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§17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   

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

Mødedato:  25.06.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Rikke Lauman Jørgensen 
 

Meddelelser 

 
Sagsfremstilling 

·         Opsamling på besøg hos Røde Kors  

·         Orientering om KB-temamøde om flygtningeøkonomi 

·         Status på Hannebjerg  

·         Status på rådhuspavillon 

·         Langsigtet, strategisk boligudbygning 

 

 

Beslutning §17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge den 25-06-
2015 
Jarvad Jabbari inviterede til besøgsaften i Røde Kors Huset. Besøget og et kommende 

udvalgsmøde søges kombineret. 

 

Fraværende: 
Allan Ludvigsen, Katrine Langer, Maria Lindahl Strøm 
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§17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   15/4907 
Journalnr.:   00.22.04A00 
Sagsforløb:  §17, stk. 4- udvalget - Åben sag  
Mødedato:  25.06.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Rikke Abild 
 

Balance mellem midlertidige og permanente boliger 

 
Baggrund 
Fokus i udvalgets hidtidige arbejde har været rettet mod midlertidige boliger som den 

hurtigste måde at håndtere en aktuel og hastigt voksende boligplaceringsopgave. Den 

egentlige opgave er dog efter integrationsloven at anvise permanente boliger til de 

ankommende flygtninge, og der er derfor behov for at drøfte den optimale balance mellem 

midlertidige og permanente boliger i det videre arbejde.  

 

Forslag 
Udvalget drøfter det optimale niveau for antallet af midlertidige boliger, og lader resultatet 

heraf indgå i udvalgets videre arbejde.  

 

Sagsfremstilling 
Efter integrationsloven har kommunerne pligt til at anvise en nyankommen flygtning en 

permanent bolig snarest muligt efter, at kommunen har overtaget ansvaret for flygtningen. 

Indtil det er muligt at anvise en permanent bolig, skal kommunerne anvise flygtninge et 

midlertidigt opholdssted.  

  

Udvalgets hidtidige arbejde har været rettet mod håndtering af den akutte 

boligplaceringsopgave som kommunen står over for – og som er forstærket af et vist 

efterslæb forårsaget af udfordringer gennem længere tid med at skaffe tilstrækkeligt med 

permanente boliger. Fokus har hidtil rettet sig mod tilvejebringelse af midlertidige boliger, 

som har kunnet tilvejebringes forholdsvis hurtigt. Der er imidlertid flere vægtige grunde til, 

at dreje fokus over på de permanente boliger.  

  

·         Set fra flygtningens perspektiv er det klart at foretrække så hurtigt som muligt at få 

anvist en permanent bolig inden for de individuelle økonomiske rammer  

·         Set fra kommunens perspektiv er der også flere grunde til tidligst muligt at kunne anvise 

en permanent bolig. Dels fordi den lovpligtige opgave først er løst, når der er anvist en 

permanent bolig. Dels fordi den efterfølgende integrationsopgave naturligt også lettes, når 

der er ro på boligsituationen. Endelig er der også fra et kommuneperspektiv økonomiske 

grunde til at sikre permanente boliger så tidligt som muligt. For de permanente boliger skal 

økonomien således i princippet balancere, mens loftet over flygtningeegenbetalingen for 

midlertidige boliger (kr. 2.122 pr. måned) ofte ikke vil dække kommunens udgifter til de 

midlertidige boliger – og heller ikke gør det i forhold til de senest tilkommende boliger.  
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Da opgaven med at skaffe midlertidige boliger imidlertid hidtil har vist sig enklere end at 

skaffe permanente boliger i tilstrækkeligt tempo, er der en fare for, at kommunen ender 

med for stor en portefølje af midlertidige boliger.  

  

Udvalget bør derfor drøfte, hvad der er ”det optimale niveau” for antallet af midlertidige 

boliger sat i forhold til det aktuelle og forventede, fremtidige behov. Den væsentligste 

parameter for niveauet vil være i hvilken takt det lykkes at anvise permanente boliger, jf 

andre punkter på dagsordenen. . Et udgangspunkt for drøftelserne kunne være, at det 

optimale niveau ville ligge omkring den nuværende, årlige tilgang af flygtninge, som også 

forventes at være gældende i 2016.  

