
INTEGRATION 
UDGIFTER, FINANSIERING OG STYRING 

 

Ø
K

O
N

O
M

IS
T

Y
R

IN
G

 

Juni 2017 
 

  

 

ØKONOMI-

STYRING PÅ 

INTEGRATIONS-

OMRÅDET 

 



Integration  Side 2 af 18 
Udgifter, finansiering og styring 
 

 

 

Indholdsfortegnelse 

Generelt om udviklingen på integrationsområdet ............................................................3 
Finansiering på integrationsområdet ...............................................................................4 
Udgifter på integrationsområdet ......................................................................................6 
Refusion på serviceområderne ..................................................................................... 10 
Særlige temaer ............................................................................................................. 13 
To- og trepartsaftale om integration ............................................................................. 13 
Boligplacering ............................................................................................................... 16 
Låneadgang til flygtningeboliger ................................................................................... 17 
Folkeskole ..................................................................................................................... 17 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Integration  Side 3 af 18 
Udgifter, finansiering og styring 
 

 

Generelt om udviklingen på 
integrationsområdet 

Når man ser på udviklingen i den aktuelle situation 

med de flygtninge der visiteres til kommunerne, er 

det vigtigt at holde sig for øje, at der er forskel på 

hvilken status personen har og hvad personen 

dermed har ret til.  

 

Asylansøger: En asylansøger er en udlænding, 

som søger om ret til at opholde sig som flygtning i 

et andet land og blive beskyttet af dette land, men 

som endnu ikke er blevet anerkendt som flygtning. 

 

Flygtning: En flygtning er en person, hvis 

ansøgning om asyl er imødekommet, og som 

således har fået opholdstilladelse som flygtning. 

Flygtninge, som anses for omfattet af FN’s 

flygtningekonvention, kaldes konventions-

flygtninge. Ifølge konventionen er flygtninge 

personer, som har en velbegrundet frygt for 

forfølgelse pga. race, religion, nationalitet, 

tilhørsforhold til en særlig social gruppe eller 

politiske opfattelser, mens flygtninge, der efter 

aftale med fx UNHCR bliver genbosat i Danmark, 

kaldes kvoteflygtninge/FN flygtninge. I forhold til 

integrationsloven betegnes udlændinge, der får 

midlertidig beskyttelsesstatus, humanitær 

opholdstilladelse eller anden opholdstilladelse af 

asylrelateret karakter også som flygtninge. 

 

Familiesammenførte: Familiesammenførte dækker 

over udlændinge, der har fået 

familiesammenføring med herboende personer. 

Man kan enten være familiesammenført til en 

flygtning eller familiesammenført til andre end 

flygtninge. Opholdstilladelse som 

familiesammenført kan - når visse betingelser er 

opfyldt - gives til ægtefæller/faste samlevere (også 

kaldet ægtefællesammenført), børn og øvrige 

familiemedlemmer. Aktuelt vil mange enlige 

flygtninge, der kommer ud til kommunerne, 

efterfølgende få familiesammenføring med deres 

ægtefælle og eventuelle børn. 
 
Kommunerne har siden 2013 modtaget et stigende 
antal flygtninge og familiesammenførte. Denne 
udvikling tog særlig fart i slutningen af 2014 og 
fortsatte ind i 2015. Udviklingen er sidenhen 
aftaget en del, hvorfor man i 2017 forventer et 
niveau der ligger i tråd men niveauet i 2013. 
 
Regeringen har på nuværende tidspunkt skønnet, 
at der vil blive visiteret 4.000 flygtninge til 
kommunerne i 2017 og 3.000 i 2018. 
 

Figur 1. Antal asylansøgere, 2014-2017 

 
Kilde: Udlændingestyrelsen. 

 
Ser man på antallet af asylansøgere har årets 4 
første måneder ligget på et lavt niveau, der ligger 
på linje med sidste års niveau. Dermed er 
tendensen fra 2015 ikke fortsat i hverken 2016 
eller 2017. 
 
I 2015 modtog kommunerne 10.573 flygtninge og 
11.642 familiesammenførte, hvilket faldt til 7.166 
flygtninge og 7.679 familiesammenføringer i 2016.  
 
I årets 4 første måneder er der visiteret 1.142 
flygtninge til kommunerne ud af de 4.000 
flygtninge som forventningen lyder på. Det tempi 
kommunerne modtager flygtninge i svarer dermed 
til månederne fra marts-december sidste år. 
 
Figur 2. Antal flygtninge, 2014-2017 

 
Kilde: Udlændingestyrelsen. 

 
 
Figur 3. Antal familiesammenførte til flygtninge og 
til andre, 2014-2017 

 
Kilde: Udlændingestyrelsen. 
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Antallet af familiesammenførte har ligget relativt 
stabilt i 2014 og 2016, men lå markant højere i 
2015. Tallene for årets fire første måneder tyder 
på en udvikling der ligner sidste års udvikling, 
hvorfor 2015 var et særsyn mht. 
familiesammenføringer. 
 
Prognoser er i sagens natur behæftet med 
betydelig usikkerhed. Det er vanskeligt at 
forudsige, hvordan flygtningesituationen udvikler 
sig, ikke bare i Danmark, men i hele Europa. 
Ligeledes kan det være svært at forudsige, hvilken 
effekt regeringens stramninger af udlændingeloven 
har for antallet af flygtninge og 
familiesammenførte, der bliver visiteret til 
kommunerne. 
 
Under alle omstændigheder vil der være behov for 
at have fokus på økonomien og indsatsen på 
integrationsområdet. Finansieringen på 
integrationsområdet er i væsentlig grad baseret på 
økonomiske incitamenter (refusionsomlægning på 
ydelser, resultattilskud mv.), så kommunens 
økonomiske råderum afhænger i høj grad af, hvor 
hurtigt det lykkes at få flygtninge enten i arbejde 
eller uddannelse og få lært dem dansk. 
 

Finansiering på integrationsområdet 

Kommunerne har udelukkende en forpligtelse over 

for flygtninge og familiesammenførte der er 

visiteret til kommunen, mens staten har 

forpligtelsen for asylansøgere. 

 

Finansiering af integrationsområdet 

Alle kommunernes nettoserviceudgifter til 

flygtninge og familiesammenførte indgår i den 

serviceramme, der løbende aftales mellem KL og 

regeringen. Der er serviceudgifter som 

kommunerne får refusion for, hvilket fx gælder 

udgifter forbundet med uledsagede flygtningebørn. 

De resterende udgifter skal håndteres inden for 

rammen. Den enkelte kommune kan vælge at 

bruge grund- og resultattilskud til at finansiere 

serviceudgifter. Det bør i den forbindelse blot 

bemærkes, at grund- og resultattilskuddet indgår 

som en overførsel, så finansiering af 

serviceudgifter med disse tilskud vil forsat skulle 

afholdes inden for servicerammen.  

 

Kommunernes udgifter til overførsler på 

flygtningeområdet er dels finansieret via statslig 

refusion, dels via et grundtilskud pr. flygtning og 

endelig via bloktilskud. I forbindelse med de årlige 

forhandlinger om kommunernes økonomi 

foretages et skøn over kommunernes nettoudgifter 

til overførsler på integrationsområdet i lighed med 

de skøn, som foretages for de øvrige overførsler 

og som til sammen udgør det samlede 

overførselsskøn. Via balancetilskuddet sikres, at 

kommunerne samlet får finansiering svarende til 

det aftalte udgiftsskøn.  

Kommunerne får således bloktilskud til at dække 

alle de udgifter, der ikke dækkes af direkte 

refusion eller finansiering via grundtilskud. 

 

Endelig skal det bemærkes, at kommunernes 

overførselsudgifter på integrationsområdet er 

budgetgaranterede. 

 

Af nedenstående tabel fremgår et kort overblik 

over finansieringselementerne på 

integrationsområdet. 

 

Finansieringskilder 

Grundtilskud 

 

Kommunen kan hjemtage et 

månedligt grundtilskud i 3 år 

for hver flygtning og 

familiesammenført, der er 

omfattet af et 

integrationsprogram. For 

uledsagede mindreårige er 

der et særligt højt tilskud. 

Grundtilskuddet hjemtages 

uafhængigt om personen er 

i beskæftigelse eller ej. 

Resultattilskud 

 

Kommunen kan hjemtage 

resultattilskud, når en 

flygtning eller 

familiesammenført kommer i 

arbejde, uddannelse eller 

består en afsluttende prøve 

i dansk.  

Refusion 

 

Kommunen kan hjemtage 

refusion på 50 pct. af 

udgifterne til 

integrationsprogrammer 

inden for et rådighedsbeløb 

for personer omfattet af et 

integrationsprogram. 

Integrationsydelsen er 

omfattet af refusion i 

henhold til refusionstrappen. 

Læs evt. mere i 

Budgetvejledning 2017, 

Sektorskrivelse 5-11 om 

integration, afsnit 3.2. 

Budgetgaranti 

(bloktilskud) 

 

Størstedelen af 

kommunernes nettoudgifter 

til integrationsprogrammer, 

introduktionsforløb og 

integrationsydelse er 

omfattet af budgetgarantien, 

dvs. at kommunernes 
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nettoudgifter under ét 

dækkes enten via tilskud, 

refusion eller 

budgetgaranti/bloktilskud. 

 

Mere om budgetgarantien (bloktilskud) 

• Størstedelen af kommunernes nettoudgifter til 

integrationsprogrammer, introduktionsforløb og 

kontanthjælp til udlændinge omfattet af 

integrationsprogrammet finansieres via 

budgetgaranti og bloktilskud, jf. lov om 

kommunal udligning og generelle tilskud til 

kommunerne. 

• Budgetgarantien er den økonomiske 

mekanisme, der regulerer udgifter, der afviger i 

forhold til det forudsatte niveau. Dvs. hvis der 

kommer flere flygtninge og øvrige udlændinge, 

så får kommunerne også mere i bloktilskud – 

og omvendt – svarende det faktiske 

udgiftsniveau under ét 

• Reguleringen via budgetgarantien sker med to 

års forsinkelse. 

• De udgifter de enkelte kommuner ikke får 

dækket direkte af enten refusion eller 

grundtilskud bliver således dækket under ét via 

budgetgaranti. 

• Den del af nettoudgiften, der finansieres via 

budgetgaranti og bloktilskud fordeles til 

kommunerne efter demografiske og 

socioøkonomiske kriterier, jf. nedenfor. 

