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Finansiering af udgifter til flygtninge, indvandrere mv.

Finansieringen af merudgifter til flygtninge, indvandrere mv. sker via en række
forskellige ordninger. I en normalsituation er kommunerne via disse ordninger
kompenseret for de samlede nettoudgifter til flygtninge, indvandrere mv. Disse
ordninger, som er beskrevet nedenfor, er:
•
•
•

Finansiering af integrationsprogrammer og introduktionsforløb
Finansiering af udgifter udover integrationsprogrammer og
introduktionsforløb
Udligningsordninger

I 2015 kommer der dog et ekstraordinært højt antal flygtninge, og det er derfor
aftalt mellem KL og regeringen, at der fordeles et ekstra tilskud på i alt 325 mio.
kr. Dette tilskud, som fordeler sig på følgende to tilskud, er beskrevet nedenfor:
• Investeringstilskuddet
• Det ekstraordinære integrationstilskud
Derudover findes en række muligheder for at finansiere boligudgifter med lån.
Således følgende afslutningsvist et afsnit vedr.:
• Lånemuligheder og deponeringsregler i forbindelse med køb, leje og
indretning af flygtningeboliger
Alle beløb nævnt i de efterfølgende afsnit er i 2015-priser.
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Finansiering af integrationsområdet
Som udgangspunkt dækker staten kommunernes samlede nettoudgifter efter
integrationsloven til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, indvandrere
og danskere samt øvrige udlændinge i de første 3 år.
Udgifterne dækkes via følgende finansieringsordninger:
Udgifter til

Finansieres ved
Løbende refusion af 50 % af
driftsudgifterne indenfor et
rådighedsbeløb på 74.095 kr. pr. år til
integrationsprogrammer og 50.750 kr. pr.
år til introduktionsforløb.

Integrationsprogrammer,
introduktionsforløb og kontanthjælp
til udlændinge under
integrationsprogrammet

Løbende refusion på 50 % af udgifter til
kontanthjælp.

De øvrige 50 % af udgifterne finansieres
af budgetgarantien. Det betyder, at
kommunerne under et får de øvrige 50 %
af udgifterne dækket. Fordelingen af
midlerne sker dog ikke iht. de afholdte
udgifter men efter bloktilskudsnøglen.

Sociale merudgifter og generelle
udgifter i forbindelse med flygtninge
og familiesammenførte, der er
omfattet af et integrationsprogram

Et månedligt grundtilskud på 2.604 kr.
(31.248 kr. årligt) for hver flygtning og
familiesammenført over 18 år. Beløbet
modtages i en 3-årig periode fra den dag,
personen kommer til kommunen.
For hvert uledsaget barn ydes et
månedligt grundtilskud på 8.658 kr.
(103.896 kr. årligt) indtil barnet er 18 år.
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Ikke specifikke udgifter i forbindelse
med flygtninge og
familiesammenførte, der har været
omfattet af et integrationsprogram,
og har fået udarbejdet en
integrationskontrakt

Et resultattilskud på 48.440 pr. person
over 18 år, når en flygtning eller
familiesammenført
• Kommer i ordinær beskæftigelse
og fortsætter i ordinær
beskæftigelse i en
sammenhængende periode på
mindst 6 måneder
• påbegynder en studie- eller
erhvervskompetencegivende
uddannelse og fortsætter
uddannelsesforløbet i en
sammenhængende periode på
mindst 6 måneder og under
studieforløbet kan modtage SU,
elevløn el. lign., der sikrer
udlændingen et
forsørgelsesgrundlag
Et resultattilskud på 36.331 kr. pr. person,
når en flygtning eller familiesammenført
• består den afsluttende prøve i
dansk indenfor en 5-årig periode