 

 

Beslutning §17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge den 25-06-

2015 
Udvalget indstiller til ØU, at Hørsholm Kommune til enhver tid råder over et antal 

midlertidige boliger, der svarer til det antal flygtninge som Hørsholm Kommune skal 

modtage pr. år.  

 

Fraværende: 
Allan Ludvigsen, Katrine Langer, Maria Lindahl Strøm 
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§17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   15/4907 
Journalnr.:   00.22.04A00 
Sagsforløb:  §17, stk. 4-udvalget - Åben sag  
Mødedato:  25.06.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Rikke Abild 
 

Økonomiske konsekvenser af mulige 

ejendomsopkøb 

 
Baggrund 
På sidste møde i udvalget blev det kort drøftet, hvorvidt opkøb på det almindelige 

ejendomsmarked kunne være en blandt flere veje til at skaffe permanente 

flygtningeboliger.  

 

Forslag 
Udvalget drøfter perspektiverne i denne strategi med henblik på at formulere en indstilling 

herom til beslutning på mødet i Økonomiudvalget 13. august.  

 

Sagsfremstilling 
Administrationen præsenterer på mødet økonomiske konsekvenser af eventuelle 

ejendomsopkøb fra både flygtninge- og kommuneperspektiv.  

  

Administrationen præsenterer endvidere kort over hvilke områder af byen, der mest 

sandsynligt vil være aktuelle i denne forbindelse.  

  

Administrationen præsenterer endvidere mulig fremtidig ”godkendelsesprocedure” i 

forbindelse med eventuelle konkrete opkøb.  

 

 

Beslutning §17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge den 25-06-
2015 
Udvalget indstiller til ØU om at give administrationen bemyndigelse til at håndtere 

indkvarteringsopgaven i forhold til en bred strategi, der sikrer en diversitet i boligformer.  

 

Fraværende: 
Allan Ludvigsen, Katrine Langer, Maria Lindahl Strøm 
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§17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   15/4907 
Journalnr.:   00.22.04A00 
Sagsforløb:  §17, stk. 4-udvalget - Åben sag  
Mødedato:  25.06.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Rikke Abild 
 

Status på aktuelle overvejelser 

 
Forslag 
Udvalget tager aktuel status til efterretning.  

 

Sagsfremstilling 
Oversigt med opdateret status på aktuelle overvejelser eftersendes forud for mødet.  

 

 

Beslutning §17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge den 25-06-
2015 
Udvalget tog de aktuelle overvejelser til efterretning. 

 

Fraværende: 
Allan Ludvigsen, Katrine Langer, Maria Lindahl Strøm 
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§17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 
 

Punkt:  5 
Acadre sagsnr.:   15/4907 
Journalnr.:   00.22.04A00 
Sagsforløb:  §17, stk. 4- udvalget - Åben sag  
Mødedato:  25.06.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik, Udvikling og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Rikke Abild 
 

Plan for efterårets møderække 

 
Forslag 
Udvalgets medle 

 

Sagsfremstilling 
Der er indkaldt til både ordinære møder og eventuelle ekstramøder for hele andet halvår.  

  

Udvalgets medlemmer tilkendegiver eventuelle ønsker til eventuelle temaer, der ønskes 

drøftet på de næstkommende møder.  

 

 

Beslutning §17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge den 25-06-
2015 
Udvalget besluttede, at de resterende møder i 2015 skal begynde kl. 16.30. 

Administrationen har efterfølgende konstateret, at enkelte mødedeltagere vil sidde i 

Sundhedsudvalgsmøde, hvorfor et alternativt mødetidspunkt fastlægges.  

  

Udvalget bad administrationen om en beregning på, hvad det koster at købe pavilloner 

frem for at leje 

  

  

 

Fraværende: 
Allan Ludvigsen, Katrine Langer, Maria Lindahl Strøm 
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Annette Wiencken ______________________________________________  
Niels Lundshøj ______________________________________________  
Henrik Klitgaard ______________________________________________  
Kristin Arendt  ______________________________________________  
Jan Klit ______________________________________________  
Gitte Burchard ______________________________________________  
Troels Moe ______________________________________________  
Peter Antonsen ______________________________________________  
Allan Ludvigsen ______________________________________________  
Katrine Langer ______________________________________________  
Maria Lindahl Strøm ______________________________________________  
Javad Jabbari ______________________________________________  
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