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Høringssvar vedrørende forslag til ændring af integrationsloven og lov om planlægning (midlertidig indkvartering og opholdssted for flygtninge)

Røde Kors takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende ændring af integrationsloven
og lov om planlægning, hvor efter kommunerne gives bedre mulighed for at finde midlertidige indkvarteringsmuligheder for flygtninge.
Røde Kors konstaterer, at lovforslaget fremsættes som led i udmøntningen af en del af ”Aftale om en
ny, stram og konsekvent udlændingepolitik (del 1)”. Af aftalen fremgår det, at der er tale om hurtigst
muligt at give ”myndighederne ekstraordinære redskaber, der matcher de ekstraordinære udfordringer, som kan opstå akut, hvis tilstrømningen af flygtninge og migranter er så voldsom, at det ikke
kan håndteres inden for de eksisterende rammer”.
Vi finder det positivt, at partierne bag aftalen har udvist rettidighed i forhold til en situation, hvor antallet af indrejsende flygtninge og migranter kan udfordre opretholdelse af ro og orden i samfundet,
politiets kontrol med indrejse og ophold og kapaciteten til indkvartering af asylansøgere mv. Røde
Kors understreger vigtigheden af, at det netop kun skal være i helt ekstraordinære situationer, at foranstaltningerne bør finde anvendelse.
De ekstraordinære akutte udfordringer, som ifølge aftalen om en ny udlændingepolitik, skal være til
stede for iværksættelse af initiativerne, havde Røde Kors da også gerne set beskrevet nærmere i høringsmaterialet og i lovforslaget. Det kunne eksempelvis være antallet af flygtninge i alt eller på én
gang, der skal til, for at de ekstraordinære redskaber tages i brug. Det kunne være, om det er politiets vurdering af kontrol, ro og orden, der er afgørende for, at de eksisterende rammer skal udvides
med ekstraordinære redskaber. Eller kommunernes yderligere kapacitetsudfordring ved akut mertilstrømning, der er afgørende. Røde Kors anbefaler, at dette fremgår, så rettidigheden i aftalen også
følges af klare retningslinjer for, hvornår udfordringerne er så ekstraordinære, at initiativerne iværksættes.
Beboelsesrum med flere enlige flygtninge
Til selve lovforslaget skal Røde Kors udtrykke forståelse for kommunernes behov for at udvide mulighederne for at tilvejebringe midlertidige indkvarteringsmuligheder og opholdssteder. Det er vigtigt, at
kommunerne kan håndtere opgaven med midlertidig indkvartering, så overgangen til permanent bolig
bliver så god som mulig - også under yderligere pres.
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Røde Kors ser dog med skepsis på den foreslåede mulighed for at placere flere enlige flygtninge i
samme beboelsesrum. Fra vores arbejde ved vi, hvor stor betydning boligsituationen har for perspektiver og energien til at kunne påbegynde en reel integration. Derfor bør antallet af enlige flygtninge
pr. beboelsesrum holdes så lavt som muligt, det vil sige to. Derudover er der en særlig udfordring i
forhold til sårbare, enlige flygtninge for hvem boligplacering i flerpersoners beboelsesrum kan være
en stor belastning. Vi anerkender, at det i loven fremgår, at der gennem en konkret vurdering skal
tages hensyn til særlige forhold såsom psykosociale problemer - også ved midlertidig boligplacering.
Vi kan dog være usikre på, om der alle steder er den fornødne kapacitet til hurtigt og kompetent at
foretage denne vurdering.
Af integrationsloven fremgår det, at kommunen snarest muligt efter overtagelsen af ansvaret for
flygtningen skal anvise en permanent bolig, og det har tidligere været anbefalet, at dette skulle ske
inden for 3 måneder. Vi har respekt for, at det for mange kommuner kan være vanskeligt at finde
egnede permanente boliger inden for en fast tidsgrænse. Røde Kors vil dog appellere til, at der netop
med flere enlige flygtninge i samme beboelsesrum, er en skærpet opmærksomhed på, hvor lang den
midlertidige boligplacering bør vare og reelt varer. Allerede i dag oplever vi, at det ikke er unormalt at
bo i midlertidige boliger i op til 1½ år. Det skaber stor usikkerhed ikke at have en fast bolig og utryghed over den lange sagsbehandling i kommunen – en usikkerhed og utryghed som kan vanskeliggøre
integrationsprocessen. I den sammenhæng skal Røde Kors gøre opmærksom på, at netop det integrationsmæssige sigte er en del af vurderingsgrundlaget ved midlertidig boligplacering.
Midlertidige opholdssteder i støjbelastede områder
I forhold til forslaget om ophævelse af regler om støj ved etablering af midlertidig opholdssteder for
flygtninge, skal Røde Kors gentage sin støtte til at styrke mulighederne for, at kommunerne i særlige
tilfælde kan oprette midlertidige indkvarteringsmuligheder og opholdssteder. Vi skal ikke undlade at
gøre opmærksom på, at en længerevarende (om end midlertidig) boligplacering med daglig støjpåvirkning kan udgøre et stresselement i hverdagen - særligt for sårbare eller traumatiserede flygtninge. Derfor vil det være Røde Kors’ anbefaling, at disse og familier med børn ikke placeres på støjbelastede arealer, og at dispensation til støjbelastede boliger følges af en forpligtelse til at gøre den midlertidige boligplacering så kort som mulig.
Røde Kors skal afslutningsvis stille sig til rådighed i tilfælde af en ekstraordinær stor indrejse, sådan
som vi gjorde i forbindelse med sensommerens flygtningepres. Siden har partierne bag satspuljeforliget givet Røde Kors og vores mange tusind frivillige en endnu bedre mulighed for at stå til rådighed
for flygtninge gennem ’Venner Viser Vej’. Også i tilfælde af et forøget antal flygtninge, står vi klar
med venner, der vil hjælpe med introduktionen og integrationen til det danske samfund.

Med venlig hilsen

Anders Ladekarl
Generalsekretær
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