• Der kan derfor godt være forskel mellem den 

enkelte kommunes nettoudgifter og indtægter 

via bloktilskuddet. 

• Statens tilskud til kommunernes samlede 

resultattilskud modregnes i budgetgarantien, 

dvs. at indtægterne fra resultattilskud trækkes 

fra det beløb, som udbetales til kommunerne 

via bloktilskuddet. 

 

Udlændingeudligning 

Udover ovenstående elementer er der i den 

kommunale udligningsordning indarbejdet en 

mekanisme, der skal kompensere kommuner, der 

har relativt mange ikke-vestlige indvandrere og 

som deraf forventes at have et højere 

udgiftsniveau. 

 

Udligningsordningen består af et generelt tilskud 

pr. udlænding, der er forhøjet for udlændinge i 

alderen 0-16 år til dækning af særligt afgrænsede 

merudgifter vedr. indvandrere, flygtninge og 

efterkommere.  

 

Fra den særlige udligningsordning udbetales et 

årligt tilskud, som udgør et basisbeløb på 5.869 kr. 

(2017-niveau) pr. udlænding bosat i kommunen, 

og supplerende tilskud på 5.740 kr. pr. 0-5 årig 

udlænding og 23.575 kr. pr. 6-16 årig udlænding. 

Det samlede tilskud finansieres af kommunerne 

efter den enkelte kommunens andel af det 

samlede folketal. 

 

Generel udligning 

Udlændinge indgår som andre borgere i de 

generelle ordninger for nettoudligning af forskelle i 

kommunernes skattegrundlag og udgiftsbehov. 

Ordningerne sikrer kommuner med et lavt 

skattegrundlag eller et højt udgiftsbehov ekstra 

finansiering. Et lavt skattegrundlag kan 

eksempelvis skyldes mange borgere på 

overførselsindkomster. Et højt udgiftsbehov kan 

skyldes mange ældre, børn og unge eller sociale 

forhold. Eksempelvis vil en kommune med mange 

ældre eller mange ledige blive tillagt et større 

udgiftsbehov end andre kommuner i udligningen. 

 

Herudover har antallet af borgere betydning for 

kommunernes andel af bloktilskuddet til 

kommunerne, da en del af tilskuddet fordeles efter 

indbyggertal. 

 

Driftslofter på integrationsområdet 

For flygtninge og familiesammenførte under 

integrationsprogrammet refunderer staten inden 

for et rådighedsbeløb 50 pct. af kommunernes 

udgifter til integrationsprogrammer herunder 

danskuddannelse og aktive tilbud, jf. 

Integrationsloven § 45, stk. 4. Rådighedsbeløbet 

opgøres til 76.635 kr. (17-pl) pr. år gange antallet 

af udlændinge i kommunen, der modtager tilbud 

efter kapitel 4. Antallet af udlændinge i kommunen 

opgøres som helårspersoner. 

For udenlandske arbejdstagere og deres 

medfølgende ægtefæller, internationale 

studerende, au pairs mv. i et introduktionsforløb 

refunderer staten inden for et rådighedsbeløb i 

introduktionsperioden 50 pct. af 

kommunalbestyrelsens udgifter til 

introduktionsforløbet herunder danskuddannelse, 

aktive tilbud og støtte ydet til en virksomhed, der 

etablerer en vejlederfunktion, jf. Integrationsloven 

§ 45, stk. 5. Arbejdsmarkedsrettet 

danskundervisning er ikke omfattet af 

rådighedsbeløbet. Rådighedsbeløbet opgøres til 

52.490 kr. (17-pl) pr. år gange antallet af 

udlændinge i kommunen, der modtager tilbud efter 

kapitel 4 a eller danskuddannelse efter lov om 

danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. 

Antallet af udlændinge i kommunen opgøres som 

helårspersoner. 

Fra 1/1 2018 træder finansieringsreglerne af 

danskuddannelsesreformen i kraft. De nye regler 

betyder, at rådighedsloftet for 

integrationsprogrammet nedsættes til 36.053 kr. 
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(17-pl). Loftet for udenlandske arbejdstagere mv. 

afskaffes helt og udgifterne finansieres i stedet 

over bloktilskuddet. Arbejdsmarkedsrettet dansk 

afskaffes ligeledes. Læs evt. mere om reformen i 

Budgetvejledningens supplementsskrivelse 5-12 

for 2018 om integration. 

 

Udgifter til løntilskud tæller ikke længere med 

under rådighedsloftet, da løntilskud nu er omfattet 

af refusionstrappen. 

 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering laver 

til brug for den foreløbige og den endelige 

restafregning en opgørelse af antal helårspersoner 

i regnskabsåret, som kommunerne kan vælge at 

bruge. 

 

I modsætning til de gængse driftslofter i lov om en 

aktiv beskæftigelsesindsats, er der for driftslofterne 

under integrationsloven ikke krav om at benytte 

styrelsens opgørelse af helårspersoner. 

Kommunerne kan derfor vælge at anvende egne 

opgørelser over antal helårspersoner i tilbud under 

hhv. integrationsprogrammet og 

introduktionsforløbet. 

 

Styrelsen forventer fra og med regnskab 2017, 

dvs. primo 2018, at kunne opgøre antallet af 

helårspersoner under de to driftslofter på 

integrationsområdet. En forudsætning for at kunne 

lave opgørelsen er imidlertid, at der i jobcentrene 

indberettes fyldestgørende data vedrørende de 

enkelte afholdelseskategorier og kontaktgrupper i 

jobcentrene, herunder personer under såvel 

integrationsprogrammet og introduktionsforløbet. 

 

Det følger af databekendtgørelsen 

(bekendtgørelse om det fælles datagrundlag og 

det statistiske datavarehus på 

beskæftigelsesområdet), at jobcentrene har pligt til 

at registrere og indberette oplysninger om hvilke 

personer, der er omfattet af de i § 15 nævnte 

kontaktgrupper. 

 

Relevante satser på integrationsområdet for 2017 

kan findes her 

http://www.socialjura.dk/content-

storage/regler/2016/vejl-10273-af-3011-2016/ 

 

Udgifter på integrationsområdet 

Udgiftsposter 

Kommunernes udgifter til flygtninge kan helt 

overordnet deles op i serviceudgifter, 

overførselsudgifter og anlægsudgifter.  

 

Serviceudgifter 

Kommunerne har en række udgifter til integration, 

der afholdes som serviceudgifter, herunder både 

udgifter med og uden refusion tilknyttet. 

 

En del af serviceudgifterne er uden refusion og er 

direkte tilknyttet integrationsopgaven. Det handler 

fx om udgifter til midlertidig indkvartering og 

helbredsundersøgelser, hvilket i høj grad er 

administrative udgifter. Ydermere er der 

serviceudgifter til den beskæftigelsesrettede 

indsats som fx er samtaler.  

 

Kommunernes største merudgift på service 

omhandler imidlertid de opgaver, som 

kommunerne løfter for alle borgere. Det gælder 

udgifter til dagtilbud, SFO, folkeskolen og mange 

andre steder. Kommunernes udgifter pr. flygtning 

vil typisk overstige udgiften for en gennemsnitlig 

borger, da flygtningebørn på fx skoleområdet går i 

særlige modtageklasser, mens flygtningebørn i 

dagtilbud langt oftere vil modtage mere 

sprogstimulering mv. 

 

Overførselsudgifter 

I forbindelse med modtagelsen af flygtninge i 

kommunerne er der en række overførsler, som 

flygtninge har ret til. På nuværende tidspunkt er 

den primære forsørgelsesydelse kontanthjælp i 

forbindelse med integrationsprogrammet. Dette 

ændrede sig pr. 1. juli 2016, hvor alle der ikke har 

haft ophold i Danmark i 7 af de sidste 8 år, overgik 

til i stedet at skulle forsørges af 

integrationsydelsen. 

 

Ydermere kan flygtninge søge om særlig støtte, 

enkeltydelser (under sociale formål) samt 

befordring (herunder transportgodtgørelse). Efter 

indførelsen af integrationsydelsen vil flere 

flygtninge være berettiget til at modtage disse 

ydelser, da flygtningenes rådighedsbeløb er blevet 

væsentligt lavere. 

 

Samtidig vil der være overførselsudgifter til tolke 

og mentorordninger. 

 

Kommunerne har pligt til at tilbyde et 

integrationsprogram til alle flygtninge over 18 år og 

evt. uledsagede flygtningebørn. Under 

integrationsprogrammet skal flygtningene have 

danskundervisning og en beskæftigelsesrettet 

indsats.  

 

Anlægsudgifter 

Med henblik på at tilvejebringe boliger til 

flygtninge, har kommunerne i henhold til 

integrationsloven mulighed for bl.a. at erhverve og 

indrette bygninger til udlejning. Herudover kan 

http://www.socialjura.dk/content-storage/regler/2016/vejl-10273-af-3011-2016/
http://www.socialjura.dk/content-storage/regler/2016/vejl-10273-af-3011-2016/
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kommunerne have udgifter til evt. at opføre nye 

bygninger, herunder fx til midlertidig indkvartering. 

Anlægsudgifterne til erhvervelsen af eksisterende 

bygninger samt opførelsen af nye boliger belaster 

den kommunale anlægsramme, såfremt der er tale 

om skattefinansierede anlægsudgifter. 

 

Hertil kommer, at kommunerne har ansvaret for 

tilsagn til almennyttigt nybyggeri. Efter de 

nuværende regler skal kommunerne i den 

forbindelse alene (med)finansiere nybyggeriet i 

form af et grundkapitalindskud på 10 pct. af 

anskaffelsessummen. 

 
Opgørelsen af udgiftsniveau 

Flere kommuner har efterspurgt vejledende 

retningslinjer for, hvordan man kan opgøre 

udgifterne til integrationsområdet blandt andet til 

brug for budgetlægningen. KL har været i kontakt 

med en lang række kommuner vedrørende 

håndteringen af udgifter til integration. Der er stor 

variation i både udgifter og praksis på området, 

hvorfor de retningslinjer der opstilles nedenfor, 

skal ses på med et lokalt blik i de enkelte 

kommuner.  

