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Temagruppe – Flygtninge i Hedensted Kommune 

 

Opgaven 

Vi forventer at modtage 161 nye flygtninge i 2015. Hertil vil komme eventuelle familie-

sammenføringer for de kommende flygtningen, ligesom der vil ske familiesammenførin-

ger fra de nuværende over 200 flygtningen. 

Blandt landes kommuner placerer vi os blandt de, der får færrest af flygtningen i beskæf-

tigelse. Dette skal vi blive bedre til. Desuden ligger en opgave i, at skaffe boliger til de 

nye flygtninge, at skabe en organisation der kan håndtere væksten og at indtænke civil-

samfundet i løsningen af opgaven, ligesom politikken og indsatserne på området skal vi-

dereudvikles. Der skal være fokus på, at skabe bæredygtige løsninger for de forskellige 

samfund. Løsningen af opgaven sker med udgangspunkt i de 4 kerneopgaver, og vil be-

rører en stor del af kommunens opgaver. Derfor sammensættes en tværgående tema-

gruppe, der skal have særligt fokus på opgaven, og som løbende rapporterer til og er i 

dialog med Byrådet om udviklingen. 

 

Formålet 

Formålet med temagruppens indsats er, at få alle flygtningen i beskæftigelse så hurtigt 

som muligt. Begrundelsen er, at det selvværd, de relationer og den samfundsforståelse 

der skabes gennem og via beskæftigelsesfokuset er værdifuld og givende for at kunne 

skabe mulighed for, at det enkelte menneske både bidrager til og bruger fællesskabet og 

de fælles muligheder, så man selv og andre har et godt liv. Samtidig med dette fokus 

skal temagruppe forholde sig til den række af øvrige forhold, der er omkring disse men-

nesker såsom bolig, familie, børn og nødvendig omsorg samt kommunens udvikling. 

 

Organiseringen 

Temagruppen sammensættes af formanden Udvalget for Fritid & Fællesskab, formanden 

for Udvalget for Beskæftigelse og formanden for Udvalget for Læring. Desuden deltager 

borgmester og viceborgmester, de 4 chefer fra de 3 kerneområder samt kommunaldirek-

tør eller vicekommunaldirektør. 

Temagruppen kan alt efter behov supplerer sig selv med yderligere deltagere, fx borgere 

og foreninger fra relevante byer eller byområder, eksperter, andre fra den kommunale 

organisation mv. Formanden for Fritid & Fællesskab varetager tovholderfunktionen for 

gruppen. Kerneområderne Fritid & Fællesskab, Beskæftigelse og Læring løser i fællesskab 

den administrative opgave, og er ansvarlige for, at der lægges et bredt og helhedsorien-

teret perspektiv i opgaveløsningen. 

 

Mødefrekvensen 

Temagruppen planlægger 1 til 2 månedlige møder (det ene af møderne kan evt tilrette-

lægges som en Skype-møde). Desuden kan overgangen mellem Dialogmøderne og ud-

valgsmøderne den første mandag i måneden bruges til at afholde korte fællesmøder for 

de stående udvalg vedrørende relevante emner. 

Desuden rapporteres til det samlede Byråd mindst en gang i kvartalet i forbindelse med 

Byrådets møder. 


