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Beslutningstema
Beskæftigelse og Erhverv orienteres om status på modtagelse af ukrainske flygtninge i Furesø
Kommune.
Sagsfremstilling
Antallet af ukrainske flygtninge i Furesø
Forvaltningen har pr. 30. maj 2022 kendskab til i alt 120 ukrainske flygtninge, som er indkvarteret i
Furesø.
 64 voksne, der er ankommet og indkvarteret i Furesø
 56 børn, der er ankommet og indkvarteret i Furesø
 Der er 26 værtsfamilier, der på nuværende tidspunkt har ukrainske borgere boende.
 Derudover har 54 andre ukrainske borgere siden primo marts taget ophold i Furesø, men
valgt at rejse hjem igen, eller videre til andre lande.
 123 ukrainere har fået midlertidig opholdstilladelse og er visiteret til Furesø. Tallet er
højere, da nogle af de borgere, som har fået opholdstilladelse er rejst hjem. Enkelte af de
ukrainske flygtninge, der bliver visiteret til Furesø, har tidligere taget ophold i andre
kommuner.
Furesøs erhvervsliv har spillet en aktiv rolle i forbindelse med modtagelsen af flygtninge fra
Ukraine. Virksomheden Aasted i Farum har arrangeret, at to busser hentede en gruppe ukrainere til
Furesø fra deres fabrik Daniko i byen Chernyakhvi i Ukraine. 98 pårørende til medarbejdere på
fabrikken er ankommet i busserne. Herudover er omkring yderligere 50 personer fra Ukraine
kommet til Furesø på anden vis.
Der er ca. 200 furesøborgere, der har tilbudt hjælp i forbindelse med modtagelsen af ukrainske
fordrevne. Den tilbudte hjælp omfatter indkvartering, tolkning og tilbud om at være værtsfamilie.
Indkvartering
Størstedelen af de ukrainske flygtninge har været indkvarteret hos private værtsfamilier. I takt med
at flere får opholdstilladelse, flytter mange i nye midlertidige boliger. Der er fortsat 26 værtsfamilier
pr. 30. maj 2022.
Familierne bag Widex har valgt at ombygge det gamle domicil i Værløse til boliger for de ukrainske
flygtninge. Ny Vestergårdsvej indeholder ca. 35 familierum samt fælles faciliteter såsom køkken,
badeværelse og opholdsrum. De første 18 familier værelser er taget i brug af ukrainske familier.
Den 2. juni flytter øvrige 6 familier ind. Der er fortsat ledige familierum på Ny Vestergårdsvej.
Derudover er forvaltningen i gang med at indgå en række aftale med almene boligselskaber om
boliger uden om den kommunale anvisningsret samt tidsbegrænset leje af private boliger.
Forvaltningen forventer at der er enighed om en aftale med de almene boligselskaber vedr.
anvisning af ordinære lejemål, specifikt til fordrevne borgere fra Ukraine, med virkning fra den 1.
oktober 2022.
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Beskæftigelsesindsatsen
Jobcenter Furesø er i gang med at screene de ukrainske flygtninge med henblik på at få afklaret
deres erhvervserfaringer og ønsker til kommende beskæftigelse. Der er på nuværende tidspunkt
gennemført ca. 43 screeningssamtaler. 18 af de ukrainske flygtninge har fundet arbejde.
Furesø Industri og Furesø Erhvervsforening har appelleret til, at lokale virksomheder melder ledige
jobs ind til jobcentret.
Sprogundervisning
Sprogcentret tilbyder danskundervisning til ukrainere i Furesø. Der er et formiddags-, eftermiddags
og aftenhold. Omkring 40 borgere er tilmeldt sprogcenteret. Så snart man har søgt om
opholdstilladelse, kan man tilmelde sig undervisningen i Sprogcentret.
Legestue for mindre børn og velkomstcenter for børn i skolealderen
Furesø Kommune tilbyder legestue for ukrainske børn og deres forældre/voksne. Legestuen er
målrettet børn 0-6 år. Der er mulighed for at børnene kan lege både inde og ude og der sættes
aktiviteter i gang efter behov. Forvaltningen forventer at kunne tilbyde dagtilbudspladser til alle pr.
den 1. juli 2022.
Den 5. april startede kommunen et velkomstcenter for ukrainske børn i skolealderen på
Ungdomsskolen i Farum, hvor børnene lavede mange forskellige aktiviteter og lærte et begyndende
dansk. Velkomstcentret er fra medio maj udvidet til at være et særligt skoletilbud, der har åbent hele
ugen fra kl 9-15. Der er pt. dansk, matematik, engelsk og tysk samt kreative fag, og der er lavet
aftaler med Haver til maver, Farum Gymnastikforening og Billedskolen, som bidrager med
kompetencer og aktiviteter. Der er aftale med Fritidsvejlederne torsdag fra kl. 13.30-15 i
Bybækhallen og fritidsklubben Regnbuen fredag kl. 13.30-15.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Forvaltningen er løbende i dialog med værtsfamilier og ukrainere. Der er blandt andet blevet afholdt
en række cafe-arrangementer for værtsfamilier og ukrainer, hvor forvaltningen orienterede om
relevante emner vedrørende integration og ophold i Danmark, og hvor deltagerne havde mulighed
for at stille spørgsmål til forvaltningen.
Lovgrundlag
Integrationsloven.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at Beskæftigelse og Erhverv
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tager orienteringen til efterretning.
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