 

Det er samtidig vanskeligt at opgøre alle udgifter 

forbundet med flygtninge helt nøjagtigt. Dette har 

flere årsager. For det første er der ikke klart 

afgrænsede funktioner i kontoplanen, hvor udgifter 

til flygtninge opgøres. Udgifter til flygtninge på fx 

folkeskoleområdet opgøres sammen med 

udgifterne til almenområdet og kan ikke adskilles i 

kontoplanen, hvilket på samme vis er gældende 

for dagtilbud, sundhed og administrative udgifter.  

 
For det andet er der stor usikkerhed om antallet af 

flygtninge, fordelingen samt udviklingen i antallet 

fremadrettet. Flygtningene har samtidig mulighed 

for at søge om familiesammenføring, hvilket 

vanskeliggør opgørelsen yderligere. Hvor mange 

familiesammenførte en kommune får er derfor ikke 

fastlagt på forhånd og er ikke en del af den tildelte 

kvote, men afhænger af, hvorvidt kommunens 

flygtninge søger om familiesammenføring. 

Kommuner der med kvoten får mange familier vil 

derfor højst sandsynligt opleve færre 

familiesammenførte end kommuner der modtager 

mange enlige. Den enkelte kommunes 

udfordringer og økonomi afhænger meget af de 

enkelte behov som flygtningene og de 

familiesammenførte har. 

 

Når man kigger nærmere på kommunernes 

serviceudgifter, er det vigtigt at holde sig for øje, at 

der er stor forskel på, hvorvidt man opgør 

merudgifter, fx antal ekstra besøg hos tandplejen 

sammenlignet med et gennemsnitligt barn eller om 

man opgør alle udgifter til gruppen, dvs. det 

samlede antal besøg i tandplejen.  

 
Udgiftsområder 

Nedenfor er oplistet en række områder, hvor der 

forventes merudgifter, som er forbundet med 

modtagelsen og integrationen af flygtninge. Listen 

er ikke udtømmende, men dækker områder som er 

væsentlige at afdække lokalt. 

• Modtageklasser 

• PPR 

• Daginstitutioner 

• Økonomisk friplads 

• SFO 

• Klub 

• Midlertidig indkvartering og etablering 

• Helbredsvurderinger 

• Sundhedspleje 

• Tandpleje 

• Fysioterapi 

• Sociale foranstaltninger til voksne 

• Sprogstimulering i daginstitutioner 

• Fripas til fritidstilbud 

• Beskæftigelsesindsatsen 

• Modtageteams 

• Boligplacering 

• Koordination af daginstitutioner 

• Koordination af modtageklasser 

• Bevilling af tillægsydelser 

• Bevilling af boligindskudslån 

• Bevilling af danskundervisning 

• Anbringelser både i og efter asylfasen 

• Samtaler 

• Generel gearing og opkvalificering i 

organisationen til at udføre opgaven/etablering 

af taskforces 

 

Der gennemgås eksempler og metode til 

inspiration til at beregne udgifterne på forskellige 

områder fra listen ovenfor. Kommunerne kan 

vælge at bruge nedenstående, men det er 

samtidig vigtigt at anvende lokale opgørelser på de 

forskellige områder. Der er stor forskel på, hvad 

praksis og rammevilkår er i de enkelte kommuner, 

hvorfor der med stor sandsynlighed også vil være 

store forskelle i fx enhedsudgifter til de forskellige 

grupper af flygtninge eller flygtninge i de enkelte 

kommuner under ét. 

 

Beregning af antalsforudsætninger 

For at få et pålideligt skøn for antallet af flygtninge 

og familiesammenførte i kommunen kan man 

anvende kvoterne samt regeringens forventninger 

til antallet af flygtninge og familiesammenførte i 

beregningen. Landstallet for det kommende år 

udmeldes 1. maj i det indeværende år. Regeringen 

melder blot beregningstekniske 

antalsforudsætninger ud for årene efter det 



Integration  Side 8 af 18 
Udgifter, finansiering og styring 
 

kommende år, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at 

budgettere ud fra. Det er derfor mest 

hensigtsmæssigt at anvende 

antalsforudsætningerne i forslaget til finansloven 

når dette er tilgængeligt på Finansministeriets 

hjemmeside www.fm.dk. 

 

Herudover kan det være relevant at se på de nyste 

tal fra Udlændingestyrelsen som findes på denne 

side https://www.nyidanmark.dk/da-

dk/Statistik/SearchStatistics.htm?searchtype=stati

stics 

Her skal man være opmærksom på, at de nyeste 

tal forsvinder hver måned, så man skal være 

opmærksom på at hente tallene ned kontinuert. 

 

Ydermere har Danmarks Statistik en tabel over 

flygtninge og familiesammenførte til flygtninge 

opdelt efter kategori, hvilket vil sige om de er 

familiesammenført til en flygtning eller en dansker. 

Denne udvikling kan være særdeles 

hensigtsmæssig at være opmærksom på i 

budgetlægningen, da forholdet mellem 

kategorierne for familiesammenførte kan afvige 

meget fra kommune til kommune. Tabellen hedder 

VAN77 og kan findes i Danmarks Statistiks 

statistikbank. 

 
På danskuddannelsesområdet skal der ved 
budgetlægning desuden tages højde for særskilte 
antalsforudsætninger, idet målgruppen for tilbud 
efter danskuddannelsesloven ikke kun omfatter 
flygtninge og familiesammenførte men også andre 
udlændinge, herunder udenlandsk arbejdskraft, 
internationale studerende, EU-borgere, au pairs 
mv. 

 

Midlertidig indkvartering 

Når kommunerne skal budgetlægge de 

kommunale udgifter til midlertidig indkvartering kan 

der udregnes en kommunal enhedspris ud fra det 

seneste års kontering på konto 0.25.11 gr. 002. På 

dette område er der i særdeleshed forskel på 

kommunal praksis og rammevilkår, da nogle 

kommuner ikke har haft behov for at anvende 

midlertidig indkvartering, mens nogle kommuner 

har været nødsaget til at anvende indkvartering på 

vandrehjem og hoteller. Det giver samlet set en 

stor forskel på udgiftsniveauerne på denne post. 

En enlig flygtning i midlertidig indkvartering må 

højest betale 2.192 kr. (i 2017) om måneden og 

den resterende udgift op til den faktiske husleje 

afholdes af kommunen. Det bør bemærkes, at 

huslejebegrænsningen både gælder flygtninge og 

andre der har ophold i midlertidige indkvarteringer. 

Dermed gælder huslejebegrænsningen også for 

familiesammenførte. 

 

Med topartsaftalen blev det indført at kommuner 

der har udgifter til midlertidig indkvartering får 

mulighed for at hjemtage refusion på 50 pct. i 2016 

og 2017. Refusionen ydes inden for et loft på 

2.000 kr. pr. måned pr. borger i midlertidig 

indkvartering, hvor kommunen har udgifter til 

midlertidig indkvartering, der overstiger flygtninges 

egenbetaling af husleje. Denne refusion bortfalder 

i 2018. 

 

For at holde udgifterne på lavest muligt niveau er 

det relevant at tage kontakt til boligforeningerne i 

kommunen og forhøre sig om, om man evt. kan 

forhøje anvisningsretten eller om de almene 

boliger udnyttes bedst muligt i den nuværende 

situation. Et alternativ til almene 

boligorganisationer er at understøtte brugen af 

privat udlejning. 

 

Dagtilbud 

En tilgang til at budgettere udgifter til dagtilbud er 

at udregne en enhedspris for et gennemsnitligt 

barn, ved at se på lønudgifterne. På baggrund af 

tal fra Danmarks Statistik og KRL’s løndatabase 

kan en landsgennemsnitlig lønudgift pr. barn 

beregnes til knap 72.000 kr. pr. år. Herefter er det 

relevant at overveje, hvorvidt tilkomne 

flygtningebørn giver anledning til at ændre i 

normeringen og derfor hvorvidt kommunen har 

udgifter til ekstra normering til flygtningebørn, og 

ydermere til sprogvurderinger, til 

sprogstimuleringer og evt. til brug af tolke. 

 

På dagtilbudsområdet er der i langt de fleste 

kommuner en tradition for, at børnene starter 

direkte i et tilbud på almenområdet, som 

tendensen på folkeskoleområdet går henimod. Se 

mere om dette nedenfor.  

 

Modtageklasser 

Det er meget forskelligt fra kommune til kommune, 

hvordan man håndterer de flygtningebørn, der skal 

modtage undervisning. KL har modtaget 

eksempler fra kommuner, hvor alle børn i 

skolealderen anbringes i modtageklasser, men der 

har også været eksempler på kommuner, hvor 

børnene som udgangspunkt er placeret i 

almenklasserne – typisk med ekstra støtte 

tilknyttet. 

 

Kommunens udgifter til modtagelsen af 

flygtningebørn i skolealderen afhænger af hvilken 

indsats kommunen anvender for disse. Såfremt 

kommunen har valgt den sidste model, er det 

vanskeligere at skønne over merudgiften end i en 

modtagelsesmodel med ”rene” modtagerklasser. 

Det afhænger fx af, hvorvidt der er plads i allerede 

eksisterende klasser på kommunens skoler. 

http://www.fm.dk/
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Statistik/SearchStatistics.htm?searchtype=statistics
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Statistik/SearchStatistics.htm?searchtype=statistics
https://www.nyidanmark.dk/da-dk/Statistik/SearchStatistics.htm?searchtype=statistics
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Omvendt kan der gives et skøn for merudgifterne 

ved dannelse af modtageklasser.  

 

KL har talt med flere kommuner om udgiften pr. 

modtageklasse, hvilket har resulteret i en 

gennemsnitlig årlig pris på 0,9-1,2 mio. kr. Udgiften 

er ikke en merudgift i forhold til en normalklasse, 

men er en alternativ udgift. Går et barn ikke i 

modtageklasse et helt år, skal der regnes med en 

udgift i normalklasse resten af året. Udgiften til en 

modtageklasse vil være nødvendig at skønne over 

lokalt, da kapacitetsudnyttelse mm. kan afvige fra 

kommune til kommune.  

 
Den enkelte kommunes udgift til flygtningebørn i 

skolealderen afhænger dermed af, om kommunen 

udelukkende anvender modtagerklasser, sender 

alle flygtningebørn i almenklasser, eller anvender 

en kombination af disse. Udgiften pr. 

flygtningebarn bør for den enkelte kommune tage 

afsæt i, hvor på dette kontinuum den enkelte 

kommunes indsats ligger. 

