Borgermøde i Gevninge. 2.2.16
Opsamlende noter.
Ramme for mødet:
Lejre Kommune skal i 2016 modtage 121 flygtninge – hertil kommer familiesammenføringer. Lejre
Kommune er – i lighed med landets øvrige kommuner – forpligtet til at sørge for at flygtningene får en
bolig, kommer i sprogskole, kommer i beskæftigelsesforløb, og at deres børn kommer i dagtilbud og skole.
Hvad angår boligplacering, er Lejre Kommune er en af de kommuner i landet med den laveste andel af
almene boliger. Derfor er det vanskeligt at finde egnede boliger, som flygtningene har mulighed for at
betale af deres integrationsydelse. For at imødekomme behovet for flygtningeboliger har Lejre Kommune
brugt alle de kommunale bygninger, som kunne omdannes til egnede boliger. Derudover har Lejre
Kommune indgået private lejemål med borgere, der har ledige boliger til leje.
På grund af den akutte boligsituation har Økonomiudvalget på sit møde 18. januar 2016 besluttet at
undersøge mulighederne for at leje Lindenborg Kro til midlertidige flygtningeboliger.
Målgruppen er de asylmodtagere/ flygtninge som har fået deres sag behandlet i Udlændingestyrelsen og
som har fået tildelt asylophold i Danmark.
Nedenfor følger en opsummering af de emner som blev drøftet på borgermødet:
Hvorfor Lindenborg Kro
1. Der var en lang række konkrete spørgsmål, der relaterer til, hvorfor Lindenborg Kro er udvalgt som
midlertidig bolig for flygtninge (i et rekreativt område med mange ældre, tomme sommerhuse og
begrænset gadebelysning). Lejre Kommunes besvarelser er opsummeret i nedenstående punkter:
•

•

Indtil nu har kommunen forsøgt at sprede flygtningene på mindre lejemål i hele kommunen. Det giver
alt andet lige de bedste muligheder for integration. Det er på grund af det store antal flygtninge som
forventes fremover ikke længere muligt
Lindenborg er en af de mest favorable – og ledige - lejemuligheder, der pt er i kommunen – også set i
forhold til den praksis der har været gældende indtil nu, nemlig hvor flygtninge får indkvartering i
private lejemål.

•

Lindenborg Kro vil være en midlertidig bolig. Integrationsperioden er på tre år, hvorfor der må
forventes en vis gennemstrømning af beboere. Men udgangspunktet er, at de anviste flygtninge bliver
boende på Lindenborg Kro i hele deres integrationsperiode og at alle lejemål bliver anvendt til
formålet.

•

ØU ønsker ikke at købe boliger til flygtningene og dermed risikere at sætte Lejre Kommune i en
situation, hvor kommunen på et tidspunkt ikke længere skal bruge boligerne men samtidig ikke kan få
dem solgt.

•

Foruden de midlertidige boliger er der permanente boliger. Det er boliger, hvor flygtningen betaler den
markedsbestemte husleje. Lejre Kommunes muligheder er begrænset her - særligt fordi flygtningene
har meget svært ved at betale den markedsbestemte husleje ud af deres ydelser.
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•

Lejre Kommune ser også på mulighederne for at benytte Lyndby Rådhus, når det engang fraflyttes i
løbet af 2016. I så fald vil der også blive afholdt et borgermøde.