Finansiering af udgifter udover integrationsprogrammer og introduktionsforløb
Som hovedregel er det de samme refusionsregler, der gælder, uanset om en
udgift vedrører en flygtning, indvandrer eller efterkommer eller enhver anden af
kommunens borgere.
På enkelte udgifter findes der dog en særlig refusion, hvis udgiften vedrører
flygtninge (udlændinge med flygtningestatus, humanitær opholdstilladelse eller
opholdstilladelse af særlige grunde) eller familiesammenførte til flygtninge
(ægtefæller/samlevere og børn).
De særlige refusionsregler gælder altså ikke udlændinge, der er
familiesammenførte med herboende indvandrere eller danske statsborgere.
Nedenfor fremgår de særlige refusionsordninger.
Udgifter med særlig refusion efter serviceloven
Følgende udgifter opnås der 100 % refusion på i en 3-årig periode fra datoen for
opholdstilladelsen:
• Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste ved forsørgelse i eget hjem af børn
med handicap
• Forebyggende børneforanstaltninger
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•
•
•
•

Støtteperson til forældre ved anbringelse af børn udenfor hjemmet
Ansættelse af hjælpere til pleje mv.
Kontaktperson til døvblinde
Merudgifter ved forsørgelse i eget hjem af voksne med handicap

Alle servicelovsudgifter refunderes 100 % udover en 3-årig periode, når udgifterne
vedrører følgende:
• Uledsagede børn indtil barnet er 18 år, eller barnets forældre får lovligt
ophold i landet (perioden forlænges, hvis en anbringelse af barnet
forlænges udover det 18. år og forældrene ikke har fået lovligt ophold i
landet indtil barnet fylder 23 år eller anbringelsen ophører)
• Flygtninge som anbringes i døgnophold inden 12 måneder efter
opholdstilladelsen på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk
funktionsevne indtil de i en sammenhængende periode på 2 år har klaret
sig selv
Udgifter med særlig refusion efter aktiv socialpolitik
Alle udgifter efter aktiv socialpolitik refunderes 100 %, når udgifterne vedrører
følgende:
• Uledsagede børn indtil barnet er 18 år, eller barnets forældre får lovligt
ophold i landet (perioden forlænges, hvis en anbringelse af barnet
forlænges udover det 18. år og forældrene ikke har fået lovligt ophold i
landet indtil barnet fylder 23 år eller anbringelsen ophører)
• Flygtninge som anbringes i døgnophold inden 12 måneder efter
opholdstilladelsen på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk
funktionsevne indtil de i en sammenhængende periode på 2 år har klaret
sig selv
Udgifter med særlig refusion efter dagtilbudsloven
Alle udgifter efter dagtilbudsloven refunderes 100 %, når udgifterne vedrører
følgende:
• Uledsagede børn indtil barnet er 18 år, eller barnets forældre får lovligt
ophold i landet (perioden forlænges, hvis en anbringelse af barnet
forlænges udover det 18. år og forældrene ikke har fået lovligt ophold i
landet indtil barnet fylder 23 år eller anbringelsen ophører)
