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§17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 
 

Punkt:  1 

Acadre sagsnr.:   15/22724 

Journalnr.:   03.01.00A00 

Sagsforløb:  §17.4, ØU - Åben sag  

Mødedato:  18.05.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  John Larsen 

 

Anvendelse af Sophies hus til flygtningebolig 

 
Baggrund 
Muligheden for at bruge Sophies hus, Sophielund 82A til midlertidig boligplacering af 

flygtninge er primo 2016 blevet behandlet i både §17,4, ØU og KB. Her blev det besluttet, 

at administrationen skulle forhandle med HAB om erhvervelse af ejendommen. 

  

Administrationen har været i dialog med HAB, som ikke ønsker at erhverve ejendommen, 

hvorfor administrationen igen har forelagt muligheden for at anvende ejendommen til 

boligplacering af flygtninge. § 17, stk. 4-udvalget bad på mødet den 23. februar om at 

administrationen fremlægger ny sag om mulighederne. 

 

Forslag 
Administrationen indstiller overfor §17, stk. 4 forslag om at istandsætte og indrette Sophies 

hus til midlertidig boligplacering af flygtninge med fokus på beboelse for en familie. 

 

Sagsfremstilling 
Administrationen har været i dialog med HAB om erhvervelse af ejendommen. Det ønsker 

HAB ikke. 

  

Huset er egnet til indretning til en familie, evt. med plejekrævende familiemedlem. 

  

Det er tidligere blevet oplyst, at det vil koste 300.000 at istandsætte ejendommen, men 

administrationen har indhentet et underhåndstilbud på 200.000 kr. 

 

Økonomi/personale 
Udgiften på 200.000 kr. finansieres af anlægsbudgettet til erhvervelse og indretning af 

ejendomme til flygtningeformål. 

 

Sagens tidligere behandling 
§17.4 - 26. november 2015 

  

ØU - 11. februar 2016 

  

KB - 29. marts 2016 
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Beslutning §17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge den 18-05-
2017 
§ 17, stk. 4-udvalget godkendte administrationens indstilling. 

 

Fraværende: 

Troels Moe, Allan Ludvigsen, Jørgen Jørgensen 
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§17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 
 

Punkt:  2 

Acadre sagsnr.:   17/6405 

Journalnr.:   03.25.00P20 

Sagsforløb:  §17.4 - Lukket sag  

Mødedato:  18.05.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  John Larsen 

 

Syrenvej 2 - Midlertidig boligplacering af flygtninge 

 
 

Beslutning §17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge den 18-05-
2017 
§ 17, stk. 4-udvalget godkendte administrationens indstilling. 

 

Fraværende: 

Troels Moe, Allan Ludvigsen, Jørgen Jørgensen 
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§17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 
 

Punkt:  3 

Acadre sagsnr.:   16/6841 

Journalnr.:   15.40.00P05 

Sagsforløb:  §17, stk. 4 - udvalget - Åben sag  

Mødedato:  18.05.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Rikke Abild 

 

Status på boligplacering maj 2017. 

 
Baggrund 
Administrationen har udarbejdet en oversigt over boligplaceringen af flygtninge. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Administrationen har udarbejdet en status på boligplacering af flygtninge. 

  

Ændring i det forventede antal flygtninge: 

Grundet ændringer i forventningerne til antallet af asylansøgere har Udlændinge- og 

Integrationsministeriet ændret det antal flygtninge som kommunerne kan forvente at 

modtage i 2017 og 2018. For Hørsholm Kommune betyder det at Hørsholm skal modtage 

24 flygtninge i 2017 mod tidligere 49, og at Hørsholm skal modtage 19 flygtninge i 2018 

mod tidligere 49. Hertil kommer antallet af familiesammenførte. 

  

Udlændinge- og Integrationsministeriet gør opmærksom på, at skønnet over antallet af 

flygtninge erfaringsmæssigt er meget vanskeligt at foretage, idet antallet af flygtninge der 

rejser ind i Danmark og sammensætningen af ansøgerne kan variere betydeligt fra måned 

til måned afhængig af flygtningestrømmens bevægelser. 

  

Ændringerne er indregnet i administrationens prognose for behovet for boliger. 

  

Status på boligplacering: 

Hørsholm Kommune skal ifølge Udlændingestyrelsens udmeldte kvotetildeling modtage 24 

flygtninge i 2017. Hertil kommer antallet af familiesammenføringer til nuværende og 

nytilkomne flygtninge. 

  

Pr. 10/5 2017 har Hørsholm Kommune modtaget 22 flygtninge. Dette tal dækker over:  

 Udlændingestyrelsens kvotetildeling (Hørsholm Kommune har 

modtaget 9 ud af 24 flygtninge i kvoten.)  
 Familiesammenføringer  
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I juni skal Hørsholm Kommune modtage 0 flygtninge og hertil kommer eventuelle 

familiesammenføringer. 

