
 
   

 

Til Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og   
Integrationsudvalget 
 
Status på antal og boligplacering af flygtninge  
 
Baggrund og resume  
I Budget 2017 blev det besluttet, at Beskæftigelses- og Integrationsud-
valget og Økonomiudvalget løbende skal orienteres om status og prog-
nose for antallet af modtagne flygtninge, ledig kapacitet i den midlerti-
dige indkvartering og anvisningen til permanente boliger.  
 
Det bemærkes, at Udlændingestyrelsen har meddelt, at den foreløbige 
kvote for 2022 for København er på 30 personer. Kvoten kan blive juste-
ret hvis der sker ændringer i antallet af nyankomne på landsplan.  
 
Den midlertidige indkvartering af flygtninge flytter til Dortheagården ul-
timo august 2021. Herefter vil kommunen råde over ca. 111 pladser til 
flygtninge i midlertidig indkvartering, samt 35 bufferpladser. Det for-
ventes, at de ordinære pladser vil dække behovet for indkvartering af 
flygtninge. 
 
Nedenfor følger den generelle afrapportering på visiterede og an-
komne flygtninge fra 1. maj 2016 til og med 31. marts 2021 (dvs. status 
pr. 1. kvartal 2021). 
 
Generel status  
Københavns Kommune har modtaget i alt 507 flygtninge for kvoteårene 
2016-2021. Flygtningene er kommet i perioden 1. maj 2016 til og med 
31. marts 2021. Tabel 1 nedenfor viser fordelingen af flygtninge i kvote-
årene 2016-2021.  
 
Tabel 1. Antallet og fordelingen af flygtninge, 2016-21 kvoter  

Børn 
Voksne Ældre 

I alt 
(18-64) (65+) 

Flygtninge ankommet under 
2016-kvoten  51 89 3 143 

Flygtninge ankommet under 
2017-kvoten  46 108 1 155 

Flygtninge ankommet under 
2018-kvoten  16 57 2 75 

Flygtninge ankommet under 
2019-kvoten 36 53 4 93 

Flygtninge ankommet under 
2020-kvoten 19 20 0 39 

Flygtninge ankommet under 
2021-kvoten - 2 - 2 

I alt 168 329 10 507 
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Note: Det bemærkes, at Udlændingestyrelsen - uanset den udmeldte kvote – har mu-
lighed for at visitere yderligere flygtninge til kommunen i løbet af året, hvis særlige in-
dividuelle omstændigheder taler herfor (jf. boligplaceringsbekendtgørelsens § 11, 
stk. 2). Dette er bl.a. tilfældet med de foreløbigt 2 personer, der er modtaget i 2021. 

 
Den endelige udmeldte flygtningekvote for 2021 (1. marts 2021 – 1. fe-
bruar 20221) for København er 0 ud af 600 på landsplan. Udlændinge-
styrelsen har meddelt, at der i det udmeldte landstal for 2021 ikke er 
medregnet FN-kvoteflygtninge. I Finansloven for 2021 er der afsat mid-
ler til at modtage 500 FN-kvoteflygtninge.  
 
Regeringen har dog endnu ikke truffet beslutning om, hvor mange FN-
kvoteflygtninge, der skal genbosættes i Danmark i 2021. Regeringen 
skal medio 2021 meddele FN, hvor mange FN-kvoteflygtninge, som 
Danmark kan modtage. København kan således godt modtage FN-kvo-
teflygtninge i 2021, selvom kvoten for København er 0. Det er Udlæn-
dingestyrelsen, som fordeler FN-kvoteflygtninge til kommunerne. 
 
På den baggrund har Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen ikke 
indregnet FN-kvoteflygtninge i prognosen for 2021. Såfremt Regerin-
gen udmelder et antal FN-kvoteflygtninge, vil Beskæftigelses- og Inte-
grationsforvaltningen ændre prognosen for 2021.  
 
Den foreløbige kvote for 2022 (marts 2022-februar 2023) for Køben-
havn er 30. Kvoten kan blive justeret hvis der sker ændringer i antallet af 
nyankomne på landsplan. Den endelige kvote for 2022 udmeldes i sep-
tember 2021.  
 
Permanente boliger 
Den 1. marts 2019 trådte en ændring af integrationsloven i kraft, som 
betyder, at kommunerne ikke længere skal finde en permanent bolig til 
nyankomne flygtninge, men fremover kan vælge at tilbyde en perma-
nent bolig efter integrationsloven. Borgerrepræsentationen besluttede 
den 19. september 2019, at København skal tilbyde flygtninge en per-
manent bolig når det er muligt.  
 
Samlet er 439 flygtninge flyttet i en permanent bolig i perioden 2016 og 
frem til og med 31. marts 2021. Tabel 2 viser antallet af flygtninge, der 
fik anvist permanent bolig i 2019-20, og det tilsvarende foreløbige antal 
for 2021.  
 
  

 
1 Fra det tidspunkt, hvor Udlændingestyrelsen visiterer flygtninge til bopælskommu-
nen, til flygtningen ankommer til kommunen, går der i gennemsnit 1,5 måned. Det 
betyder, at flygtninge, der eksempelvis visiteres til Københavns Kommune i løbet af 
december 2020, ankommer til kommunen pr. 1. februar 2021. Disse flygtninge tæller 
med i 2020-kvoten. Dermed er der en forskydning mellem kalenderåret og kvoteåret, 
som går fra marts til februar. 



