
Privat indkvartering af flygtninge fra Ukraine

Informationsmøde

16. Juni 2022



Program

17.00 - 17.05

Velkomst

Direktør Sociale Forhold og 

Beskæftigelse Erik Kaastrup-Hansen

17.05 – 17.10

Kort status om boliger til flygtningene fra 

Ukraine 

Kontorchef Kirsten Lund Frandsen

17.10 - 17.20
Modtagelsen af flygtninge

Centerchef Mette Skou Seiersen 

17.20 – 17.30

Privat indkvartering – rammer og 

muligheder 

Kontorchef Kirsten Lund Frandsen

17.30 – 18.00 Spørgsmål og dialog



Hvorfor privat 
indkvartering?

• Vi står med en stor opgave, og har brug for alle 
initiativer og ressourcer for at løse opgaven 
bedst

• Vi tror på, at civilsamfundet og private 
initiativer kan styrke indsatsen og integrationen

• Vi vil gerne give flere ukrainske flygtninge et 
valg mellem kommunal og privat indkvartering

• Der vil altid være et kommunalt alternativ.



Kort status på boliger til 
flygtninge fra Ukraine

• Indkvarteret 1.188 ukrainske flygtninge med 

opholdstilladelse, der er visiteret til Aarhus 

kommune

•Udlændingestyrelsen forventer at boligplacere 

1700 flygtninge i Aarhus. 

•Dvs. der mangler stadig at komme ca. 500 

flygtninge til Aarhus. 

• For mange vil privat indkvartering være 

attraktivt – især for personer, der kommer alene

•Hvad er kommunens aktuelle forventninger til 

behov? 



Modtagelse af flygtninge



Ramme for privat 
indkvartering

• Privat indkvartering bygger på en privat aftale 

mellem værtsfamilie og flygtning

• Kommunen vil være behjælpelig og formidle 

relevante flygtninge/familier

• Formidling kan også ske helt privat f.eks. via 

netværksgrupper på Facebook.

• Privat indkvartering er et frivilligt tilbud til 

flygtningene fra ukrainerne, som alternativ til et 

kommunalt indkvarteringstilbud



Krav til bolig

• Boligen skal være godkendt til beboelse. 

• Der er ikke krav om et vist antal kvadratmeter, 
men der skal være ét eller flere rum, afhængig 
af hvor mange man tilbyder at huse. 

• Boligen skal være møbleret, og der skal være 
en seng at sove i 

• Der skal være en dør, der kan lukkes og gerne 
låses.

• Der skal være adgang til bad og toilet, køkken 
og vaskemaskine.

• Eksempler på andre ønsker – ikke krav:

❑ Må man have husdyr i din bolig?

❑ Hvordan er forventningerne til rygning?

• Hvis Aarhus Kommune står for formidlingen skal
Østjylland Brandvæsen stå for godkendelse og 
besigtigelse af boligen. 



Hvad kan jeg forvente 
som værtsfamilie?

• Du skal gøre dig klart, at du modtager mennesker på 
flugt

• Der kan være sproglige udfordringer og evt. også 
andre udfordringer – kontakt kommunen, hvis du er i 
tvivl.

• Du skal så vidt muligt kunne tilbyde privat indkvartering 
i minimum 3 måneder. Dette af hensyn til at skabe 
stabilitet for den eller de enkelte flygtninge

• Vi håber, at du så vidt muligt, hjælper de indkvarterede 
flygtninge med spørgsmål mm.

• Du skal sørge for håndklæder, sengetøj, dyner mv. 
eller bistå til anskaffelse f.eks. via genbrugsbutikker. 

• Hvis den private indkvartering må ophøre skal 
kommunen kontaktes snarest muligt med henblik på 
alternativ indkvartering.

• Værtsfamilien skal have en ren børneattest.



Husregler, økonomi 
og forsikring

• Vi anbefaler, at I drøfter og evt. indgår en 
aftale om husorden, leveregler mm.

• Du kan opkræve huslejebetaling ved privat 
indkvartering – kommunen kan hjælpe med 
vejledende takst.

• Forsikring – Vi anbefaler, at du kontakter eget 
forsikringsselskab før indkvartering



Råd og vejledning
• Du vil få tilknyttet en kontaktperson i 

kommunen på tlf. 41 85 42 78 

• Informationsmateriale

❑ Pjece

❑ Yderligere information på 
www.aarhus.dk/ukraine

• Viden om frivillige tilbud, foreninger og 
indsatser i Aarhus

❑ www.socialkompasset.dk 

❑ Kontakt frivilligcenter Aarhus

• Gode råd og netværk for værtsfamilier findes 
eksempelvis på Facebook

http://www.aarhus.dk/ukraine


Hvad sker der nu?

• Du vil blive kontaktet pr. mail i forhold til, 
om du fortsat ønsker at huse ukrainske 
flygtninge. Svar senest den 24.6 

• Herefter går vi i nærmere dialog om 
mulighederne. Østjyllands Brandvæsen 
foretager et tryghedsbesøg, og der 
indhentes børneattest. 

• Hvis der er ukrainere, som ønsker privat 
indkvartering vil dette kunne ske fra ultimo 
juni 2022



Spørgsmål og dialog


