr.
1.614 kr.
970 kr.
790 kr.
731 kr.

Hvis du vil vide mere
Du kan få flere oplysninger om midlertidig
indkvartering og finde ”Vejledning om midlertidig
indkvartering efter overgivelsesdatoen” på
www.nyidanmark.dk. Hvis du er i tvivl, kan du
kontakte Udlændingestyrelsen og få vejledning om
reglerne og om, hvordan du udfylder skemaet. Du
finder vores kontaktoplysninger på
www.nyidanmark.dk/kontakt-us

1.255 kr.

1. Oplysninger om ansøger

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Ansøgning om midlertidig indkvartering efter overgivelsesdatoen, jf. integrationslovens § 12, stk. 3.

________________________________ Kommune ansøger hermed om midlertidig indkvartering efter
overgivelsesdatoen, jf. integrationslovens § 12, stk. 3.
Ansøgningen vedrører følgende flygtninge:
PersonID:

Navn:

Fødselsdato:

_____________________________

_____________________________________

______________________

_____________________________

_____________________________________

______________________

_____________________________

_____________________________________

______________________

_____________________________

_____________________________________

______________________

_____________________________

_____________________________________

______________________

Kommunen søger om midlertidig indkvartering på Center:

_________________________________________

indtil den _____ /_____ 20___.
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2. Begrundelse for ansøgning

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

Ansøgningen om midlertidig indkvartering er begrundet i:
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

3. Kommunens underskrift
Kommunen tilkendegiver ved underskrift, at:
•

kommunen forpligter sig til, at finde en passende bolig senest ved udløbet af dispensationen.

•

kommunens ansøgning ikke beror på at kommunen først har en bolig fra næste måned, fordi kommunen
holder ferie eller på grund af helligdage.

•

kommunen er klar over, at forlængelse kun kan søges pga. ekstraordinære omstændigheder, jf. vejledningen
side 1, hvis der f.eks. er tale om personer, der er mindreårige eller har fysiske eller psykiske handicaps.

•

kommunen ved, at der opkræves betaling for den midlertidige indkvartering efter overgivelsesdatoen i
henhold til Udlændingestyrelsens takster, jf. Udlændingestyrelsens vejledning af 2. oktober 2017.

Kommunens telefonnummer.:

Kommunens faxnummer.:

Kommunens EAN-nummer:

Kommunens CVR-nummer:

Kommunens kontaktperson:
Underskrift:

Dato:

Kommunens stempel:

Har du husket det hele?
Hvis ansøgningen er udfyldt korrekt, kan Udlændingestyrelsen behandle sagen hurtigt. Det er derfor meget vigtigt, at
du, inden du indgiver skemaet, kontrollerer, at skemaet er udfyldt korrekt.
Vi anbefaler, at du bruger tjeklisten herunder, inden du indgiver ansøgningen.

Tjekliste
Inden ansøgningen indgives, er det vigtigt, at du har:
vejledt flygtningen om Udlændingestyrelsens behandling af personoplysninger,
besvaret alle spørgsmålene,
dateret og underskrevet i pkt. 3.
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