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§17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 
 

Punkt:  1 
Acadre sagsnr.:   15/4907 
Journalnr.:   00.22.04A00 

Sagsforløb:  
§ 17, stk. 4-udvalget vedrørende boligplacering af flygtninge -

 Åben sag  
Mødedato:  23.04.2015 
Sagsansvarlig 

enhed:   
Politik og Borgerservice 

Sagsbehandler:  Rikke Abild 
 

Konstituering 

 
Baggrund 
§ 17, stk. 4-udvalget skal vælge formand og næstformand.  

 

Sagsfremstilling 
§ 17, stk. 4-udvalgets første møde er et konstituerende møde, hvor udvalget konstituerer 

sig med valg af formand og næstformand. Formand og næstformand udpeges blandt 

medlemmerne af kommunalbestyrelsen, jf. kommissoriet. 

  

Valgene foretages som flertalsvalg.  

 

 

Beslutning §17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge den 23-04-

2015 
Kommunaldirektør Hugo Pedersen bød velkommen og efter aftale med borgmesteren ledte 

han mødet i forbindelse med punkt 1, valg af formand. 

Jan Klit (C) foreslog Annette Wiencken (V) som formand for udvalget. Annette Wiencken 

blev enstemmigt valgt. 

  

Annette Wiencken foreslog herefter Kristin Arendt (C) som næstformand for udvalget. 

Kristin Arendt blev enstemmigt valgt. 

Fraværende: Peter Antonsen (T) og Troels Moe (I) 

 

Fraværende: 
Troels Moe, Peter Antonsen 
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§17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 
 

Punkt:  2 
Acadre sagsnr.:   

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

Mødedato:  23.04.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Rikke Lauman Jørgensen 
 

Meddelelser 

 
 

Beslutning §17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge den 23-04-
2015 
Der var afbud fra Peter Antonsen (T) og Troels Moe (I). 

Udvalget præsenterede sig herefter for hinanden. 

Fraværende: Peter Antonsen (T) og Troels Moe (I) 

 

Fraværende: 
Troels Moe, Peter Antonsen 
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§17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 
 

Punkt:  3 
Acadre sagsnr.:   15/6969 
Journalnr.:   03.25.00P05 
Sagsforløb:  §17 stk 4 - Åben sag  
Mødedato:  23.04.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Rikke Abild 
 

Status på flygtningeområdet 

 
Baggrund 
Administrationen giver en mundtlig orientering om udviklingen på flygtningeområdet. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at §17 stk. 4 udvalget tager orienteringen til efterretning. 

 

Sagsfremstilling 
Administrationen giver en mundtlig orientering om udviklingen på flygtningeområdet. 

 

 

Beslutning §17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge den 23-04-
2015 
Anja V. Johansen fra Center for Arbejdsmarked deltog i mødet og gav en status på 

flygtningeområdet. 

Udvalget tog orienteringen til efterretning. 

Fraværende: Peter Antonsen (T) og Troelse Moe (I) 

  

 

Fraværende: 
Troels Moe, Peter Antonsen 
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§17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge 
 

Punkt:  4 
Acadre sagsnr.:   15/6588 
Journalnr.:   03.25.00P22 
Sagsforløb:  §17 stk 4 - Åben sag  
Mødedato:  23.04.2015 
Sagsansvarlig enhed:   Politik og Borgerservice 
Sagsbehandler:  Rikke Abild 
 

Mulige boligplaceringer af flygtninge 

 
Baggrund 
Administrationen har udarbejdet en oversigt over de foreløbige muligheder for 

boligplacering af flygtninge. 

 

Forslag 
Administrationen anbefaler, at §17 stk. 4 udvalget drøfter mulige boligplaceringer af 

flygtninge (permanente og midlertidige boliger), og beslutter hvilke boligmuligheder 

administrationen skal undersøge nærmere til næste møde. 

 

Sagsfremstilling 
Administrationen har udarbejdet en oversigt, der viser hvilke muligheder der kan være i 

Hørsholm Kommune for at etablere boliger til flygtninge. 

  

Oversigten er foreløbig og udvides efterhånden med flere muligheder, efterhånden som 

disse opstår. 

  

Oversigten kommer på som et dagsordenspunkt til hvert møde i udvalget. 

 

Bilag 
-    Oversigt over mulige boliger 

 

 

Beslutning §17, stk. 4 udvalg - Boligplacering flygtninge den 23-04-

2015 
Udvalget gennemgik den af administrationen udarbejdede liste. 

  

Da placering af flygtninge i private hjem ikke kræver investering i ejendom og dermed 

heller ikke Økonomiudvalgets godkendelse, forslår § 17, stk. 4-udvalget, at 

administrationen indhenter erfaringer fra andre kommuner og annoncerer efter borgere, 

der vil indgå aftale med kommunen om at udleje et værelse midlertidigt til en flygtning. 

  

Derudover besluttede udvalget, at administrationen til næste møde skal udarbejde analyser 

indeholdende økonomi og forslag til kommunikationsplan på følgende ejendomme: 
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Hannebjerg 

Møllehuset 

Placering af pavilloner på rådhusgrunden. 

  

Det er udvalgets opfattelse, at det vil være mest hensigtsmæssigt, hvis boligplaceringen 

bliver spredt over byen og hvis der max. placeres 10-15 flygtninge på samme sted. 

Administrationen skal tage højde herfor ifm. analysen og de økonomiske beregninger. 

  

Boligplaceringen haster. Derfor aftalte udvalget med administrationen, at administrationen i 

samråd med formanden fastsætter en tidsplan og indkalder til nødvendige møder for at 

udvalget kan fremkomme med en indstilling til Økonomiudvalget i juni måned.  

Fraværende: Peter Antonsen (T) og Troels Moe (I). 

 

Fraværende: 
Troels Moe, Peter Antonsen 
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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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