
 
 
Principper for udlejning og brug af Indre Missions missionshuse til flygtninge fra Ukraine 
10. marts 2022 
 
1. Generelt 

- Lokalt skal det overvejes, at brugen af missionshuset til dette formål kan komme til at strække sig over en 
længere periode. Det kan betyde, at missionshuset helt eller delvist ikke kan bruges til mødesamling i en 
periode. Dette aspekt vil være forskelligt fra sted til sted. Hvis husning af ukrainere står i vejen for samling 
omkring forkyndelse i missionshuset, skal den lokale bestyrelse finde alternative løsninger for disse 
samlinger i fællesskabet. 

- Hvis udlejningen/husningen strækker sig over mere end 5 døgn skal aftalen etableres med en anerkendt 
organisation, som i øvrigt driver den slags – eks. Røde Kors eller den lokale kommune. At drive et 
opholdssted for flygtninge har vist sig betydeligt udfordrende mange steder. Derfor dette krav. 

- Der skal i dette tilfælde med den pågældende organisation/kommune udarbejdes en kontrakt, hvor bl.a. 
ansvar ved slid og skader, etableringsomkostninger m.m. noteres. 

- OBS: Vær opmærksom på, at de enkelte IM-samfund selv skal sørge for mad og fornødenheder til ukrainere, 
idet mange af dem teknisk set ikke er flygtninge, men turister. 
For at kommunen kan træde til og hjælpe økonomisk, skal de søge om asyl, og det er jo ikke alle, der gør. 
Turistvisum gælder i 3 mdr. 

 
2. Forsikring 

- Forsikringen har godkendt, at IM’s missionshuse må huse flygtninge, men missionshuset må ikke omdannes 
til et egentligt flygtningecenter – altså ikke anvendes til andet, end hvad bygningen oprindeligt er tiltænkt. 
Det betyder, at der skal være tale om et midlertidigt ophold, dog er der ikke krav om en egentlig 
tidsbegrænsning. 

- Forsikringen dækker skader på bygninger og inventar, tyveri m.m., som var det os selv, der brugte 
missionshuset. Den dækker ikke hærværk, ødelæggelse, simpel tyveri (når der ikke er tegn på indbrud). 

- Hvis der er personskade pga. husets stand (fx et løs trappetrin), så dækker forsikringen – men andre 
personskader dækker den ikke (dvs. at ansvar ved personskader skal fremgå af kontrakten). 

 
3. Godkendelse til overnatning 

- Hvis der skal gives en generel godkendelse til at huse flygtninge fra Ukraine i IM’s missionshuse, så skal der 
laves en særlov fra Bolig- og Planstyrelsen. Det er der ikke på nuværende tidspunkt. 

- Derfor skal det enkelte sted søge godkendelse hos deres egen kommune ved henvendelse til 
byggesagsafdelingen – hvor disse sager pr. 1.1.2022 godkendes og ikke længere hos Brandmyndighederne. 

- Gældende regler for overnatning i missionshuse, som generelt ikke er godkendt til overnatning: 
o Hvis der overnattes i missionshuse, skal der altid søges om godkendelse. 
o Hvis et missionshus er godkendt til mere end 150 personer, så er man underlagt brandsyn – og 

dermed er det lettere at søge om midlertidig godkendelse til overnatning. 
En midlertidig godkendelse gælder 5 døgn og skal pr. 1.1.2022 kun anmeldes til kommunen på et 
elektronisk skema. 

o Hvis missionshuset kun er godkendt til max 150 personer, og dermed ikke underlagt brandsyn, så 
skal der ALTID søges om godkendelse til overnatning. Det er ikke så let en sag at få en sådan 
godkendelse igennem, men det er MEGET forskelligt, hvordan den enkelte kommune håndterer 
dette. 