 

Endelig vil der skulle indhentes oplysninger om 

lokal brug af tolke og udgifter til transport af 

børnene, da nogle modtageklasser kan ligge langt 

fra hjemmet. De kommunale forskelle går også på, 

hvor længe børnene går i modtageklasse. Det er 

derfor ligeledes relevant at indhente oplysninger 

om dette, og det er derfor også et håndtag, der er 

muligt at stille på, hvis kommunen ønsker at 

tilrettelægge undervisningen anderledes. Den 

overordnede idé med at eleverne hurtigere 

kommer ud i almenområdet er, at penge skal følge 

med det enkelte barn, men mange kommuner der 

på nuværende tidspunkt fx anvender taxakørsel til 

transport af børnene, vil opleve mindreudgifter til 

befordring. Samtidig er der med topartsaftalen 

indført muligheder, der i højere grad gør det muligt 

at udføre undervisningen mere fleksibelt. 

 

SFO 

For at lave et skøn over kommunens udgifter 

forbundet med SFO til flygtningebørn, er det 

nødvendigt, at kommunen gør sig en antagelse 

om, hvor mange børn der går i SFO. Ifølge tal fra 

Danmarks Statistik går ca. 30 pct. af alle børn i 

SFO eller på fritidshjem. Udgiften kan udgøre den 

samlede lønudgift til at passe børnene ud fra den 

nuværende normering i institutionerne. Det skal 

her overvejes, om der i den enkelte kommune er 

merudgifter til pasning af flygtningebørn i SFO og 

fritidshjem. 

 

Sagsbehandling på socialt udsatte børn og unge 

Nogle flygtningebørn vil have behov for en 

børnefaglig undersøgelse grundet en bekymring. 

Ydermere vil nogle have behov for at få lavet en 

handleplan. Til at opgøre udgiften skal der 

anvendes et lokalt skøn for omfanget og hertil kan 

forudsætningerne for tidsforbruget og timeprisen 

ved at udarbejde en handleplan tage 

udgangspunkt i forudsætninger anvendt i DUT 

vedrørende disse sager. Der vil aktuelt formentlig 

være tale om et større tidsforbrug som følge af 

brug af tolk mv. Udgiften til tolk indgår ikke i 

beregningen. Ydermere indgår der ikke udgifter til 

de tilbud, som barnet kan få bevilget som følge af 

handleplanens resultat. Der er således tale om en 

minimumsberegning. 

 

I DUT-sammenhæng afsættes der normalt 23 

timer til gennemførelsen af en børnefaglig 

undersøgelse. Den forudsættes gennemført af en 

socialrådgiver. 

 

Det kan dog pointeres, at dette vil være en 

minimumsudgift til sagsbehandlingen, da der fx 

skal bruges tolke til samtalerne. Dette vil formentlig 

øge sagsbehandlingstiden med 3-4 timer pr. 

person, som ikke er medregnet i ovenstående 

eksempel. 

 

Derudover har kommunerne mulighed for at yde 

rådgivende og vejledende ydelser til både barn og 

familie, uden at der gennemføres en børnefaglig 

undersøgelse. Sådanne ydelser vil typisk gå forud 

for gennemførelsen af en børnefaglig 

undersøgelse. Der er ikke notatpligt og andre 

formelle sagsbehandlingskrav forbundet med 

bevilling af sådanne ydelser. Udgifter til forarbejdet 

forud for denne type ydelser indregnes derfor 

heller ikke, selvom der nødvendigvis må være et 

vist administrativt ressourcetræk til afklaring af det 

konkrete behov. 

 

I forbindelse med en børnefaglig undersøgelse 

skal man også gennemføre en børnesamtale. I 

DUT-sammenhæng gives der 2,5 timer hertil. 

 

For de børn og unge, hvor undersøgelsen viser, at 

der er behov for at iværksætte en eller anden form 

for indsats, vil der skulle udarbejdes en 

handleplan. I DUT-sammenhæng gives der 3 timer 

pr. handleplan. Det estimeres, at der vil være 

mange sager, hvor der er behov for en eller anden 

form for tiltag som kan være alt fra 

støtte/kontaktperson til rådgivning, økonomisk 

støtte, pædagogisk og praktisk hjælp i hjemmet, 

midlertidige familieophold til anbringelse i 

plejefamilier eller ophold på døgninstitution. 

 

Både handleplan og børnesamtale forudsættes 

gennemført af en socialrådgiver til den ovenfor 

nævnte løn. 
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Tandpleje 

Som udgangspunkt bør kommunerne budgettere 

med, at alle børn har behov for tandpleje. På 

baggrund af en indberetning om ressourceforbrug 

for en enkelt kommune, kan den årlige udgift 

opgøres til ca. 1.000 kr. pr. barn i skolealderen. 

Flere flygtningebørn har imidlertid behov for ekstra 

tandpleje, hvilket forårsager en merudgift på 

området. På baggrund af det registrerede 

ressourceforbrug kan merudgifterne opgøres til at 

være en fordobling af ressourceforbruget til et 

gennemsnitligt barn. Der er i beregningen 

udelukkende medtaget lønudgifter til tandlæger og 

tandplejere, mens materialeudgifter og udgifter til 

tandregulering er udeladt. Udgiften vil derfor reelt 

være højere og påvirkes også af 

sammensætningen af tandlæger og tandplejere i 

den enkelte kommune. Merudgiften pr. 

flygtningebarn er dermed opgjort til ca. 1.000 kr. 

mens det totale ressourceforbrug er 2.000 kr. pr. 

flygtningebarn. 

 

Helbredsvurderinger 

Med topartsaftalen er kommunerne ikke længere 

forpligtet til at tilbyde helbredsvurderinger til 

samtlige flygtninge og familiesammenførte. 

Udgiften hertil hviler derfor på en lokal antagelse 

om det fremadrettede omfang. Prisen er fastsat til 

2.131 kr. pr. helbredsvurdering efter aftale med de 

praktiserende lægers organisation. Prisen er inkl. 

anvendelse af tolk, da det formentlig vil være mest 

relevant med en helbredsvurdering kort efter 

ankomsten til kommunen. Kommunerne skal 

derudover afholde udgiften til selve tolkningen. 

Prisen for en helbredsvurdering uden anvendelse 

af tolk er fastsat til 1.639 kr. Differencen dækker 

lægens øgede tidsforbrug, når der er tolk til stede. 

 

Tolke 

Tolkeudgiften kan enten være en service- eller en 

overførselsudgift, hvilket afhænger af personen 

tolkningen gives til. Der er derfor flere mulighed for 

kontering ligesom ikke alle udgifter til tolkning skal 

regnes med i udgifterne til flygtninge. 

 

Der er tre muligheder for hvordan tolkeudgifter skal 

konteres: 

 

1) Gives tolkebistanden som et nødvendigt 

led i en i øvrigt refusionsberettiget 

foranstaltning, anmeldes udgifterne til 

tolkebistanden til refusion efter samme 

regler som foranstaltningen og konteres 

også samme sted. 

 

2) Er dette ikke tilfældet, men er personen 

der tolkes for omfattet af integrationsloven, 

konteres udgiften på konto 5.46.60, gr. 

014. Det skal her bemærkes, at børn 

ligeså vel som voksne er omfattet af 

integrationsloven, da kriteriet for om 

personen er omfattet af loven bygger på 

opholdsgrundlag. Af samme grund er der 

ikke på forhånd en tidsgrænse for, hvor 

længe personen er omfattet af 

integrationsloven. 

 

3) Tolkeudgifter til andre personer der ikke er 

omfattet af integrationsloven konteres på 

konto 6.45.51. 

 

 

På de resterende områder fra listen ovenfor, har 

det ikke været muligt for KL at indhente 

tilstrækkelige informationer til at lave en egentlig 

beregning. Vurderingen af udgifter til særligt 

administration vil derfor hvile på lokale antagelser. 

 

Refusion på serviceområderne 

Der findes en lang række udgifter på 

overførselsområdet som kommunerne kan 

anmode om refusion til. Det gælder fx 

integrationsydelsen, særlig støtte mv. Imidlertid er 

der færre udgifter på serviceområdet, som 

kommunerne har mulighed for at hjemtage 

refusion for. De nærmere bestemmelser for 

refusion kan ses nedenfor. 

 

Adgangen til refusion for tilbud i Serviceloven har 

givet anledning til mange spørgsmål fra 

kommunerne. Det drejer sig konkret om 

fortolkningen af § 181 i Serviceloven om udgifter til 

udlændige. Nedenfor er skitseret hvad det er 

væsentligt at være opmærksom på i den 

forbindelse og nogle eksempler på tilfælde hvor 

kommunerne kan få refusion for afholdelse af 

udgifter. Fortolkningen har imidlertid givet 

anledning til en del tvivlsspørgsmål, som er under 

afklaring med Børne- og Socialministeriet. Til 

orientering er vejledning nr. 1 til serviceloven om 

servicelovens formål og generelle bestemmelser i 

loven under revidering, hvori kommunens ret til 

statsrefusion uddybes yderligere. 

 

Det er væsentligt at være opmærksom på, at der 

efter § 181 i Serviceloven gives 100 pct. refusion 

fra staten for nogle af kommunens udgifter til 

flygtninge og familiesammenførte til flygtninge i 3 

år fra datoen for opholdstilladelsen. Herudover 

gælder der særlige refusionsregler for uledsagede 

flygtningebørn og udlændinge anbragt i 
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døgnophold pga. betydelig og varigt nedsat 

funktionsevne. 

 

Refusionsmuligheden dækker alene flygtninge 

med opholdstilladelse efter de i § 181 angivne 

opholdstilladelser. En udlænding, der opholder sig 

her i landet og enten har indgivet ansøgning om 

asyl eller ikke har ret til at opholde sig her i landet, 

er ikke omfattet af § 181 og får udgifterne til 

underhold og nødvendige sundhedsmæssige 

ydelser dækket af Udlændingestyrelsen.  

 

Den angivne persongruppe i § 181 har i praksis 

givet anledning til tvivlsspørgsmål. Det er herunder 

stadig uklart, hvorvidt børn, som er 

familiesammenførte (9.c.1) til personer med 

ophold efter § 7 eller 8, er omfattet af 

refusionsmuligheden. Dette er forelagt Børne- og 

Socialministeriet.  

