Magistraten

Punkt 14.

Strategi for modtagelse af flygtninge
2014-003256
By- og Landsskabsudvalget, Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og
Handicapudvalget, Skoleudvalget, Sundheds- og Kulturudvalget samt Miljø- og Energiudvalget indstiller, at
byrådet godkender Strategi for modtagelse af flygtninge.
By- og Landsskabsudvalget: Mariann Nørgaard og John G. Nielsen bemærker, at de støtter gennemførelse
af strategien under forudsætning af, at det kan ske inden for det bevilgede bloktilskud og den allerede
bevilgede ramme i Aalborg Kommune.
Ældre- og Handicapudvalget: De strategiske mål for uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen
konsekvensrettes i forhold til hovedafsnittets mål om at flytgninge hurtigst muligt skal i uddannelse eller
beskæftigelse.
Rådmand Thomas Krarup og Hans Peter Beck kan ikke anbefale indstillingen.
Thomas Krarup og Hans Peter Beck opfordrer til, at beskæftigelsesindsatsen skal højere på dagsordenen.
Det kan f.eks. ske ved, at der sættes en målsætning om, at nye flygtninge som udgangspunkt skal starte på
sprogskole indenfor en måned og så vidt muligt i uddannelse eller et beskæftigelsesrettet tilbud indenfor 3
måneder.
Kirsten Algren var fraværende.
Skoleudvalget: Venstre (Tina French Nielsen, Jan Nymark Thaysen og Hans Thorup) kvitterer for en god
indsats, men ønsker i forhold til strategien at:
- Familieindsatsen overvejende placeres organisatorisk ude i familiegrupperne.
- Der sikres en kvalificeret og professionel indsats i forhold til flygtninge med traumer.
- Der undersøges behov for kompetenceløft til berørte medarbejdergrupper.
Sundheds- og Kulturudvalget ønsker, at strategien suppleres på følgende områder:
- Der sikres en kvalificeret og professionel indsats i forhold til flygtninge med traumer.
- Der undersøges behov for kompetenceløft til berørte medarbejdergrupper.
- Der udformes handleplaner for indsatsen i de enkelte forvaltninger.
Miljø- og Energiudvalget: Anna Kirsten Olesen var fraværende.
Beslutning:
Magistraten anbefaler, at byrådet godkender Strategi for modtagelse af flygtninge, samt at der udformes
handleplaner for indsatsen i de enkelte forvaltninger, og at der hurtigst muligt iværksættes en
arbejdsmarkedsrettet indsats med udgangspunkt i den enkelte flygtnings situation og kompetencer.
Tina French Nielsen og Mads Duedahl ønsker derudover, at der sikres en kvalificeret og professionel
indsats i forhold til flygtninge med traumer, og at behovet for kompetenceløft til berørte medarbejdergrupper
undersøges.
Lasse P. N. Olsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Strategien er udarbejdet af en fælles koordineringsgruppe, der er sammensat på tværs af forvaltningerne i
Aalborg Kommune med henblik på at koordinere samarbejdet omkring modtagelse af nye flygtninge.
Som startskud til strategien blev der i oktober 2014 afholdt en workshop med bred deltagelse fra byrådet,
Integrationsrådet, forvaltningerne, boligorganisationer, frivillige organisationer m.fl. Deltagerne gav mange
gode indspil til indholdet i en strategi for modtagelse af flygtninge. På denne baggrund samt med udgangspunkt i den nuværende Integrationspolitik udarbejdede den fælles koordineringsgruppe udkast til strategi for
modtagelse af flygtninge.
Strategien har været udsendt i offentlig høring i perioden 22. januar – 22. februar 2015. Se høringssvar i
bilag.
Generelt udtrykkes der i høringssvarene opbakning til strategien. Der ses positivt på, at der også er planlagt
opfølgning på udmøntningen af strategien.
I flere høringssvar påpeges vigtigheden af, at der tilføres de nødvendige ressourcer i de forskellige afdelinger, som har opgaver i forhold til modtagelse af nye flygtninge.
Den fælles koordineringsgruppe finder ikke, at de indkomne høringssvar giver anledning til ændringer i udkastet til strategi for modtagelse af flygtninge. De konkrete forslag om samarbejde med afdelingsbestyrelserne i de almene boligselskaber tages til efterretning.
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Bilag:
Udkast til strategi for modtagelse af flygtninge.docx
Høringssvar til strategi for modtagelse af flygtninge
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