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Orientering: Meddelelser
Sagsnr. i ESDH:
22/8266
Beslutningskompetence: Integrationsrådet
Beslutningstema
Integrationsrådet orienteres om generelle meddelelser.
Sagsfremstilling
Status på flygtninge fra Ukraine 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.
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 25 familier værelser er taget i brug af ukrainske familier. Der
er fortsat ledige familierum på Ny Vestergårdsvej.
 Status på ledigheden i Furesø Kommune
 Forvaltningen orientering mundligt om de seneste ledighedstal.

Grundlovsceremoni i Furesø
To gange om året vedtager Folketinget en ny lov, som tildeler statsborgerskab til nye statsborgere.
Man skal ansøger om dansk statsborgerskab, skal man også deltage i en Grundlovsceremoni for at
få statsborgerskab. Furesø Kommune afholder to Grundlovsceremonier om året.
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Kort status om Furesø Bydelsmødre
Forvaltningen orientering kort om status på uddannelse af Furesø Bydelsmødre.
Økonomiske konsekvenser
Ingen bemærkninger.
Sammenhæng med 2030 mål og succeskriterier
Ingen bemærkninger.
Borgerinddragelse
Ingen bemærkninger.
Lovgrundlag
Ingen bemærkninger.
Det videre forløb
Ingen bemærkninger.
Indstilling
Forvaltningen indstiller, at integrationsrådet tager orienteringen til efterretning.
Beslutning i Integrationsrådet den 09-06-2022
Integrationsrådet tog orientering til efterretning.
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