  

Den særlige flygtningerefusion efter § 181 omfatter 

følgende udgiftstyper, (§ 181, stk. 2):  

 Særlig konsulentbistand til børn, unge og 
familier med hensyn til børn eller unges forhold 
og rådgivning om familieplanlægning (§ 11, 
stk. 3). 

 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste ved 
forsørgelse i eget hjem af børn med handicap 
(§ 41 og § 42).  

 Forebyggende børneforanstaltninger (§ 52, 
stk. 3, nr. 1-6 og nr. 8 og 9).  

 Økonomisk støtte til 
forældremyndighedsindehaveren (§ 52 a). 

 Støtteperson til forældre ved anbringelse af 
børn uden for hjemmet (§ 54).  

 Personlig rådgiver/fast kontaktperson til unge 
fra 18 til 22 år (§ 76, stk. 2 og stk. 3, nr. 2).  

 Ansættelse af hjælpere til pleje, m.v. (§ 96). 

 Kontaktperson til døvblinde (§ 98).  

 Merudgifter ved forsørgelse i eget hjem af 
voksne med handicap (§ 100) 

Staten refunderer fuldt ud kommunens udgifter til 

samtlige ydelser efter serviceloven til udlændinge, 

som inden 24 måneder efter datoen for 

opholdstilladelsen på grund af betydelig og varigt 

nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne 

anbringes i døgnophold (jf. § 181, stk. 3). Dette 

gælder dog alene, indtil den pågældende i en 

sammenhængende periode på 2 år har klaret sig 

selv.  

 

Ligeledes refunderer staten fuldt ud kommunens 

udgifter til samtlige ydelser efter serviceloven til 

uledsagede mindreårige flygtningebørn (jf. § 181, 

stk. 3). Refusionen ophører, hvis den uledsagedes 

forældre får lovligt ophold i landet, eller senest når 

den uledsagede fylder 18 år. Det er dog vigtigt her 

at være opmærksom på, at hvis der på dette 

tidspunkt ikke er gået tre år fra tildelingen af den 

uledsagedes opholdstilladelse, har kommunen 

fortsat refusionsret til de udgifter efter 

serviceloven, der er nævnt i bestemmelsens stk. 2 

(se ovenfor). 

 

På samme måde kan kommunen fortsat få 

refusion for alle udgifter til den uledsagede nævnt i 

bestemmelsens stk. 2, hvis den uledsagedes 

forældre får lovligt ophold i Danmark, så længe der 

endnu ikke er gået tre år fra datoen for den 

uledsagedes opholdstilladelse. 

 

KL har forespurgt Børne- og Socialministeriet, 

hvorvidt beregningen af den treårige 

refusionsperiode for familiesammenførte børn og 

børn født i Danmark af udlændinge med 

opholdstilladelser nævnt i § 181 stk. 1, følger 

forældrenes opholdstilladelse. KL afventer 

afklaring fra ministeriet på dette. 

 

Der ydes ikke refusion efter § 181 for anbringelse 

uden for hjemmet på et anbringelsessted § 52, stk. 

3, nr. 7. af et barn eller en ung, som er kommet til 

Danmark med sin familie.  

 

Til gengæld ydes der fuld refusion for anbringelse 

af uledsagede mindreårige, så længe 

betingelserne i § 181 stk. 3, er opfyldt. 

Kommunens udgifter til efterskoleophold for 

uledsagede mindreårige er herunder omfattet af 

100 pct. refusion som en anbringelse ude for 

hjemmet (servicelovens § 52, stk. 3, nr. 7).  

 

Kommunen har mulighed for at etablere efterværn, 

dvs. tilbud til unge i aldersgruppen 18-22 år i 

henhold til servicelovens kap. 12. Efter § 76 skal 

kommunen tilbyde hjælp i form af efterværn 

(servicelovens § 76, stk. 2-5), når det må anses for 

at være af væsentlig betydning for den unges 

behov for støtte, og hvis den unge er indforstået 

hermed. Målgruppen for efterværn er unge, som 

indtil det fyldte 18. år har haft en fast 

kontaktperson eller har været anbragt uden for 

hjemmet med eller uden samtykke, umiddelbart 

inden den unge fylder 18 år. Hjælpen skal bidrage 

til en god overgang til voksenlivet og herunder 

have fokus på omsorg og forberedelse til den 

unges næste boform.  

 

Servicelovens regler om efterværn gælder også for 

unge udlændinge, der har fået opholdstilladelse 

efter bestemmelserne nævnt i servicelovens § 

181, stk. 1. Kommunen har i medfør af 

servicelovens § 181, stk. 2 ret til refusion for 

foranstaltninger efter servicelovens § 76, stk. 2, og 
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stk. 3, nr. 2 de første tre år efter meddelelse af 

opholdstilladelse. Udgiften, der anmeldes til 

refusion, skal således være afholdt inden for den 

3-årige refusionsperiode nævnt i § 181, stk. 2, og 

udgiften skal vedrøre hjælp efter de bestemmelser, 

der er nævnt i stk. 2. Bestemmelsen gælder også, 

hvis der er tale om en uledsaget mindreårig 

flygtning, som indtil det fyldte 18. år har været 

omfattet af servicelovens § 181, stk. 3, nr. 2. Det 

betyder eksempelvis, at en kommune, der udpeger 

en fast kontaktperson frem til det 20. år for en 

uledsaget mindreårig, der har fået 

opholdstilladelse som 17-årig, kan få refusion for 

udgifterne til efterværn efter servicelovens § 181, 

stk. 2. 

 

Kommunerne har ligeledes mulighed for at benytte 

sig af familiekonsulenter til flygtningefamilier i de 

første tre år efter datoen for en flygtnings 

opholdstilladelse. Familiekonsulenter til 

flygtningefamilier bevilges efter § 11, stk. 3 i 

serviceloven. Kommunerne kan hjemtage 100 pct. 

refusion for familiekonsulenten efter §181, stk. 2 i 

serviceloven. 

 

Hvis kun den ene forælder er omfattet af den 

treårige introduktionsperiode, kan der hjemtages 

halv refusion. Kommunen skal være opmærksom 

på, at dokumentere det forbrugte antal timer pr. 

familie. Tilbud om en familiekonsulent kan 

iværksættes uden en forudgående børnefaglig 

undersøgelse efter § 50 i serviceloven. Tilbuddet 

kan derved ofte have karakter af en forebyggende 

indsats, der understøtter nye familiers trivsel i 

Danmark. Adgangen til refusion er ikke bundet op 

på om forældrene er gift eller ej. 

 

Udgifterne til en familiekonsulent konteres på 

funktion 5.28.21, gr. 015. 

 

Inspiration til praktisk anvendelse af 

familiekonsulent fra Ringkøbing-Skjern Kommune 

Familiekonsulenter varetager typisk en 

forebyggende indsats i forhold til flygtningefamilier 

med børn under 18 år. Familiekonsulentens 

opgave er at hjælpe de nyankomne familier, børn 

og unge med en god skolegang og et aktivt fritids- 

og foreningsliv. Familiekonsulentfunktionen sikrer 

en koordineret indsats for kommunens indsatser 

for flygtningefamilier med børn og unge under 18 

år og udgør som regel tovholderfunktionen mellem 

de professionelle aktører omkring modtagelsen af 

familierne.  
 

Familiekonsulenterne kan tilknyttes alle 

nyankomne flygtningefamilier med børn og unge 

som støtte-/kontaktpersoner via serviceloven. 

Familiekonsulenten udgør en praktisk pædagogisk 

støtte for familierne, f.eks. som støtte-

/kontaktperson for børnene i deres skolegang, 

fritidsaktiviteter m.m. Derudover observerer 

konsulenterne familiens og børnenes trivsel og 

rådgiver og støtter familien, herunder samarbejder 

de med børne- og familieafdelingen om eventuelt 

yderligere foranstaltninger.  

  

Familiekonsulenterne har en tæt kontakt til de 

etniske minoritetsfamilier og fungerer som 

observatør tæt på familierne og spotter tidligt 

eventuelle behov for en forebyggende indsats. 

Denne indsats er vigtig for at kunne sætte ind efter 

barnets behov på et tidligt tidspunkt i dialog med 

familien for at undgå, at problemer udvikler sig til 

alvorlige sager med indgribende foranstaltninger.  

 

Familiekonsulenterne i integrationsteamet 

varetager normalt alene den tidlige og 

forebyggende indsats, mens det er børne- og 

familieafdelingen, som laver eventuelle 

udredninger og iværksætter foranstaltninger. 

  

Familiekonsulenterne kan organisatorisk være 

forankret i integrationsteamet under jobcentret. De 

kan også være forankret i familieafdelingen og 

jobcentret kan bestille deres ydelser efter en 

bestilller-udfører model (BUM).   

 

Eksempler på en familiekonsulents opgaver: 
• Kontakt til dagpleje, børnehave, skoler og lign. 

ved opstart og indskrivning. 
Familiekonsulenten deltager i det første møde 
de respektive steder sammen med tolk og 
familien. Ved behov den første tid deltager 
familiekonsulenten ligeledes forældremøder, 
skole-hjem samtaler for at støtte og følge op 
sammen med forældrene.  

• Kontakt til frivillige, fritidsaktiviteter og lign. for 
at få børnene i gang med at skabe netværk og 
deltage i fritidslivet. Familiekonsulenten 
deltager ligeledes ved behov de første par 
gange for at barnet får en god start og der kan 
gives besked til leder og træner.  

• Rådgive og vejlede forældrene om 
forældrerollen i Danmark – herunder 
forventninger og opdragelse mv.  

• Rådgive og vejlede børnene i forhold til at 
være i Danmark – muligheder og udfordringer 
ved at være to-kulturel mv.  

• Rådgive og vejlede samarbejdspartnere vedr. 
flygtningeproblematikker og hvordan de kan 
håndteres i hverdagen.  

• Deltage ved undersøgelse hos læge, på 
sygehus og lign. hvor der er behov for at der 
understøttes omkring en behandling/forløb.  

• Arrangere ferielejr – og være deltager.  
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• Arrangere ture i det daglige som er med til at 
udvide integrationsperspektivet – teaterture, 
fodboldkampe og lign.  

• Besøge efterskoler for de unge hvor det er 
relevant.  

• Være behjælpelige i forhold til fritidsjob – 
herunder skattekort, oprettelse af bankkonto 
mv.  

• Deltage i erfaringsnetværk for 
familiekonsulenter.  

