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NOTAT 

 

Udgifter og indtægter på integrationsområdet 

Kommunerne afholder en række forskelligartede udgifter til nyankomne flygt-

ninge og familiesammenførte udlændinge. Udgifterne finansieres samlet set 

via statsrefusion, målrettede tilskud og via det generelle tilskuds- og udlig-

ningssystem (bloktilskud). Nedenfor fremgår en række af de udgifter og ind-

tægter, der typisk er forbundet med håndteringen af nyankomne flygtninge 

og familiesammenførte udlændinge. Listen er ikke udtømmende. Med min-

dre andet er nævnt vil fordrevne ukrainere indgå som øvrige flygtninge. 

 

Udgifter 

En stor del af kommunernes udgifter til nyankomne flygtninge og familiesam-

menførte udlændinge vedrører overførselsudgifter. Kommunerne afholder 

dog også en række serviceudgifter til flygtninge, særligt i forbindelse med 

modtagelse af flygtninge og på børne- og ungeområdet. Dele af udgifterne 

er omfattet af statsrefusion, hvilket fremgår under afsnittet ”indtægter”. 

 

Overførselsudgifter 

- Selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse til bor-

gere der ikke har optjent ret til at modtage kontanthjælp eller uddan-

nelseshjælp. 

- Udgifter til aktiv indsats og danskuddannelse efter integrationsloven. 

- Tolkeudgifter (generel vejledningsforpligtelse vedrørende personer 

omfattet af integrationsloven). 

- Boligstøtte. 

- Hjælp i særlige tilfælde (enkeltydelser mv.). 

 

Serviceudgifter 

- Dagtilbud, folkeskole (herunder modtageklasser), SFO mv. 

- Midlertidig indkvartering. Kommunerne afholder udgifter, der oversti-

ger den maksimale betaling for ophold. 

- Udgifter forbundet med ind- og fraflytning. 

- Tolke (som led i foranstaltninger efter serviceloven eller til personer 

ikke omfattet af integrationsloven). 

- Administration, herunder samtaler, generel vejledning. 

- Øvrige udgifter, fx udgifter til tandpleje til børn, sundhedsplejerske, 

fysioterapi, sprogstimulering, sociale indsatser mv. 

 

Indtægter 

Kommunernes finansiering består af en række direkte indtægter, som er 

målrettet den enkelte kommune, fx via statsrefusion og tilskud. Kommuner-

nes øvrige nettoudgifter finansieres for kommunerne under ét via bloktilskud-

det. Endeligt sker der en omfordeling mellem kommunerne via den generelle 

udligningsordning samt den særlige udligningsordning vedrørende flygt-

ninge. 
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Direkte finansiering (tilskud og refusion) 

- Grundtilskud på 2.950 kr. pr. måned til hver udlænding omfattet af 

selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet til dækning af sociale 

merudgifter og generelle udgifter.  

- Tilskud til uledsagede mindreårige på 9.809 kr. pr. måned 

- Resultattilskud på mellem 35.000 og 83.000 for hver flygtning, der 

opnår beskæftigelse, uddannelse og/eller består sin danskuddan-

nelse 

- Refusion af forsørgelsesudgifter (refusionstrappe) 

- Refusion af udgifter til aktiv indsats og danskuddannelse inden for et 

loft på 39.492 kr. pr. fuldtidsborger (50 pct. refusion). Udgifter udover 

loftet er uden refusion. 

- Boligstøtte (hhv. 25 og 50 pct. kommunal medfinansiering på bolig-

ydelse og boligsikring) 

- Fuld refusion af udgifterne til en række indsatser og foranstaltninger 

til børn og voksne efter Serviceloven i 3 år fra opholdstilladelse (100 

pct. refusion) 

- Herudover gælder særlige refusionsregler for uledsagede flygtninge-

børn og udlændinge anbragt i døgnophold pga. betydelig og varigt 

nedsat funktionsevne (100 pct. refusion af visse overførselsudgifter 

og serviceudgifter) 

- Refusion af tolkeudgifter, såfremt ydelsen leveres som et nødvendigt 

led i en refusionsberettiget foranstaltning.  

- Delvis finansiering af midlertidige boliger fra betaling for ophold via 

fast takst. Taksten afhænger af familietypen i boligen.  

- Fuld refusion af visse udgifter forbundet med ind- og fraflytning i per-

manente boliger, fx pligtlån, garantier og lejetab (100 pct. refusion). 

Vær opmærksom på, at dette pt. ikke gælder for personer omfattet 

af særloven.   

 

Generel finansiering (bloktilskud) 

Kommunernes nettoudgifter på flygtninge- og integrationsområdet, dvs. ud-

gifter efter fratræk af evt. direkte tilskud og statsrefusion, finansieres via 

bloktilskuddet. Overførselsudgifter på flygtninge- og integrationsområdet er 

omfattet af budgetgarantien. 

 

Udligning 

Kommunale merudgifter til bl.a. flygtninge afspejles i beregningen af kommu-

nernes udgiftsbehov i det generelle udligningssystem, hvor der tages højde 

for aldersbestemte og socioøkonomiske forhold i kommunerne og dermed i 

fordelingen af bloktilskuddet. 

 

Hertil kommer udligningsordningen vedrørende udlændinge fra ikke-vestlige 

lande, der supplerer den generelle udligning med tilskud til dækning af gene-

relle merudgifter vedrørende indvandrere og flygtninge. 

 

Ordningen består af tre tilskud: 

- Tilskud pr. udlænding med 0-10 års ophold (6.710 kr. pr. år) 

- Yderligere tilskud pr. 0-5-årig udlænding (10.323 kr. pr. år) 

- Yderligere tilskud pr. 6-16-årig udlænding (18.065 kr. pr. år) 
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Modtagelsen af flygtningen fra Ukraine kan også få indflydelse for kommu-

ners valg om at basere budgetteringen af skat og udligning i 2023 på det 

statslige garantigrundlag eller på egne skøn. Det skyldes bl.a., at staten 

næppe i fuldt omfang kan tage højde for effekten af ukrainerne, når grundla-

get for garantien for 2023 udmeldes til sommer.    

 

Særligt vedrørende anlægsudgifter 

Kommunerne kan have udgifter til køb og ombygning af ejendomme  

mv. medhenblik på udlejning til beboelse i henhold til integrationsloven. Ud-

gifterne skal afholdes inden for det aftalte anlægsniveau. 

 

Kommunerne har endvidere ansvaret for tilsagn til almennyttigt nybyggeri. 

Den kommunale (med)finansiering af nybyggeriet i form af et grundkapital-

indskud registreres som en kapitalforskydning og indebærer derfor alene et 

likviditetstræk for kommunen. 