 

CF 3. kontor - Integration og Vækst, område 1 3/4 

 

 
Tabel 2. Permanente boliger til flygtninge i 2019-21 (antal personer) 

Boligtype 

 
For-
valt-
ning 

2019 2020 

2021 

(foreløbig pr.  

31. marts 2021) 

Almene familieboliger, der ikke benyttes 
af den boligsociale anvisning SOF 27 74 25 

Udskydelse af ommærkning af små al-
mene familieboliger til ungdomsboliger 

TMF/ 

SOF 
1 0 0 

Byfornyelsesejendomme og andre kom-
munale ejendomme (familieboliger) ØKF 2 14 4 

Delebolig (enlige flygtninge, der anvises 
et værelse i almen delebolig) SOF 6 3 3 

Antal personer anvist til permanente 

boliger  
36 91 32 

Note: Nogle flygtninge vil have fundet en permanent bolig selv eller er på plejehjem. Disse tæller 
ikke med i ovenstående opgørelse.  
  

Der blev anvist i alt 91 flygtninge til permanente boliger i 2020, heraf 74 
i almen familiebolig, 14 i kommunal familiebolig og 3 i delebolig. Fore-
løbigt har 32 personer i 2021 fået anvist en permanent bolig. Målgrup-
pen for deleboliger er enlige flygtninge, som ikke har børn (eller ikke af-
venter familiesammenføring inden for den nærmeste fremtid) og ikke 
har psykiske eller fysiske lidelser.  
 
Den geografiske spredning af de anviste boliger i 2019-21 fremgår af 
nedenstående tabel 3.  
 
Tabel 3. Geografisk spredning af anviste boliger i 2019-21 

Bolig postnr. 
Antal anviste  

flygtninge i alt Boliger 

Brønshøj 36 12 

KBH Ø 26 7 

KBH S 26 11 

Valby 26 11 

KBH NV 21 5 

Vanløse 8 2 

KBH V 6 5 

KBH K 4 1 

KBH SV 4 9 

KBH N 3 1 

Nordhavn 0 0 

I alt 160 64 
Anm.: Beboere i deleboliger udgør hver sin husstand, da de har selvstændige leje-
kontrakter.  
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Midlertidige boliger 
I den midlertidige indkvartering på Ottiliavej er der 185 pladser til flygt-
ninge. Med Budget 2020 er det besluttet at flytte den midlertidige ind-
kvartering af flygtninge til Dortheagården i København NV i 2021. I til-
læg er det i Budget 2021 besluttet at etablere en bufferkapacitet af mid-
lertidige flygtningeboliger i en opgang på Solterrasserne i Valby. Der er 
plads til op til 100 flygtninge på Dortheagården og op til 35 på Solteras-
serne. Derudover har kommunen ca. 11 pladser til flygtninge i kommu-
nale lejemål som midlertidig indkvartering2.  
 
Indkvarteringen flytter til Dortheagården ultimo august 2021. Herefter 
vil kommunen råde over ca. 146 pladser til flygtninge i midlertidig ind-
kvartering (100+11+35). Pladserne på Solterrasserne tages kun i brug, 
hvis der ikke er plads på Dortheagården eller de nævnte kommunale le-
jemål.   
 
Tabel 4 herunder viser, at der pr. 1. april 2021 boede 81 flygtninge i mid-
lertidig indkvartering. Ca. 17 af de nuværende 81 flygtninge (april 2021) 
i midlertidig bolig har modtaget tilbud om permanent bolig og forven-
tes at flytte frem mod juli 2021.   
 
Tabel 4. Prognose for forventet kapacitet i midlertidig indkvarte-
ring, pr. måned. 

  Apr-21 Maj-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 

Midl. indkvartering, kapacitet           

Ottiliavej   185 185 185 185 185 - 

Dortheagården - - - - - 100 

Kapacitet uden for Ottiliavej 11 11 11 11 11 11 

Solterasserne  
(35 pladser i bufferkapacitet) - - - - - - 

Kapacitet i alt 196 196 196 196 196 111 

Midl. indkvartering, fordeling           

Ottiliavej 70 62 58 56 53 - 
Dortheagården 0 0 0 0 0 50 
Kommunale lejemål  11 11 11 11 11 11 
Solterrasserne - - - - - - 
I alt  81 73 69 67 64 61 
Ledig kapacitet  105 108 111 114 117 35 

Anm.: København kan desuden overtage boligansvar for enkelte flygtninge fra andre kommuner 
og modtager herudover løbende enkelte familiesammenføringer til flygtninge, som i dag bor i 
den midlertidige indkvartering. Alle indgår i prognosen. 

 
2 Flygtninge tilbydes midlertidig indkvartering uden for Ottiliavej, hvis der vurderes at være sær-
lige hensyn som gør at det er hensigtsmæssigt. Det kan fx være LGBTI+-personer, eller personer 
med særlige helbredsmæssige forhold, som skal tages hensyn til. 