 

Familiekonsulenten udfærdiger skema hver uge 

hvor det noteres hvem (cpr.nr) og hvor mange 

timer man har haft sammen med de pågældende 

borgere. Det er vigtigt at alle timer kan cpr. nr.-

bogføres, da der ellers ikke kan hentes refusion. 

Gruppemøder og kurser kan også relateres til 

familiekonsulentarbejdet. 

 

Særlige temaer 

To- og trepartsaftale om integration 

Aftalen indeholder initiativer for 1 mia. kr. 

KL og regeringen indgik d. 18. marts aftalen 

”Bedre rammer for at modtage og integrere 

flygtninge”. 

 

Alt i alt betyder topartsaftalen, at kommunerne får 

en økonomisk håndsrækning på mere end 1 mia. 

kr. til at løfte det store udgiftspres grundet de 

mange flygtninge som er kommet til kommunerne.  

 

 

Pengene er fordelt på følgende initiativer: 

 640 mio. kr. til etablering af permanente 

boliger 

 150 mio. kr. til etablering af midlertidige 

boliger 

 225 mio. kr. i ekstraordinært 

integrationstilskud, hvilket svarer til et 

forhøjet grundtilskud 

 25 mio. kr. til en styrket 

beskæftigelsesindsats for flygtninge 

 Refusion af udgifter til midlertidig 

indkvartering, som overstiger 

flygtningenes egenbetaling af husleje 

 

 

Aftalen rummer en liste på mere end 50 initiativer 

fordelt på 7 forskellige temaer. 

 

 

De overordnede temaer er: 

 Styrkede muligheder for boligplacering  

 Bedre rammer for den kommunale 

integrationsindsats  

 Tidlig indsats  

 Styrket beskæftigelsesindsats  

 Øget brug af medbragte kompetencer  

 Erhvervsrettet danskuddannelse  

 Fokuseret finansiering  

 

 

Boligplacering 

De styrkede muligheder for boligplacering 

indeholdt midler fordelt på to ansøgningspuljer. 

Der blev afsat 640 mio. kr. til et tilskud svarende til 

75 pct. af det kommunale grundkapitalindskud til 

nye almene boliger, der har en begrænset 

størrelse på 40 m2 og en billig husleje. Hvis det 

lokalt vurderes hensigtsmæssigt, kan kommunen 

opføre større boliger. I så fald skal mindst 

halvdelen af boligerne være mindre end 55 m2 og 

den enkelte kommune vil selv skulle finansiere 

eventuelle merudgifter. 

 

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har 

d. 6. juli udmeldt fordelingen af pengene fra puljen. 

54 kommuner har ansøgt og fået del i midlerne. 

Kommunerne har til udgangen af 2017 til at give 

tilsagn til Skema A, hvis man ønsker at bygge 

boliger med tilskud fra puljen. 

 

Fordelingstabellen over tilskuddet kan findes på 

KL's hjemmeside under materialesamlingen på 

denne side http://www.kl.dk/Okonomi-og-

administration/Okonomi-og-

dokumentation/Integration/ 

 

Puljen på 150 mio. kr. der i aftalen blev afsat til 

opførelse af midlertidige boliger blev opdelt i to 

ansøgningsrunder. Den første pulje på 75 mio. kr. 

blev udmøntet i 2016. Ansøgningsrunden til den 

anden del af puljen er ligeledes afsluttet. Puljens 

størrelse var ved ansøgningsrundens start på 99,4 

mio. kr. (2017-priser) da ikke anvendte puljemidler 

fra første ansøgningsrunde blev tilbageført til 

puljen og uddelt på ny. 

 

Fordelingstabellen over tilskuddet kan findes på 

KL's hjemmeside under materialesamlingen på 

denne side http://www.kl.dk/Okonomi-og-

administration/Okonomi-og-

dokumentation/Integration/ 

 

Kommuner der mod forventning ikke skal anvende 

de midlertidige boliger til flygtninge grundet færre 

modtagelser er ikke bundet til at anvende 

boligerne til dette formål men kan i stedet anvende 

boligerne til andre formål. 

 

http://www.kl.dk/Okonomi-og-administration/Okonomi-og-dokumentation/Integration/
http://www.kl.dk/Okonomi-og-administration/Okonomi-og-dokumentation/Integration/
http://www.kl.dk/Okonomi-og-administration/Okonomi-og-dokumentation/Integration/
http://www.kl.dk/Okonomi-og-administration/Okonomi-og-dokumentation/Integration/
http://www.kl.dk/Okonomi-og-administration/Okonomi-og-dokumentation/Integration/
http://www.kl.dk/Okonomi-og-administration/Okonomi-og-dokumentation/Integration/
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Kommuner der har udgifter til midlertidig 

indkvartering får ydermere mulighed for at 

hjemtage refusion på 50 pct. i 2016 og 2017. 

Muligheden for refusion eksisterer dermed ikke 

længere i 2018. Refusionen ydes inden for et loft 

på 2.000 kr. pr. måned pr. borger i midlertidig 

indkvartering, hvor kommunen har udgifter til 

midlertidig indkvartering, der overstiger flygtninges 

egenbetaling af husleje. Refusionen kan dermed 

maksimalt udgøre 12.000 kr. pr. år. Muligheden for 

refusion gælder alle flygtninge uanset alder, men 

der kan ikke hjemtages refusion for 

familiesammenførte. Loftet opgøres ud fra antallet 

af helårspersoner. Da udgifterne til midlertidig 

indkvartering er ser-viceudgifter, vil refusionen til 

midlertidige indkvarteringer medføre færre 

serviceudgifter til området. 

 

Hjemlen for ordningen fremgår af forslag til 

ændring af integrationsloven (L 189 fremsat den 4. 

maj 2016), hvor der forslås følgende nye 

bestemmelse (pkt. 40): 

 

”§ 45 a. Staten refunderer i 2016 og 2017 indenfor 

et årligt rådighedsbeløb 50 pct. af 

kommunalbestyrelsens nettodriftsudgifter til 

midlertidig indkvartering af flygtninge, der 

overstiger flygtningens egenbetaling for 

indkvarteringen. Rådighedsbeløbet opgøres til 

24.000 kr. pr. år gange antallet af udlændinge, 

kommunalbestyrelsen i løbet af året har 

midlertidigt indkvarteret, jf. § 12, stk. 6. Antallet af 

udlændinge efter 2. pkt. opgøres som 

helårspersoner. ” 

 

Det bemærkes, at § 12, stk. 6 i integrationsloven 

alene vedrører flygtninge. 

Refusionsordningen for midlertidig indkvartering 

bortfalder i 2018. 

 

Grund- og resultattilskud 

Den fokuserede finansiering i aftalen indeholder to 

elementer som er en fokusering af 

resultattilskuddet og grundtilskuddet. Fokuseringen 

betyder, at resultattilskuddet for beskæftigelse og 

uddannelse forhøjes, mens resultattilskuddet for 

bestået danskprøve sænkes. De nye satser er 

75.000, hvis en flygtning eller familiesammenført til 

flygtning kommer i arbejde eller i uddannelse 

indenfor 3 år – ellers 50.000. 32.000 kr. for bestået 

prøve i dansk. De nye satser gælder fremadrettet 

og dermed ikke i en begrænset årrække. 

Ydermere forlænges perioden for at kunne opnå 

resultattilskud for beskæftigelse og uddannelse fra 

de nuværende 3 år til 5 år, dog til en lavere sats i 

den sidste del af perioden. Ændringerne i grund- 

og resultattilskud har ikke indvirkning på 

servicerammen, da begge tilskud indgår i 

opgørelsen af overførselsudgifterne. 

Ændringen af resultattilskuddet gælder fra 2017. 

 

I 2016 blev der givet et integrationstilskud på 225 

mio. kr. Sammen med det tidligere ekstraordinære 

integrationstilskud på 200 mio. kr. i 2016, svarer 

de i alt 425 mio. kr. til, at grundtilskuddet var 

forhøjet med 50 pct. allerede i 2016 for den 

målrettede gruppe.  

 

Integrationstilskuddet på 225 mio. kr. blev fordelt 

efter omtrent den samme nøgle som det hidtidige 

integrationstilskud for 2016 på nær en lille 

ændring. I fordelingsnøglen indgik 

kommunekvoten for 2016 og da denne var blevet 

opdateret med en ny beregningsmetode siden de 

200 mio. kr. blev fordelt, var det den nye kvote for 

2016 der indgik i den nye fordelingsnøgle.  

 

Det endelige tilskud blev udmeldt d. 9. maj 2016.  

 

Fordelingstabellen over tilskuddet på 225 mio. kr 

kan findes på KL's hjemmeside under 

materialesamlingen på denne side 

http://www.kl.dk/Okonomi-og-

administration/Okonomi-og-

dokumentation/Integration/ 

 

Fordelingstabellen over tilskuddet på 200 mio. kr. 

kan findes på KL's hjemmeside under 

materialesamlingen på denne side 

http://www.kl.dk/Okonomi-og-

administration/Okonomi-og-

dokumentation/Integration/ 

 

I aftalen indgår desuden at grundtilskuddet 

forhøjes med 50 pct. i 2017 og 2018. Forhøjelsen 

af grundtilskuddet fokuseres eller rettere målrettes, 

så det udelukkende gælder for flygtninge og 

familiesammenførte til flygtninge. Det forhøjede 

grundtilskud gælder således ikke for 

familiesammenførte til andre end flygtninge og ej 

heller for uledsagede børn. 

 

Tidlig virksomhedsrettet indsats 

Som en del af den styrkede beskæftigelsesindsats 

er KL og regeringen enige om, at alle skal mødes 

som jobparate og at alle nytilkomne som 

udgangspunkt skal have en virksomhedsrettet 

indsats. Kommunerne skal i den forbindelse sigte 

efter at igangsætte en virksomhedsrettet indsats 

indenfor 2 uger og er forpligtede til at give den 

virksomhedsrettede indsats senest efter 1 måned i 

kommunen. I den forbindelse afsættes der 25 mio. 

kr. i 2016 og 50 mio. kr. i 2017 og servicerammen 

forhøjes med tilsvarende beløb. Samlet set vil en 

højere prioritering af indsatsen mod 

http://www.kl.dk/Okonomi-og-administration/Okonomi-og-dokumentation/Integration/
http://www.kl.dk/Okonomi-og-administration/Okonomi-og-dokumentation/Integration/
http://www.kl.dk/Okonomi-og-administration/Okonomi-og-dokumentation/Integration/
http://www.kl.dk/Okonomi-og-administration/Okonomi-og-dokumentation/Integration/
http://www.kl.dk/Okonomi-og-administration/Okonomi-og-dokumentation/Integration/
http://www.kl.dk/Okonomi-og-administration/Okonomi-og-dokumentation/Integration/
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virksomhedsrettede tilbud kombineret med et 

lavere resultattilskud for bestået danskprøve gøre 

det hensigtsmæssigt, at udgifter ombudgetteres fra 

danskuddannelse over mod virksomhedsrettede 

tilbud.  