• Flygtninge som anbringes i døgnophold inden 12 måneder efter
opholdstilladelsen på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk
funktionsevne indtil de i en sammenhængende periode på 2 år har klaret
sig selv
Udgifter med særlig refusion efter beskæftigelsesloven
Enkelte udgifter efter beskæftigelsesloven refunderes 100 %, når udgifterne
vedrører følgende:
• Uledsagede børn indtil barnet er 18 år, eller barnets forældre får lovligt
ophold i landet (perioden forlænges, hvis en anbringelse af barnet
forlænges udover det 18. år og forældrene ikke har fået lovligt ophold i
landet indtil barnet fylder 23 år eller anbringelsen ophører)
• Flygtninge som anbringes i døgnophold inden 12 måneder efter
opholdstilladelsen på grund af betydeligt og varigt nedsat fysisk og psykisk
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funktionsevne indtil de i en sammenhængende periode på 2 år har klaret
sig selv
De udgifter, der refunderes, er:
• Udgifter til løntilskud
• Udgifter til hjælpemidler og mentor
• Udgifter til arbejdsredskaber, arbejdsindretninger mv.
• Udgifter til beskæftigelsestiltag
Udgifter med særlig refusion efter boligstøtteloven og lov om almene boliger
Følgende udgifter opnås der 100 % refusion på (det gælder for såvel boliger, hvor
kommunen bruger sin kommunale anvisningsret, og for udgifter til boliger, som
kommunen selv erhverver, indretter eller lejer af private til flygtninge):
• Pligtlån til indskud, depositum og lign.
• Lejetab før indflytning ved boligplacering
• Istandsættelsesudgifter ved fraflytning
Følgende udgifter opnås der 50 % refusion på:
• Frivillige kommunale lån til indskud, depositum og lign.
• Udgifter i forbindelse med garanti for lån i pengeinstitut til indskud,
depositum og lign.
Udligningsordninger
Lands- og hovedstadsudligningen
Flygtninge, indvandrere mv. indgår i beregningen af de almindelige
udligningsordninger (lands- og hovedstadsudligningen). De indgår i det samlede
indbyggertal og antallet af flygtninge og indvandrere indgår desuden som et
særligt kriterie i de socioøkonomiske kriterier.
Udligning af udlændinge
Derudover findes der en særlig udligningsordning vedrørende flygtninge,
indvandrere og efterkommere, som sikrer, at kommuner, der har et særligt højt
udgiftsniveau som følge af flygtninge og familiesammenførte tilgodeses ved en
omfordeling mellem kommunerne.
Ordningen tager sigte på at dække generelle merudgifter såsom rådgivning,
administration, bibliotek og fritid, sociale og sundhedsmæssige udgifter vedr. børn
mm., samt merudgifter til danskundervisning af voksne og til
folkeskoleundervisning.
Kommunerne bidrager til ordningen efter indbyggertal, og modtager tilskud
afhængigt af deres andel af flygtninge, indvandrere og efterkommere i forhold til
landets samlede antal flygtninge, indvandrere og efterkommere. I 2015 modtager
kommunerne følgende tilskud pr. flygtning, indvandrer og efterkommer:
•
•
•