  

Status på boligplacering: 

Bolig Kapacitet/Antal 

pladser 

Antal ledige 

pladser 

Antal 

personer i 

boligen 

Antal 

familier 

med børn 

i boligen 

Pavillonerne ved 

rådhuset 

20 bo-enheder 1 39 10 

Hannebjerg 20 værelser 3 17  

Stampevej 8 værelser 1 7  

Kong Georgs Vej 23 værelser og et 

hus 

9 22 2 

Skydebanegård 3 værelser 0 3  

Farvergården 8 værelser 0 8  

Gyngehesten   0 5 1 

Usserød K.vej 4 1 fam. hus  4 1 

Usserød K.vej 32 1 fam. hus  6 1 

Private lejemål    4  

I alt    14 115 15 

  

Som det fremgår af tabellen har Hørsholm Kommune på nuværende tidspunkt 14 ledige 

værelser. 

  

Det er vigtigt at bemærke at ultimo maj vil der være 2 færre værelser på skydebanegård, 

og at Hannebjerg skal rømmes ultimo juni.  

  

Prognose over behovet for boliger til flygtninge (bilag 1): 

  

Som prognosen ser ud på nuværende tidspunkt har Hørsholm Kommune kapacitet til at 

huse flygtninge i de midlertidige boliger frem til og med maj 2017.  

  

Prognosen viser også, at der grundet udflytningen fra Hannebjerg medio 2017 vil komme 

mangel på boliger fra juni 2017. 

  

Det er vigtigt at være opmærksom på at tallene i prognosen udtrykker antallet af 

flygtningehusstande i Hørsholm Kommune, med et uopfyldt behov for permanent bolig. 

Husstanden skal forstås som ”familier” hvor en husstand både kan dække over enlige og 

par med/uden børn. Prognosen rummer derfor andre tal, end de opgørelser der fokuserer 

på antallet af flygtninge i kommunen. Prognosen udtrykker heller ikke noget om den 

nødvendige størrelse på de boliger, der mangler. Størrelsen på boliger afhænger af om der 

er tale om enlige eller familier og på størrelsen af familierne. 

  

Der knytter sig en del usikkerhed til tallene i prognosen primært i forhold til antallet af 

husstande Hørsholm Kommune modtager i 2017 og fremadrettet. Hvis kvoten på 24 

flygtninge eksempelvis udelukkende består af enlige skal Hørsholm Kommune skaffe 24 

boliger, mens hvis kvoten udelukkende består af par uden børn så vil Hørsholm Kommune 

skulle skaffe 12 boliger. Hvordan fordelingen er, får kommunen først af vide ca. 1 måned 

før flygtningene ankommer. Prognosen justeres efterhånden som administrationen 

modtager oplysningerne fra Udlændinge- og Integrationsministeriet. 
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Bilag 
-    Oversigt over boligplacering, maj 2017 

 

 

Beslutning §17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge den 18-05-

2017 
§ 17, stk. 4-udvalget tog orienteringen til efterretning. 

 

Fraværende: 

Troels Moe, Allan Ludvigsen, Jørgen Jørgensen 
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§17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 
 

Punkt:  4 

Acadre sagsnr.:   
 

Journalnr.:   
 

Sagsforløb:  §17, stk. 4 - Åben sag  

Mødedato:  18.05.2017 

Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Rikke Lauman Jørgensen 

 

Meddelelser 

 
 

Beslutning §17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge den 18-05-
2017 
Formanden orienterede om, at lejeaftalen vedr. Kong Georgsvej var blevet behandlet på 

Økonomiudvalgets møde samme dag. Økonomiudvalget besluttede at forlænge aftalen med 

12 mdr. 

  

Beboerne på Hannebjerg skal efter planen flytte ud med udgangen af maj måned 2017. 

Hørsholm Kommune har aftalt med køberen af grunden, at beboerne flytter ud i løbet af 

sommeren efterhånden, som der bliver etableret boliger øvrige steder i kommunen. 

Udvalget bad administrationen om at udsende brev til naboerne om, at udflytning sker hen 

over sommeren. 

 

Fraværende: 

Troels Moe, Allan Ludvigsen, Jørgen Jørgensen 
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Annette Wiencken ______________________________________________  

Arne-Georg Stangeby ______________________________________________  

Henrik Klitgaard ______________________________________________  

Kristin Arendt  ______________________________________________  

Jan Klit ______________________________________________  

Gitte Burchard ______________________________________________  

Troels Moe ______________________________________________  

Peter Antonsen ______________________________________________  

Allan Ludvigsen ______________________________________________  

John Larsen ______________________________________________  

Jørgen Jørgensen ______________________________________________  

Helen Winkelman ______________________________________________  
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