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Nationalitet
Hvilke nationaliteter findes allerede i
kommunen?

Aalborg Kommune har mange nationaliteter. De største
grupper af tidligere flygtninge og familiesammenførte er
arabisk og somalisk talende. I 2015 har kommunen
modtaget et større antal flygtninge fra Eritrea.

Sprog
Hvilke tolkemuligheder findes i eller
nær kommunen?

Aalborg Kommune har eget tolkekorps, der repræsenterer en
række sprog. Ift. modtagelse af flygtninge har kommunen særligt
erfaring med og ressourcer til at håndtere følgende sproggrupper:
Arabisk og somalisk.
Der er i 2015 modtaget mange flygtninge fra Eritrea, og det er en
udfordring at dække det nuværende tolkebehov. Kommunen vil
derfor have vanskeligt ved at håndtere yderligere flygtninge fra
denne sproggruppe i 2016.

Arbejdsmarkedsforhold
Hvilke arbejdsmarkedsforhold i
kommunen bør Udlændingestyrelsen
være opmærksom på?
Er der f.eks. brancher, hvor der er
mangel på arbejdskraft i kommunen,
og hvilke typer af jobs findes der
primært i kommunen?
Hvilke typer af arbejde har kommunen
gode erfaringer med i forhold til at få
flygtninge i beskæftigelse?

Jf. arbejdsmarkedsbalancen, som opdateres af Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering, så er der særligt mangel på
arbejdskraft indenfor følgende fagområder:

Uddannelsesforhold
Hvilke typer af uddannelser tilbydes
der på uddannelsesinstitutioner i
kommunen?

Aalborg er en uddannelsesby, og har derfor et bredt udvalg
af uddannelsesinstitutioner.

Behandlings- og institutionstilbud
Er der oplysninger om behandlingsog institutionstilbud i kommunen, som
Udlændingestyrelsen bør være
opmærksom på?
Uledsagede mindreårige
Ønsker kommunen i særlig grad at
modtage uledsagede mindreårige?

Nej

Kvoteflygtninge
Ønsker kommunen at modtage
kvoteflygtninge, som genbosættes i
Danmark?

Ja. Aalborg Kommune har hidtil modtaget kvoteflygtninge,
og kan også fortsat håndtere et mindre antal
kvoteflygtninge, der skal genbosættes.

-

Bygge og anlæg
Jern, metal og auto
Sundhed
Ingeniører

I Aalborg Kommune er der mange arbejdspladser indenfor
handel og service.

Nej. Aalborg Kommune har ikke det nødvendige redskab til
at håndtere større grupper af uledsagede mindreårige
flygtninge.

Andre særlige ønsker

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.