Høring/ planlov
2. Der var generel utilfredshed med, at Lejre Kommune kun har sendt orienteringsbrevet til de nærmeste
naboer.
Svar: Borgermødet, annonceringen på hjemmesiden og i lokalpressen har været et forsøg på at nå
bredt ud til lokalbefolkningen, og administrationen vurderede, at de 120 hustande (landsbyen og de
nærmeste naboer), som fik brevet var tilstrækkeligt. Kritikken tages til efterretning.
3. Vil landzonestatus for Lindenborg Kro ændres i forbindelse med høringen?
Svar: Lindenborg Kro bliver ved med at være i landzone og kroens status ændres ikke.
Planlovstilladelsen er midlertidig og varer i 5 år. Det er lovbestemt at tilladelsen højst kan vare i 5 år.
4. Kan folk få helårsstatus på sommerhusene, så de - som ikke er pensionister - kan bo i sommerhusene
hele året
Svar: Der vil ikke blive åbnet for helårsstatus på sommerhusene i Gevninge som følge af, at Lindenborg
Kro bliver anvendt til midlertidig flygtningebolig.
5. Kan der oprettes postkasse på hjemmesiden til høringssvar vedr. Lindenborg Kro.
Svar: Ja. Det vil ske hurtigst muligt. Deadline for høringssvar er 8. februar.
Økonomi
6. Der var en lang række konkrete spørgsmål til økonomien forbundet med lejemålet af Lindenborg Kro.
Lejre Kommunes svar er opsummeret i nedenstående punkter:
•

Kommunalbestyrelsen kan på nuværende tidspunkt ikke forelægge økonomien for leje af Lindenborg
Kro. Det eventuelle lejemål har indtil nu været behandlet som lukket dagsorden på Økonomiudvalget.
Under forudsætningen af, at høringen muliggør en forhandling af kontakten, vil kontrakten blive
offentliggjort - når den er indgået. Økonomiudvalgets behandling af kontrakten vil ske på et fuldt oplyst
grundlag, herunder de økonomiske forhold.

•

Lejre Kommune kan kun opkræve en lovbestemt ydelse på 2.122 kr. pr. måned for enlige, 3.885 kr. for
par uden børn, 4.239 kr. for par med et, to eller tre børn og 4.592 kr. for par med fire eller flere børn.
Lejre Kommune kan således ikke opkræve fuld husleje for midlertidig indkvartering i en bolig, der er
dyrere, eller at opkræve yderligere betaling for varme og el. Der er pt. ikke fuld statsrefusion af
udgifterne til midlertidig boligplacering. Nettoudgiften ved midlertidige boliger er således højere for
Lejre Kommune.

•

Lejre Kommune får kompensation fra staten i forbindelse med den øgede sagsbehandling jf.
Finansloven. Samlet set er udgifterne dog højere end kommunen kompenseres for. Det er der i et vist
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omfang taget højde for i budget 2016, hvor Lejre dog i sammenligning med andre kommuner har afsat
færre midler til integrationsindsatsen (4 mio. kr. mod fx Køges 32. mio. kr.). Til april kommer
regnskabet for 2015 og det vil med stor sandsynlighed vise, at der er afsat for få midler. Ekstraudgifter
forventes ikke at blive dækket i første omgang, men Lejre Kommune forventer at få en efterregulering i
forbindelse med forhandlingerne om Kommuneaftalen mellem KL og Regeringen (juni 2016).
•

Det er ikke muligt at sige, om andre af kommunens velfærdsområder, betaler for flygtningeindsatsen.
Dertil er kommunens budget for kompliceret. Derfor inviterer borgmesteren interesserede borgere til
kaffe, hvor det vil være muligt at drøfte Lejre Kommunes generelle økonomi. På baggrund af aftenens
mange økonomiske spørgsmål, vil Lejre Kommune overveje, om der i forbindelse med budget 2017 skal
inviteres til et budgetmøde i høringsperioden. Denne praksis har tidligere været gældende, men på
grund af manglende interesse blandt borgerne, blev disse møder til sidst aflyst.

