Høringssvar vedr. midlertidig in dkvartering af
flygtninge

Den 19. februar 2015

KL har haft Forslag til Lov om ændring af lov om planlægning
(Midlertidig indkvartering af flygtninge) i høring, og takker for den
forbedrede fleksibilitet i forhold til indkvartering, som forslaget vil
medføre.

Dok.ID: 1979152

En del kommuner står overfor en stor udfordring med at skaffe permanente
boliger til flygtninge. Der er indgået et tæt og udvidet samarbejde med de
almene boligorganisationer m.h.p. at sikre boliger, og der er taget skridt til
et lignende samarbejde med private boligudlejere. Det vil dog ikke være
muligt for alle at skaffe permanente boliger i den takt, flygtningene
ankommer til kommunen, hvorfor der også vil være brug for midlertidig
indkvartering af et ikke ubetydeligt antal personer. Det gælder for
kommunerne om at afsøge alle muligheder – både i byerne og på landet.
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Kommunerne har undersøgt mulighederne, og det vurderes, at der er stor
sandsynlighed for, at det kan blive nødvendigt at tage bygninger, der ikke
p.t. anvendes til boligformål i anvendelse. Sådanne bygninger vil i visse
tilfælde være omfattet af lokalplaner, hvor de er omfattet af andre
anvendelsesbestemmelser end boligformål. I andre tilfælde, hvor en evt.
nyopførelse eller ombygning vil vise sig at være nødvendig, skal dette kunne
lade sig gøre inden for den kortest mulige tidshorisont, og det vil ikke være
muligt tidsmæssigt at afvente udarbejdelse af en ny lokalplan.
Bestemmelserne i lovforslaget hilses derfor meget velkommen. Dette giver
mulighed for reelt at inddrage bygninger, der i dag enten anvendes til eller
blot er udlagt til andre formål. Nogle kommuner ligger inde med tomme
boliger, ligesom der kan stå tomme kontorbygninger, der med en lettere
ombygning kan bringes i anvendelse som midlertidige boliger.
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Vi skal gøre opmærksom på, at behovet er akut, og at ikrafttrædelsesdatoen
bør ligge så snart som muligt.
KL tager forbehold for senere politisk godkendelse, grundet den korte frist.
Med venlig hilsen

Camilla Rosenhagen
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