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Forslag til kommissorium for § 17, stk. 4-udvalg om boligplacering af flygtninge

Baggrund:

Økonomiudvalget vedtog den 11. marts 2015, at administrationen skal udarbejde særskilt sag til 

Kommunalbestyrelsen med forslag om, at der skal nedsættes et § 17, stk. 4-udvalg vedrørende 

boligplacering af flygtninge. Baggrunden herfor er følgende:

Hørsholm Kommune modtager i 2015 og fremefter et stort antal flygtninge primært grundet krigen i 

Syrien. Alene i 2015 skal Hørsholm Kommune modtage 69 flygtninge. På nuværende tidspunkt har 

Hørsholm Kommune kun 5 midlertidige boliger til flygtninge. I disse er der plads til i alt 11 enlige 

flygtninge. Pladserne i de midlertidige boliger er fyldt op, og den resterende del af flygtninge bor på 

hotel og vandrehjem i regionen, indtil der enten bliver plads i Hørsholm Kommunes egne midlertidige 

boliger, eller til flygtningen kan få en plads i en permanent bolig. 

På Økonomiudvalgets møde den 11. marts 2015 blev det vedtaget at inddrage Stampevej 19 til 

midlertidig bolig til flygtninge samt at etablere midlertidige pavilloner til boliger til flygtninge.

Da Hørsholm Kommune har modtaget og fortsat skal modtage mange flygtninge fremover, er det et 

problem at få boligplaceret borgerne. Pr. 5/2-15 er 24 flygtninge indkvarteret på vandrehjem og 

hoteller i regionen. Administrationen forventer, at alle nymodtagne flygtninge også skal indkvarteres 

på hotel, såfremt der ikke bliver adgang til flere permanente boliger og til flere midlertidige boliger. 

Formål:

Udvalget har til formål at udarbejde et forslag til placering af flygtningeboliger i Hørsholm Kommune.  

Boliger til flygtninge forstås her som:

! Etablering af midlertidige boliger til flygtninge

! Etablering af permanente boliger til flygtninge

Udvalget skal bl.a. undersøge alle mulige placeringer, herunder i Gyngehesten, Møllehuset, 

Hannebjerg, Kokkedal Vest, Tingstedet, nabogrunden til Margrethelund og eventuelle yderligere.

I forbindelse med ovenstående kan udvalget drøfte spørgsmål relateret til hensigtsmæssig bosætning 

af flygtninge.

Sammensætning/medlemmer:

Udvalget nedsættes med 

! 1 medlem fra hvert parti i Kommunalbestyrelsen, dvs. 7 kommunalbestyrelsesmedlemmer.

! 1 repræsentant fra Center Arbejdsmarked og 1 repræsentant fra Center Teknik.

! 1 repræsentant fra hver af følgende lokale organisationer:

! Røde Kors 

! Frivillighedscentret
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Udvalget konstituerer sig med formand og næstformand på udvalgets første møde. Formand og 

næstformand udpeges blandt medlemmerne af Kommunalbestyrelsen.

Organisatorisk placering:

Udvalget nedsættes under Økonomiudvalget.

Økonomi og ressourcer:

Der udbetales ikke vederlag for deltagelse i udvalget.

Funktionsperiode:

Udvalget nedsættes umiddelbart efter Kommunalbestyrelsens godkendelse heraf tillige med 

kommissorium og udpegning af medlemmer.

Det forventes, at udvalget kan afslutte arbejdet inden årets udgang med afgivelse af en skriftlig 

betænkning, der tilstilles borgmesteren.

Det forventes, at der inden da afholdes ca. 7 møder.

Til budgetkonferencen i august forventes det, at udvalget fremlægger dets foreløbige konklusioner og 

forventninger.

Udvalgets funktionsperiode ophører, når Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen har behandlet 

og godkendt en samlet plan for etablering af boliger til flygtninge i Hørsholm Kommune.

Mødestruktur og form:

Udvalget sekretariatsbetjenes af Center for Politik og Borgerservice. Der udarbejdes dagsordener for 

udvalgets møder og protokol, som offentliggøres på kommunens hjemmeside.

Der afholdes månedlige møder.

De foreløbige mødedatoer i 2015 er følgende:

! Torsdag 23/4 kl. 18.30-20.00

! Onsdag 20/5 kl. 18.30-20.00

! Torsdag 25/6 kl. 18.30-20.00

! Torsdag 27/8 kl. 18.30-20.00

! Torsdag 24/9 kl. 18.30-20.00

! Torsdag 29/10 kl. 18.30-20.00

! Torsdag 26/11 kl. 18.30-20.00 

Udvalget skal i øvrigt i videst muligt omfang følge de almindelige regler i kommunestyrelsesloven 

vedrørende udvalg.