Generelt tilskud 5.663 kr.
Yderligere tilskud pr. 0-5 årig: 5.538 kr.
Yderligere tilskud på 6-16 årig: 22.749 kr.
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Allerød Kommune modtager i alt 10,1 mio. kr. i 2015 afledt af 1.038 flygtninge,
indvandrere og efterkommere i kommunen. Bidraget til ordningen er på 16,9 mio.
kr., svarende til ca. 700 kr. pr. indbygger. Nettoudgiften på 6,8 mio. kr. skyldes, at
Allerød Kommune har en lavere andel af flygtninge, indvandrere og efterkommere
i forhold til landet generelt.
Udligningen vil uanset antallet af kvoteflygtninge i 2015 ikke ændre sig, idet
udligningen er fast, som en konsekvens af byrådets valgt af statsgaranti for
skatter, tilskud og udligning i 2015.
Særlige tilskud for de ekstraordinært høje kvoter i 2015
De i alt 325 mio. kr. som er aftalt tildelt kommunerne i særlige tilskud pga. den
ekstraordinære situation i 2015 er fordelt i to puljer som et investeringstilskud
(125 mio. kr.) og et ekstraordinært integrationstilskud (200 mio. kr.).
Ved modtagelse af 28 flygtninge i 2015 kan Allerød Kommune forvente 843.200
kr. af de særlige tilskud i 2015, og ved modtagelse af 74 flygtninge kan Allerød
Kommune forvente at få et særligt tilskud på 1.929.950 kr. (718.750+1.211.200) i
2015.
Tilskuddene er beskrevet nedenfor.
Investeringstilskuddet
Den oprindelige flygtningekvote for 2015 lød på 4.000 flygtninge, heraf blev 28
flygtninge deldelt Allerød Kommune.
Investeringstilskuddet tildeles efter det antal flygtninge, som kommunerne
modtager ud over den oprindelige kvote. Tilskuddet tager således højde for, at de
kommuner, der modtager flest af de ekstraordinært tilkomne flygtninge, får en
økonomisk håndsrækning.
Tilskuddet på 125 mio. kr. svarer til, at kommunerne modtager ca. 15.625 pr.
flygtning, som følge af den ekstraordinære situation.
Ved modtagelse af 74 flygtninge (46 udover den først udmeldte kvote), kan
Allerød Kommune forvente at modtage ca. 718.750 kr. (46*15.625 kr.).
Ved fastholdelse af en kvote på 28 tilfalder der ikke Allerød Kommune et
investeringstilskud.
Det ekstraordinære integrationstilskud
Det ekstraordinære integrationstilskud er en håndsrækning til de kommuner, som
oplever udfordringer med hensyn til både et stort antal flygtninge og
familiesammenføringer.
Tilskuddet fordeles derfor efter antallet af flygtninge og familiesammenførte, der
modtog grundtilskud i 2014 (jf. afsnit om grundtilskud) tillagt det antal flygtninge,
der indgår for kommunen i de kommunekvoter, der fastsættes 1. april 2015.
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Tilskuddet på 200 mio. kr. svarer ifølge KL til, at kommunerne modtager ca. 8.000
pr. flygtning, som følge af den ekstraordinære situation.
I 2014 fik Allerød Kommune grundtilskud til flygtninge og familiesammenførte for
929 måneder, svarende til 77,4 helårspersoner. Allerød Kommune dermed
forventer at modtage 619.200 kr. i tilskud til af det ekstraordinære
integrationstilskud i 2015.
Ved 28 flygtninge (den tidligere udmeldte kvote) forventes et yderligere tilskud på
224.000 kr. Ved 74 flygtninge i 2015 vil det yderligere tilskud stige til 592.000 kr.
I alt vil Allerød Kommune altså kunne modtage enten 843.200 kr. ved 28
flygtninge eller 1.211.200 kr. ved 74 flygtninge af det ekstraordinære
integrationstilskud i 2015.
Lånemuligheder og deponeringsregler i forbindelse med køb, indretning og leje
af flygtningeboliger
Lånemuligheder
Lånebekendtgørelsen giver mulighed for at lånefinansiere erhvervelse og/eller
indretning af beboelser til flygtninge iht. integrationsloven, § 2 stk. 1, nr.13.
Konkret betyder dette, at kommunen kan optage lån til udgiften til at:

•
•

Købe og indrette eksisterende beboelsesejendomme fx udlejningsbyggeri,
villaer og nedlagte landbrug m.v.
Købe og ombygge tomt erhvervsbyggeri

Det er i skrivelsen ”Klar besked til kommunerne om boligplacering af flygtninge”
fra ministeriet for børn, ligestilling, integration og sociale forhold af 6. februar
2015, blevet præciseret at denne automatiske låneadgang gælder
•
•

Uanset om boliger skal benyttes til permanente eller midlertidige
flygtningeboliger
Uanset om indretningen sker i nyerhvervede eller eksisterende
kommunale ejendomme

Det betyder, at kommunen kan lånefinansiere alle boligetableringsudgifter til
flygtningeboliger.

Lejemuligheder/deponeringspligt
Normalt stilles der krav om deponering, når der indgås lejekontrakter, som
overstiger tre års løbetid.
Ovennævnte præcisering om automatisk låneadgang betyder dog, at der ved leje
af boliger – uanset om formålet er permanent eller midlertidig boligplacering og
uanset løbetiden – ikke stilles krav om deponering.
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Der kan således lejes boliger med henblik på videreudlejning til beboelse uden
samtidigt krav om deponering.
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