Spørgsmål
1. Hvilken (nød)plan har Hillerød Kommune for modtagelse af flygtninge?
2. Hvilken (nød)plan har Hillerød Kommune for hjælp til hjemløse?
Svar på spørgsmål 1
Hillerød Kommune har faste arbejdsgange og procedurer, som vi følger, når vi modtager
flygtninge i kommunen. De skal først og fremmest have et sted at bo, have et cpr.nr., en
bankkonto og noget at leve af. Dernæst skal der udarbejdes en integrationsplan, der blandt
andet indeholder en udredning af den pågældendes ressourcer og udfordringer, og der skal
udarbejdes et integrationsprogram, som vil indeholde danskundervisning og relevante
beskæftigelsesrettede tilbud.
Spørgsmålet læses, som om der er en særlig interessere i, hvordan kommunen håndterer, at
der kommer mange flere flygtninge til kommunen end forventet. Den største udfordring i den
forbindelse er billige boliger, hvilket også er grunden til, at en gruppe af de nye borgere med
flygtningebaggrund, der er kommet til kommunen lige nu er indkvarteret på hotel. Vi er i gang
med forhandlinger for yderligere muligheder for midlertidig indkvartering. Af hensyn til
igangværende forhandlinger kan vi desværre ikke fortælle mere om den sag på nuværende
tidspunkt, men vi regner med en afklaring inden jul. Vi har desuden netop nedsat en
tværgående projektgruppe, som skal arbejde med modtagelse af nye flygtninge, herunder
sikre god kommunikation og se på, hvad vi som kommune kan gøre for at mobilisere gode
kræfter i civilsamfundet (f.eks. naboer, lokalsamfund, frivillige og foreninger), som er helt
afgørende for en god integration af de nye borgere.
Svar på spørgsmål 2
I forhold til de hjemløse/husvilde er der også faste procedurer og arbejdsgange. Først og
fremmest handler det om at få tag over hovedet, så afhængig af den enkelte borger tilbydes
der enten et ophold på herberg, lejrskole, hotel eller i en husvildebolig, hvis der er en ledig.
Hvis det vurderes, at de ikke selv er i stand til at anskaffe sig en permanent bolig skrives de
på den boligsociale liste, med henblik på at anvise dem en permanent bolig. Hvis det vurderes,
at borgeren har behov for socialpædagogisk støtte bestræber kommunen sig på, at anvise en
af 10 husvildeboliger, hvor der er personale tilknyttet.
Hillerød Kommune har også et opsøgende team, som arbejder med de hjemløse på gadeplan,
både ved selv at henvende sig til de hjemløse og forklare dem deres muligheder, men de
reagerer også på konkrete henvendelser fra borgere, arbejdsgivere mv.
Herudover har Hillerød Kommune søgt og modtaget støtte fra to puljer, hvor formålet er at
støtte hjemløse og udsatte borgere.

