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Flygtninge skal hjælpes ud på det private boligmarked

Ringsted Kommune
Arbejdsmarkedscenter

Mangel på billige almene boliger i Ringsted gør, at kommunen nu vil hjælpe
flygtninge med at få kontakt til det private boligmarked.

Arbejdsmarkedscenter
Nørregade 100
4100 Ringsted

Ringsted Kommune modtager ligesom landets øvrige kommuner i øjeblikket nye
flygtninge. En del af dem, der kommer til, er familier, men de fleste nyankommne
flygtninge er enlige unge mænd. Og det er en udfordring for kommunen at finde
bolig til de enlige flygtninge.
Få midler til rådighed
Flygtninge modtager integrationsydelse indtil de kommer i job, og de har derfor
begrænsede midler til rådighed. Kommunen har pligt til at anvise nyankommne
flygtninge en bolig, men det er flygtningen selv, der skal stå som lejer og betale for
boligen, hvilket kan være et problem, når man kun får integrationsydelse.
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I øjeblikket er en del af de unge mænd, der den seneste tid er kommet til
Ringsted, indkvarteret i det tidligere sygeplejekollegium på Ærtekildevej, hvor
kommunen har indgået et lejemål, som udløber pr. 31. december 2015.
De har derfor brug for en billig bolig, som de har råd til at betale, fra 1. januar
2016. Ringsted Kommune er løbende i kontakt med de almennyttige
boligselskaber for at skaffe flygtningeboliger, men da der i forvejen er mangel på
billige boliger til unge i Ringsted, er det en udfordring.
Private udlejere søges
Kommunen undersøger i øjeblikket forskellige muligheder for at skaffe egnede
boliger og vil nu blandt andet støtte flygtninge til at søge bolig i private hjem.
”Vi har mange velfungerende unge mænd, der kan tale lidt engelsk og er i fuld
gang med at lære dansk, og som vil sætte stor pris på at leje et privat værelse
med adgang til køkken og bad. Vi opfordrer derfor borgere, der ønsker at udleje
en del af deres bolig til en flygtning, til at kontakte os,” siger Susanne Frydenlund,
arbejdsmarkedschef og chef for integrationsindsatsen i Ringsted Kommune.
Hun fortæller samtidig, at kommunen har været i kontakt med rigtig mange
mennesker, som har vist stor interesse for at bidrage med hjælp og støtte til de
nyankomne flygtninge.
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Ringsted Kommune planlægger derfor i nærmeste fremtid at annoncere efter
private værelser til de unge flygtninge, som vil præsentere sig med en kort
beskrivelse af dem selv.
”Initiativet med at søge private værelser til flygtninge er et led i kommunens
integrationsstrategi,” fortæller Britta Nielsen, formand for Social- og
arbejdsmarkedsudvalget, og fortsætter:
”Vi mener, det er afgørende for en god integration, at vi fordeler vores nye
ringstedborgere i kommunen, så de får daglig kontakt med danskere og dermed
også de bedste muligheder for at blive en naturlig del af det danske samfund. Vi
håber, at rigtig mange viser interesse for initiativet, så vi både kan bidrage til at
løse boligsituationen og den sociale isolation, som flygtningene kan opleve, når de
ankommer til deres nye opholdskommune”.
Ringsted Kommune har i 2015 modtaget knap 50 flygtninge, og der forventes
fremover at ankomme ca. 5 nye flygtninge hver måned.
Få mere information
Hvis man er interesseret i at udleje en del af sin bolig til en flygtning, kan man
sende en e-mail arbejdsmarkedscenter@ringsted.dk. Herefter vil man blive
kontaktet af en medarbejder fra kommunens Arbejdsmarkedscenter.
Man kan finde oplysninger om reglerne om privat udlejning på hjemmesiden for
Ministeriet for by, bolig og landdistrikter: http://mbbl.dk/bolig/privateudlejningsboliger
Til redaktionerne: For yderligere information, kontakt venligst Birgitte Skovmand
Nielsen på mail: abejdsmarkedscenter@ringsted.dk, eller tlf. 57 62 64 02
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