 

Integrationsprogrammet 

Som udgangspunkt vil det hidtidige treårige 

integrationsprogram fremover være på 1 år, idet 

det dog kan forlænges i op til 5 år i alt, hvis det 

trods en intensiv indsats ikke lykkes flygtningen at 

komme i arbejde inden for det første år. Det 

hidtidige krav om et program på gennemsnitligt 37 

timer ugentligt afskaffes. Til gengæld indføres der 

en bestemmelse om, at den virksomhedsrettede 

indsats skal være på gennemsnitligt mindst 15 

timer ugentligt, og at der højst må være en pause 

på 6 uger mellem de enkelte virksomhedsrettede 

tilbud. Ændringen af integrationsprogrammet 

trådte i kraft d. 1. juli 2016. 

 

Integrationstilskud 

Med aftalen indføres et integrationstilskud til 

kommunerne, som er en kontant belønning til de 

kommuner, der får flygtninge i arbejde. 

Kommunerne modtager 25.000 kr. for hver ekstra 

flygtning der kommer i ustøttet beskæftigelse i 

2016 og 2017. Midlerne udbetales til kommunerne 

i 2017 og 2018. Den kommunale serviceramme 

løftes de kommende år svarende til det samlede 

udmøntede tilskud, hvilket betyder, at 

kommunerne kan anvende midlerne til 

serviceudgifter. 

 

Tilskuddet beregnes på grundlag af en opgørelse 

af antal flygtninge og familiesammenførte til 

flygtninge i ustøttet beskæftigelse i 4. kvartal 2016 

og en opgørelse af antal flygtninge og 

familiesammenførte til flygtninge i ustøttet 

beskæftigelse i 4. kvartal i 2015. Der udbetales et 

tilskud på 25.000 kr. for hver ekstra flygtning og 

familiesammenført til en flygtning, der er kommet i 

ustøttet beskæftigelse i 4. kvartal 2016 i forhold til 

4. kvartal 2015. Dette gøres på tilsvarende måde i 

4. kvartal i 2017 i forhold til 4. kvartal i 2016. 

Opgørelsen foretages af Styrelsen for 

Arbejdsmarked og Rekruttering. 

 

Folkeskolen 

Aftalen indeholder to forslag, som har indflydelse 

på folkeskoleområdet. Det første forslag er en 

lempelse af kravene til modtageklasser som giver 

kommunerne større beføjelser ift. klassekvotient 

og aldersspredning. Klasseloftet hæves fra 12 til 

15 elever, hvis det vurderes pædagogisk 

forsvarligt med mulighed for 18 elever i klassen, 

hvis de overvejende har samme sproglige 

baggrund. Kravet om at klassen højest må 

spænde over tre klassetrin hæves til fem 

klassetrin, hvis eleverne overvejende har samme 

sproglige baggrund. 

 

Det andet forslag på området giver kommunerne 

mulighed for at etablere særlige 

undervisningstilbud som alternativ til 

modtageklasser. Der er ikke krav til klasseloft, 

lærerkvalifikationer mv. og tilbuddene kan laves for 

flygtninge op til 25 år. Kommunalbestyrelsen er 

ansvarlig for rammerne og at undervisningen står 

mål med hvad der almindeligvis kræves i 

folkeskolen. 

 

Forslagene på folkeskoleområdet kræver 

lovændringer, men forventes at træde i kraft d. 1. 

august 2016, hvis de vedtages i Folketinget. 

 

Trepartsaftale om integration 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik d. 

17. marts en delaftale om integration til 

trepartsaftalen. Regeringen og arbejdsmarkedets 

parter er dermed blevet enige om rammerne for en 

bedre integrationsindsats, der kan bane vejen for, 

at flere flygtninge og familiesammenførte kommer i 

beskæftigelse. 

 

Både i topartsaftalen med kommunerne og i 

trepartsaftalen med arbejdsmarkedets parter 

indgår, at danskuddannelserne skal gøres mere 

erhvervsrettede og at det skal være lettere for 

virksomheder selv at stå for undervisningen. Det 

blev derfor aftalt, at der skal gennemføres en 

analyse af danskuddannelsesområdet bl.a. med 

det formål at vurdere mulighederne for, at den 

samlede model for danskundervisning kan gøres 

mere enkel, fleksibel og erhvervsrettet. Det må 

derfor imødeses, at der kan ske ret betydelige 

ændringer af danskuddannelsesloven, herunder 

principperne for finansiering. Det forventes, at der 

bliver fremsat lovforslag herom i efteråret 2016. 

 

Et af hovedelementerne i trepartsaftalen var 

initiativet om indførelse af en 

Integrationsgrunduddannelse (IGU), som er: 

 En ny 2-årig integrationsuddannelse 

målrettet flygtninge og familiesammenførte 

til flygtninge, der er mellem 18 og 40 år 

 Lønsatser aftalt til gældende EGU-

elevsatser 

 Indeholder 20 ugers opkvalificering 

 Under opkvalificering, herunder 

danskundervisning, modtager pågældende 

IGU-skoleydelse svarende til 

integrationsydelsen. 

 

Trepartsaftalen kan findes her: 
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http://bm.dk/~/media/BEM/Files/Dokumenter/Press

emeddelelser/2016/Trepartsaftale%20om%20arbej

dsmarkedsintegration%20pdf.ashx 

 

Boligplacering 

For mange kommuner er boligplaceringen af 
flygtninge den helt store udfordring. Den store 
udfordring er imødekommet med flere 
regelændringer på området, som skal gøre 
boligplaceringen for kommunerne nemmere. 

 
Den 21. april 2015 vedtog Folketinget en ændring 

af planloven for at lette kommunernes opgave med 

at etablere midlertidige boliger for flygtninge. 

Ændringen indebar, at kommunerne på visse 

betingelser kan meddele tilladelser til etablering af 

midlertidige opholdssteder for flygtninge uden at 

følge planlovens almindelige krav om 

tilvejebringelse af lokalplaner mv.  
 
Derudover vedtog Folketinget den 29. april 2015 
en ændring af lov om almene boliger mv. om at 
lempe regler vedr. etablering af kollektive 
bofællesskaber mhp. at gøre det lettere at anvise 
permanente boliger til nyankomne flygtninge. 
Ændringer medfører, at bofællesskaber i dag kan 
indrettes i mindre boliger end tidligere. 
 

Endvidere vedtog Folketinget den 21. december 

2015 en ændring af integrationsloven og lov om 

planlægning for at sikre kommunerne større 

fleksibilitet i forhold til at boligplacere flygtninge. 

Det indebærer i forhold til midlertidig 

boligplacering, at en enlig flygtning kan anvises til 

et beboelsesrum med en eller flere andre enlige 

flygtninge, og at kommunerne har mulighed for at 

fravige de vejledende grænseværdier for støj, som 

følger af Miljøstyrelsens vejledninger. 

 

Udover midler til boligplacering indeholder 

topartsaftalen flere regelforenklinger som bør 

bidrage til en smidiggørelse af opgaven. 

 

Integrationsloven ændres fra, at kommunen 

”snarest muligt” skal finde en permanent bolig, til 

”når det er muligt”. Samtidig tydeliggøres, at 

kommunerne ikke er forpligtede til at sætte 

opgaven med at finde permanente boliger til 

flygtninge over behovet for at finde boliger til andre 

borgere i kommunen med behov for hjælp hertil. 

Der er således ikke en tidsbegrænsning på, hvor 

lang tid en flygtning må bo i en midlertidig bolig. 

 

Ydermere lempes kravet til antallet af værelser i 

almene familieboligbofællesskaber, så flere boliger 

bliver egnede som bofællesskaber. Udlændinge-, 

Integrations- og Boligministeriet udarbejder 

derudover en vejledning om bofællesskaber i 

almene familieboliger, herunder håndtering af de 

særlige forhold, som følger af, at der er tale om 

udlejning af enkeltværelser på særskilte 

kontrakter. 

 

For flygtninge og andre, der har ophold i 

midlertidige indkvarteringer er der en maksimal 

begrænsning på, hvor høj huslejen må være. 

Størrelsen på loftet kommer an på 

familiesammensætning, dvs. om personen er enlig 

eller har børn. 

Satserne for 2016 kan findes her:  
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx
?id=176665&exp=1 

 
Ingen refusion af tomgangleje i midlertidige boliger 

Det øgede antal flygtninge i kommunerne har øget 

behovet for at få afklaret en række uklarheder i 

diverse regler, som ikke tidligere har været i fokus. 

Herunder har flere kommuner rettet henvendelse 

til KL for at få afklaret, hvorvidt der er refusion for 

tomgangleje i midlertidige boliger. KL har på 

baggrund af et svar fra Beskæftigelsesministeriet 

oplyst kommunerne, at dette var tilfældet.  

 

De relevante ministerier (Beskæftigelsesministeriet 

samt Udlændinge-, Integrations- og 

Boligministeriet) har nu afgivet et endeligt svar og 

med den modsatte konklusion. Ministerierne 

vurderer, at der ikke kan ydes refusion til 

tomgangsleje i midlertidige opholdssteder efter 

almenboligloven eller boligstøtteloven. Hverken 

det oprindelige lovgrundlag eller senere ændringer 

af reglerne giver mulighed herfor. Dette bunder i, 

at det ikke er specificeret i loven om boligstøtte, at 

der kan opnås refusion for tomgangsleje i 

midlertidige boliger.  

 

Ministerierne henviser i øvrigt til, at regeringen og 

KL med to-partsaftalen har aftalt en ny 

refusionsordning vedrørende udgifter til 

midlertidige boliger. 

 

Kontering af udgifter til midlertidige boliger 

Udgifter til etablering af midlertidige boliger såsom 

toiletpapir, affaldssække og andre ting til en 

startpakke kontere på konto 0.25.11 gr. 002. Dette 

gælder også udgifter til lettere ombygninger. 

