
Er det ikke en kommunal opgave at stå for 
indkvartering af flygtninge?

Kommunen har ansvaret for at tilbyde 
midlertidig indkvartering til flygtninge, som 
får opholdstilladelse og boligplaceres i 
Aarhus. Privat indkvartering skal derfor ses 
som et supplement og alternativ. Aarhus 

Kommune vil generelt gerne understøtte og fremme 
indsatser for flygtninge i samspil med private og 
civilsamfundet, da det styrker den samlede indsats og 
integrationen af flygtningene i Aarhus. 

Hvilke krav er der til min bolig? 
Din bolig 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 du tilbyder at huse. Din bolig 
skal være møbleret; der skal være en seng at sove i, og 
der skal være en dør, der kan lukkes – og gerne låses. 
Derudover skal der være adgang til bad, toilet, køkken 
og vaskemaskine. Tilbyder du privat indkvartering, 
kommer Østjyllands Brandvæsen forbi og vurderer, om 
din bolig er egnet til at huse flygtninge. 

Hvilke krav er der til mig, som værtsperson?
Du skal have en ren børneattest, hvis indkvarteringen 
indebærer kontakt med børn under 15 år. 

Kan jeg selv vælge, hvem jeg vil have boende? 
Nej. Når ukrainere visiteres til Aarhus, har 
kommunen kun fire dage til at finde en bolig 
til dem. Ud fra de oplysninger, du giver om 

pladsen i din bolig, får ukrainerne tilbud om at blive 
privat indkvarteret hos dig. Kommunen kan derfor ikke 
nå at arrangere forudgående matchmøder mellem jer. 

Hvor meget forventes jeg at hjælpe ukrainerne? 
Du skal så vidt muligt hjælpe 
de indkvarterede ukrainere med 
daglige praktiske henvisninger til 

indkøbsmuligheder, tøjvask-faciliteter, legepladser, 
bus/tog mv. Hvis du ikke selv kan tilbyde håndklæder, 
sengetøj, dyner mv. til dem, du huser, skal du hjælpe 
dem med at købe eller anskaffe det. Velkomstcentret 
udleverer gavekort til genbrugs-butikker, og der kan 
ansøges om hjælp i Ydelsescentret.

Hvor længe skal jeg have ukrainerne boende? 
Du skal som udgangspunkt kunne tilbyde 
privat indkvartering i mindst 3 måneder, 
for at det hjælper kommunen med 

boligudfordringerne. Derudover er der behov for at 
skabe stabilitet for de ukrainske familier og derfor et 
hensyn til, at de ikke flyttes for meget rundt. Hvis der 
opstår en situation, som medfører, at ukrainerne ikke 
længere kan blive boende hos dig, er det vigtigt, at du 
så tidligt som muligt kontakter kommunen og varsler 
evt. behov for fraflytning. 

Hvilke krav kan jeg stille til de ukrainere, jeg 
huser? 
Det er en god ide, at du sammen med dem, du skal 
huse, drøfter de husregler, som gælder hjemme ved 
dig. Det kan være brugen af fællesarealer, køkken, toilet, 
fælles fjernsyn i stuen, - får de deres egen nøgle, må der 
ryges i boligen, må de få gæster på besøg, hvornår der 
skal være ro, hvordan med rengøring mv. 

PRIVAT INDKVARTERING
Spørgsmål og svar til dig, som ønsker at huse flygtninge fra Ukraine

Du kan finde mere på information på aarhus.dk/ukraine



Du kan finde meget mere på information på 

aarhus.dk/ukraine

Kan jeg opkræve betaling for 
indkvarteringen? 
Du og de ukrainere, som du huser, sætter 

selv rammerne for ”huslejebetaling” samt fristen herfor. 
Du kan maksimalt sætte huslejen til de lovgivnings-
bestemte takster for midlertidig indkvartering: 

Beløb pr. md.

Enlige med og uden børn 2.402 kr.

Par uden børn 4.401 kr.

Par med et, to eller tre børn 4.802 kr.

Par med fire eller flere børn 5.203 kr.

Hvad skal jeg gøre i forhold til forsikring? 
Du har selv ansvar for at sikre, at alle personer 
i din bolig er dækket af din privattegnet 
brand- og indboforsikring. Kontakt derfor dit 

forsikringsselskab.

Er der mulighed for hjælp til det sproglige? 
Kommunen har begrænsede tolkemuligheder 
og stiller som udgangspunkt kun tolk til 
rådighed i akutte situationer. Når I skal 

kommunikere, anbefaler vi,at I benytter appen SayHi, 
som kommunens medarbejdere også bruger. Appen er 
gratis og fungerer godt. Ved selve indflytningen vil en 
boligmedarbejder være til stede. 

Får indkvarteringen betydning  
for min boligstøtte?

Udbetaling Danmark får automatisk besked 
om, at der er registreret nye personer 
på din adresse. Du vil modtage et brev 

(partshøring), som du skal besvare indenfor 14 dage. 
Brevet kan ikke besvares digitalt. Du skal ringe til 
Udbetaling Danmark, oplyse at du har flygtninge 
midlertidigt boende og sikre, at det ikke påvirker 
din boligstøtte. Har du spørgsmål ift. pension, 
familieydelser mv., skal du kontakte Udbetaling 
Danmark. 

Hvilke frivillige tilbud kan jeg benytte mig af? 
Der findes mange tilbud i Aarhus, som kan 
være relevante for dig og dem, du huser. Vi 
anbefaler, at du går ind på socialkompasset.

dk, som er den hurtigste vej til at finde hjælp, støtte 
og fællesskaber. Her får du overblik over en lang række 
aktiviteter og tilbud.

Hvem kan jeg kontakte for spørgsmål? 
Hvis du får ukrainere indkvarteret hos 
dig, kan du ringe til en kontaktperson i 
kommunen på tlf. 41 85 42 78. Her kan både 

du og ukrainerne henvende jer med spørgsmål om 
indkvarteringen, regler, tilbud mv. 