Tryghed/ bekymringer
7. Flere borgere betoner behovet for mere belysning i hhv. sommerhusområderne og på gaderne i
Gevninge. Der er en generelt utryghed forbundet med, at flere sommerhuse står tomme i løbet af året
og at flygtningene, som har færre ressourcer og penge kan finde på at benytte sig af dette. Endvidere er
der flere private veje i området, hvor beboerne vil finde det utrygt, hvis flygtningene – måske uvidende
– benytter sig af disse.
Svar: Det har tidligere været vurderet, at det ikke var nødvendigt med øget gadebelysning i
sommerhusområderne i Gevninge. Der var afstemning om det i grundejerforeningerne. Resultatet var
at der blev etableret belysning i helårsområdet – men ikke i sommerhusområdet. På baggrund af, at der
flytter nye og flere borgere til Gevninge, vil der kunne opstå nye behov, som ikke tidligere gjorde sig
gældende på samme måde. Derfor kan det vise sig, at tidligere beslutninger må omgøres – herunder
eksempelvis i forhold til gadebelysningen.
8. Hvad vil Lejre Kommune gøre for at sikre sig, at de som bliver anvist til Lindenborg Kro også bor og
opholder sig der? Må flygtninge rejse ud af landet/ rundt i landet for at besøge venner og bekendte?
Svar: Flygtningene som bor på Lindenborg Kro har fået tildelt ophold i Danmark og har ”bopælspligt” i
Lejre Kommune i de tre år, som integrationsperioden varer. Flygtningene kan ellers bevæge sig frit i
landet. Hvis de skal til udlandet, er der skarpe regler for, hvor de må tage hen – hvis de fx rejser til
hjemlandet bortfalder asylretten. Dog skal de deltage i den lovpligtige sprogundervisning, ligesom de
fleste også skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Af de årsager kan flygtningene ikke bare udeblive
fra undervisning eller ophøre med at være aktivt jobsøgende. Hvis de ikke efterlever disse krav
bortfalder deres integrationsydelse.
9. Vil flygtningene frit kunne anvende badestranden ved Gevninge – forstår de den danske badekultur?
Svar: flygtningene kan frit bevæge sig i Lejre Kommune. Flygtningevennerne bruger en del ressourcer
på at introducere til dansk kultur og opførsel.
10. Kan naboskabet mellem Lindenborg Kro og Efterskolen Lindenborg være et problem, eftersom
efterskolen er oprettet af Det Danske Missionsforbund? Der har tidligere været udfordringer med
skolens unge.
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Svar: Forstanderen på efterskolen er blevet kontaktet med henblik på at drøfte om de kan spille en
rolle for flygtningenes børn og Unge. Efterskolen bekræfter på borgermødet, at de ser det som en
positiv ting at Lindenborg Kro bliver ombygget til midlertidige flygtningeboliger og efterskolen glæder
sig til et samarbejde omkring dette.
11. Opfordring til at Lejre Kommune skal hjælpe borgerne i Gevninge ved fx at lave en hotline, som
borgerne kan kontakte, hvis der er brug for hjælp. Herudover er der ønske om, at Lejre Kommune
kontakter politiet og anmoder om større overvågning af området.
Svar: Alle borgere der har bekymringer til planerne for Lindenborg Kro bedes skrive et høringsbrev til
Kommunen, så de mange input kan blive bragt ind i det videre arbejde.
12. Opfordring til Lejre Kommune om at tage bekymringerne til efterretning og håndtere disse, da de ellers
kan blive toneangivende for den første tid.
Svar: Lejre Kommune har netop indkaldt til borgermøde for at høre borgernes kommentarer til
planerne for Lindenborg Kro. Her er bekymringer ift. tryghed m.v. en væsentlig del. Lejre Kommune kan
allerede nu love, at der vil være ansatte, som skal tale skikke og lokal kulturforståelse med flygtningene
(noget der i øvrigt allerede sker den dag i dag i fx Åben Rådgivning og i regi af Frivillignet).
Administrationen i Lejre Kommune undersøger også om der skal ansættes en boligsocial medarbejder,
