Status på
flygtningeområdet

Oversigt over flygtninge for kvote 2015 og 2016 fordelt pr. måned
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Der er sammenlagt modtaget 16 mænd for kvote 2016
Der er sammenlagt modtaget 8 kvinder for kvote 2016
Der er sammenlagt modtaget 3 børn for kvote 2016
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Oversigt over nationalitet – flygtningekvote 2015 og 2016


Pr. 1. februar 2017 vil Dragør Kommune sammenlagt have modtaget 20 flygtninge fra Syrien, 2 fra Eritrea, 3 fra
Afghanistan, 1 fra Iran og 1 fra Irak
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Oversigt over modtagne flygtninge og familiesammenførte fra 2014-2016



I alt er der modtaget 132 flygtninge og familiesammenførte fra 2014-2016
Der er modtaget 12 voksne og 22 børn via familiesammenføring for kvote 2014 og 2015
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Oversigt over midlertidige boligplaceringer
Diagrammet viser den aktuelle fordeling af flygtninge på midlertidige boliger pr. 1. februar 2017






Rødtjørnen kan rumme i alt 17 personer. Aktuelt er der en ledig kapacitet på 3 værelser
Parcelhusene kan rumme i alt 9 personer. Aktuelt er kapaciteten fuldt udnyttet
Halvvejen kan rumme 24 personer (sidste pavillon er indrettet til et midlertidigt vaskeri). Aktuelt er kapaciteten fuldt
udnyttet.
Pr. 1. februar 2017 er der således en samlet ledig kapacitet på 3 enkeltværelser/boligpavilloner, hvor der kan ske midlertidig
boligplacering af flygtninge
Dragør Kommune har i løbet af 2015 og 2016 i alt anvist 15 flygtninge og flygtningefamilier til permanent boligplacering.
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Status på uddannelse/
beskæftigelse
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Oversigt over antal personer fordelt på uddannelses/beskæftigelsesrettede forløb (kvote 2014, 2015 og 2016
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Oversigt over beskæftigelse/aktivering kvote 2014, 2015 og 2016
Det skal understreges, at beskæftigelsessituationen er et øjebliksbillede. Situationen udvikler sig dynamisk, da de fleste
beskæftigelsesrettede tilbud er kortvarige og skiftende.
Som udgangspunkt vurderes alle flygtninge som jobparate og skal stå til rådighed på arbejdsmarkedet. Det er et krav, at borgerne
deltager i et beskæftigelsesrettet tilbud hver 4. uge.
I forhold til sprogundervisning screenes og indplaceres flygtninge på danskmoduler ved modtagelsessamtalen, så undervisningen
kan opstartes inden for 14 dage fra ankomst. Forløbet på sprogskolen tilrettelægges således, at der tages hensyn til, at borgerne
også deltager i beskæftigelsesrettede tilbud som f.eks. virksomhedspraktik, løntilskud m.v. sideløbende.
I de tilfælde hvor flygtninge er mere sårbare eller syge og de vurderes til at være aktivitetsparate, fokuseres der på, at de kommer i
de rigtige forløb eller behandling.
Det er lovpligtigt, at flygtninge kompetenceafklares inden for 30 dage, hvilket er et mål Jobcenter Tårnby opfylder.
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Kvoteflygtninge 2014 – modtaget 28 personer (17 voksne og 11 børn)






9 personer er i gang med en uddannelse/beskæftigelsesrettet forløb eller er selvforsørgende udover sideløbende
danskuddannelsen
4 personer følger danskuddannelse
11 personer er børn
3 er ikke i gang med nogen aktivitet.
1 person betegnes som ung og derfor er aktiviteten ukendt, da personen ikke registreres i Jobcenteret.

Kvoteflygtninge 2015 – modtaget 31 personer (26 voksne og 5 børn)





12 personer er i gang med en uddannelse/beskæftigelsesrettet forløb eller er selvforsørgende udover sideløbende
danskuddannelse
11 følger danskuddannelse
5 personer er børn
3 personer er ikke i gang med nogen aktivitet.

Kvoteflygtninge 2016 – modtaget 27 personer (24 voksne og 3 børn)






13 personer er i gang med en uddannelse/beskæftigelsesrettet forløb eller er selvforsørgende udover sideløbende
danskuddannelse
4 følger danskuddannelse
3 personer er børn
1 person er ung og følger almindelig skolegang
6 personer er ikke i gang med nogen aktivitet.

Det skal igen understreges, at flere af vores flygtninge følger flere beskæftigelsesfremmende forløb samtidigt.
Derudover er der forløb, der er afsluttet, inden statistikken blev trukket.
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Oversigt over grundtilskud for 2015 og 2016






Kommunen kan hjemtage et månedligt grundtilskud i 3 år for hver flygtning og familiesammenført, som er omfattet af
integrationsprogrammet
Grundtilskuddet ydes til dækning af sociale merudgifter og generelle udgifter
Der kan hjemtages 2.604,00 kr. pr. mdr. pr. voksen
Der kan hjemtages 8.658,00 kr. pr. mdr. pr. uledsaget flygtningebarn
Dragør Kommune har ikke modtaget uledsagede flygtningebørn i 2015, men har derimod modtaget to uledsagede
flygtningebørn i 2016 (en på 16 år og en på 17 år)
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