Magistraten

Punkt 10.

Godkendelse af ønsker til visitering fra Udlændingestyrelsen 2016
2014-33610
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller efter anbefaling fra Den fælles koordineringsgruppe, at
Magistraten godkender, at der fremsendes ønsker til visitering til Udlændingestyrelsen.
Beslutning:
Anbefales.
Tina French Nielsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Alle kommuner har i lighed med tidligere år mulighed for at indsende ønsker til Udlændingestyrelsen i forhold
til, hvilke grupper af flygtninge, der visiteres til kommunen.
I Udlændingestyrelsens flygtningeprofil kan læses, hvilke grupper af flygtninge der forventes at blive visiteret
til kommunerne i 2016. Se bilag.
Det har stor betydning for tilrettelæggelsen af kommunens integrationsindsats, hvilke grupper af flygtninge,
der visiteres.
Sproggrupper
Det har betydning, hvilke sproggrupper, der er tale om, da kommunens medarbejdere er afhængige af tolkebistand for at kunne modtage en flygtning eller en flygtningefamilie samt hjælpe vedkommende i gang i integrationsprogrammet. Aalborg Kommune har erfaring med og ressourcer til at håndtere følgende sproggrupper: Arabisk og somalisk.
Der er i 2015 modtaget mange flygtninge fra Eritrea, og der er derfor ansat to tigrinya tolke. Med to fuldtidsstillinger er det vanskeligt at dække det nuværende behov, og det er en udfordring at få yderligere kvalificerede tolke. Kommunen vil derfor have vanskeligt ved at håndtere yderligere flygtninge fra denne sproggruppe i 2016.
Asylcentre
Aalborg Kommune ønsker at få visiteret flygtninge fra nærliggende asylcentre, da dette opleves mere hensigtsmæssigt både for flygtningene samt for kommunens administration samt den praktiske tilrettelæggelse
af modtagelsen. Hvis der modtages flygtninge fra færre asylcentre giver det bedre mulighed for at opbygge
et tættere samarbejde.
Beskæftigelse
Det overordnede mål i Aalborg Kommunes strategi for modtagelse af flygtninge er, at den enkelte hurtigst
muligt skal i ordinært arbejde eller påbegynde uddannelse med henblik på at blive selvforsørgende. Der
ønskes derfor visiteret indenfor de faggrupper, hvor der særligt er mangel på arbejdskraft i Aalborg og omegn. Jf. arbejdsmarkedsbalancen, som opdateres af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, så gælder
det særligt følgende fagområder:
-

Bygge og anlæg
Jern, metal og auto
Sundhed
Ingeniører.

På denne baggrund anbefaler den fælles koordineringsgruppe, at der fremsendes ønsker til Udlændingestyrelsen, jf. bilaget.
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Bilag:
Flygtningeprofil 2016.pdf
Visiteringsskema 2016.docx
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