som kan bidrage til at løfte indsatsen. Hvis der er konkrete forslag på løsninger eller andre bekymringer,
opfordres alle borgere til at sende dem ind til Lejre Kommune inden høringsfristens udløb, så alle
aspekter kan tages med ind i den politiske beslutning. Det vil også være muligt at komme med forslag
efter høringsfristens udløb.
Job og social
13. Hvad gør kommunen for traumatiserede flygtninge?
Svar: Der sker i dag en sundhedsscreening, hvor Lejre Kommune tilbyder et helbredscheck til børn og
voksne. Flygtningene er ofte også undersøgt i asylcentrene. Tidligere fik Lejre Kommune flere
traumatiserede flygtninge. I dag modtager kommunen flere flygtninge, som er ressourcestærke og som
måske ”kun” har en dansksprogsproblematik, som er eneste barriere for at kunne komme ud på
arbejdsmarkedet.
Skole og dagtilbud
14. Der er pres på institutionerne i området. Hvad vil det betyde, at der nu kommer mange nye
flygtningebørn og hvor tidligt skal børnene i institution?
Svar: Lejre Kommune ved ikke på forhånd, hvilke flygtninge vi modtager, herunder hvor mange børn,
der kommer. I Udvalget for Børn og Unge taler de aktuelt om, hvad det kommer til at betyde for dagog skoletilbuddene i kommunen – herunder hvorvidt modtagerklasserne på Hvalsø skole skal udvides til
også at være et tilbud på de lokale skoler, fx Trællerupskolen. Børnene skal i dagtilbud og skole så
hurtigt som muligt, eftersom deres forældre skal i sprogskole, så snart de ankommer til kommunen.
15. Vil flygtningenes børn få forrang på ventelister til dagtilbud m.v.
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Svar: Under forudsætning af, at lovgivningen ikke ændrer sig på dette område, vil flygtningenes børn
ikke få forrang på ventelister til dagtilbud m.v. Her har de samme status som danske børn.
16. Abbetved Børnegård ønsker at undersøge mulighederne for at deltage i integrationsopgaven og hvilke
muligheder er der for en privat institution?
Svar: Abbetved Børnegård må meget gerne henvende sig til Lejre Kommune og tale om mulighederne
for et eventuelt samarbejde.
Hjælp til integrationsopgaven.
17. Gevninge Bylaug kvitterede positivt på løsningen med Lindenborg Kro men opfordrede samtidig
kommunen til at medtænke de kommunale servicetilbud i Gevninge, således at fx biblioteket styrkes i
forhold til at løfte integrationsopgaven. Herudover pointerede Gevninge Bylaug, at en vellykket
integration også kræver, at der er fx mødesteder som legepladser, hvor de nye flygtningebørn dels kan
lege, dels kan møde andre børn og unge fra kommune. Flere borgere henviste til behovet for, at Lejre
Kommune bidrager til at lave legepladser og beskæftigelse, så flygtningene får et socialt grundlag for at
møde andre.
Svar: der blev kvitteret for indlæggene, som vil indgå i det videre arbejde.
Om at være/ blive frivillig/ bidrage til integrationsarbejdet
18. På spørgsmål vedrørende muligheder for at engagere sig kan Lejre Kommune henvise til bl.a. følgende:
•
•
•
•
•

Lejre Kommunes generelle flygtningeindsats på www.lejre.dk/flygtning
Lokalsamfundet Bygger Bro på FB-siden: https://www.facebook.com/Lokalsamfundet-bygger-bro-iLejre-Kommune-1653603158225540/?fref=nf
Frivillignet – Lejre Flygtningevenner på deres FB-side:
https://www.facebook.com/Frivillignet.Lejre/?fref=ts eller deres hjemmeside:
http://www.frivillignetlejre.dk/
Venligboerne i Lejre: https://www.facebook.com/groups/747743712002140/?fref=ts
Sørg for at snakke med de nye borgere i Gevninge og integrer dem. Sprogbarrieren er en stor
udfordring – hvis den kan blive overkommet vil en stor del af utrygheden også kunne forsvinde.

Andet
19. Er der mulighed for at få bedre mobildækning i Gevningeområdet?
Svar: Kommunalbestyrelsen har allerede fokus på dette behov og administrationen arbejder på en
løsning.
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