Større ombygninger som fx etablering af et køkken 

konteres på den tilsvarende anlægsgruppering. 

 

Mindre udgifter i forbindelse med selve 

modtagelsen af en flygtning til kommunen såsom 

togbillet mv. konteres på en uautoriseret 

gruppering på konto 5.46.60. 

http://bm.dk/~/media/BEM/Files/Dokumenter/Pressemeddelelser/2016/Trepartsaftale%20om%20arbejdsmarkedsintegration%20pdf.ashx
http://bm.dk/~/media/BEM/Files/Dokumenter/Pressemeddelelser/2016/Trepartsaftale%20om%20arbejdsmarkedsintegration%20pdf.ashx
http://bm.dk/~/media/BEM/Files/Dokumenter/Pressemeddelelser/2016/Trepartsaftale%20om%20arbejdsmarkedsintegration%20pdf.ashx
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176665&exp=1
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176665&exp=1
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Låneadgang til flygtningeboliger 

Helt grundlæggende definerer lånebekendt-

gørelsen en ramme for, hvor stor en låntagning en 

kommune må optage i et givent år. Hvis man 

indgår leje/leasing-aftaler, så skal man opgøre 

værdien af det aktiv, man lejer/leaser og deponere 

et tilsvarende beløb, hvis man har brugt sin 

låneramme fuldt ud. Hvis man ikke har brugt den 

fuldt ud, så kan slippe for deponeringen ved at 

nedskrive lånerammen tilsvarende. 
 

Når der er automatisk låneadgang til 

flygtningeboliger, så vil man i princippet skulle 

deponere værdien af det lejede/leasede aktiv til 

flygtningeboliger. Men den automatiske 

låneadgang gør, at kommunens låneramme øges 

med værdien af det aktiv, man lejer/leaser, og 

dermed kan man undgå deponeringen ved at 

nedskrive lånerammen tilsvarende. Resultatet 

bliver, at man står tilbage med den samme 

låneramme og ingen deponering. 

 

Eksempelvis: 

Oprindelig 

Låneramme 

Pris for 

flygtningeboliger 

Ny 

låneramme 

100 mio. kr. 50 mio. kr.  100+50 mio. 

kr. = 150 

mio. kr. 

 

Ny 

låneramme 

Nedskrivning af 

låneramme pga. 

leje/leasing 

Endelig 

låneramme 

150 mio. kr. 50 mio. kr. 100 mio. 

kr.  

 

Fra vejledningen knyttet til lånebekendtgørelsen: 

 

4.9. Udlændinges integration, jf. § 2, stk. 1, nr. 13 

Kommunerne har automatisk låneadgang til 

erhvervelse og indretning af ejendomme til 

udlejning til beboelse i henhold til 

integrationsloven, uanset om der er tale om 

permanente flygtningeboliger eller midlertidige 

opholdssteder. 

 

Det fremgår af § 13, stk. 1, i lov om integration af 

udlændinge i Danmark, at kommunalbestyrelsen 

kan erhverve, indrette eller leje ejendomme i 

kommunen med henblik på gennem udlejning til 

beboelse at medvirke til en bedre fordeling af 

udlændinges bosætningsmuligheder på landsplan, 

regionalt plan og lokalt i kommunen. 

Kommunalbestyrelsen kan således købe 

eksisterende beboelsesejendomme, f.eks. 

udlejningsbyggeri, villaer, nedlagte landbrug m.v. 

Kommunalbestyrelsen kan endvidere købe og 

ombygge tomt erhvervsbyggeri. Endelig kan 

kommunalbestyrelsen leje boliger med henblik på 

videreudlejning til beboelse uden deponering. 

 

Det fremgår endvidere af integrationslovens § 15, 

at såfremt kommunalbestyrelsen ikke i 

tilstrækkeligt omfang udnytter sine muligheder for 

at anvise permanente boliger til de flygtninge, som 

Udlændingestyrelsen har visiteret til kommunen, 

kan Udlændingestyrelsen med henblik på at 

anvise boliger til de pågældende på vegne af 

kommunalbestyrelsen og for kommunens regning 

indgå aftaler om at erhverve, indrette eller leje 

ejendomme i kommunen med henblik på 

videreudlejning til flygtningeboliger. 

Det bemærkes, at integrationslovens §§ 13 og 15 

ikke omfatter almene boliger. 

 

Endelig kan der vejledende henvises til 

informationsbrev af 6. februar 2015 om 

boligplacering af nye flygtninge fra det tidligere 

Ministerium for Børn, Ligestilling, Integration og 

Sociale Forhold. 

Brevet kan findes her: 

http://dengodemodtagelse.dk/filmappe/information

sbrev-om-boligplacering-af-flygtninge.pdf 

 

Vejledning om kommunernes låntagning kan 

findes her: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx

?id=176422 

 

Folkeskole 

De mange nye børn med flygtningebaggrund 
kræver kapacitetsudvidelser i kommunerne på 
blandt andet skole- og fritidstilbudsområdet.  
 
Hidtil har integrationsindsatsen ift. børn og unge i 
kommunerne, især på skoleområdet og 
ungeområdet, været adskilt fra almenområdet i 
særskilte modtageklasser, sprogklasser etc. Det 
øgede antal børn og unge med flygtningebaggrund 
kan nødvendiggøre en nytænkning af rammer og 
indsatser. 
 
Flere kommuner arbejder fokuseret på at løse 
nogle af de udfordringer de står over for på børne- 
og ungeområdet bl.a. ved gennem 
kapacitetsopbygning og kompetenceudvikling at 
geare flere dagtilbud og skoler til at arbejde med 
børn og unge med flygtningebaggrund og udvikle 
organiseringen og den tværgående understøttelse 
af området.  
 
Nogle sammenligner udviklingen med den 
nytænkning af specialområdet som er sket de 

http://dengodemodtagelse.dk/filmappe/informationsbrev-om-boligplacering-af-flygtninge.pdf
http://dengodemodtagelse.dk/filmappe/informationsbrev-om-boligplacering-af-flygtninge.pdf
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176422
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=176422
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seneste 5-6 år, hvor flere er blevet en del af 
fællesskabet i den almene folkeskole og hvor der 
er iværksat kompetenceudviklingsindsatser på 
almenområdet og udviklet nye 
organiseringsformer, så de kompetencer som før 
var på specialområdet, bliver tilgængelige for alle 
skoler.  
 
Hvis eleverne kommer hurtigere ind i 
almenområdet er der bedre mulighed for fx elev-til-
elev læring, som forskning peger på som en 
effektiv vej til øget læring. 
 
Med topartsaftalen om integration vil 
kommunernes få større beføjelser til at ændre 
praksis på skoleområdet hvad angår undervisning 
af flygtningebørn. Forslaget om en højere 
klassekvotient samt større aldersspredning giver 
bedre muligheder for en fleksibel tilrettelæggelse 
af undervisningen samt mulighed for at skabe 
større råderum på området. 
 
Det andet forslag som indgår i aftalen giver 
kommunernes mulighed for at etablere et særligt 
undervisningstilbud til flygtninge helt op til 25 år. 
Det er et tilbud, som kommunalbestyrelsen skal 
sætte mål og rammer for og følge op på kvaliteten 
af. Formålet med tilbuddet er at blive klar til 
undervisning i en almindelig folkeskoleklasse 
hurtigst muligt. For elever op til 25 år vil formålet 
være et andet. Mulighederne betyder, at 
kommunerne kan bruge ressourcerne i 
nærområderne og etablere andre former for 
modtagetilbud end modtageklasser. Det vil sikre, 
at de nye borgere kan blive en naturlig del af det 
lokale hverdagsliv. Undervisningstilbuddene vil 
både kunne etableres i forbindelse med en af 
kommunens folkeskoler eller adskilt herfra. 
 
Samtidig med den fleksible tilrettelæggelse af 
undervisningen vil der for mange kommuner kunne 
opnås mindreudgifter til befordring, da 
kommunerne har bedre muligheder for at henvise 
til skoletilbud i nærområdet af den enkelte elevs 
bopæl. 
 
Flygtningeindsatsen kræver mange ressourcer i 
kommunerne, og for at skabe råderum, kan 
kommunerne blandt andet kigge på organisering af 
den eksisterende modtagelse samt kigge på, 
hvilke kompetencer der er til rådighed.  

Jammerbugt Kommune har tænkt indsatsen 

overfor flygtningebørn anderledes.  

Ny model for modtagelse af skolebørn i 

Jammerbugt Kommune 

 

Modellen indebærer, at de centralt placerede 

modtageklasser for indskoling, mellemtrin og 

udskoling nedlægges. I stedet indføres en 

fleksibel og lokalt forankret model, hvor alle elever 

med flygtningebaggrund indskrives i en klasse på 

den lokale folkeskole. 

 

Eleverne går noget af tiden på et modtagehold på 

den lokale skole, mens de er tilknyttet klassen. 

Her vil de modtage intensiv undervisning i dansk 

som andetsprog. I starten vil meget af 

undervisningen foregå på modtageholdet, men 

eleverne vil i løbet af få uger få flere og flere timer 

sammen med deres klasse. Hvis der ikke er 

tilstrækkeligt mange elever til at oprette et 

modtagehold, får eleven 

enkeltmandsundervisning fra første dag i den 

almindelige klasse med den fornødne støtte. 

 
Kommunen opretter et ressourceteam bestående 
af lærere og pædagoger, der har særlige 
kompetencer inden for området. De skal vejlede 
og understøtte den lokale skole i forhold til at 
tilrettelægge undervisningen for eleverne. De 
lærere, der varetager undervisningen på 
modtageholdet, vil efter behov indgå som en 
ekstra voksen i den almene klasse, som eleven er 
tilknyttet. 
 
Kommunen vurderer endvidere, at en model, hvor 
børnene går i skole i lokalområdet, også vil 
medvirke til bedre integration af børnenes 
forældre. 

 

Foruden de faglige gevinster, så forventes 

forslaget at have økonomiske gevinster i 

omegnen af et mindre forbrug på 1 mio. kr. årligt. 

Den samlede effektiviseringsgevinst vil dog først 

være opnået i år 2, da opretholdelse af 

modtagerklasserne i 7/12 af 2016, medfører en 

ekstraudgift på kr. 400.000.  

 


