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Notat om udgifter til forsørgelse og  
integrationsprogram til ukrainske flygtninge  
 
 
Nedenstående notat opridser hovedudgifter i forbindelse med modtagelse af ukrain-
ske flygtninge til Ballerup Kommune.  
 
Udgifter til modtagelse af ukrainske flygtninge falder følgende hovedgrupper:  

 Indkvartering (etablering, møblering, drift) er beskrevet i selvstændigt do-
kument. 

 Forsørgelsesudgifter 
 Integrationsprogram 

 
Administrationen vurderer, at ca. halvdelen af de ukrainske flygtninge, der er i Bal-
lerup Kommune på et givent tidspunkt vil have opholdstilladelse, mens resten er 
omfattet af aktstykket. Fordelingen mellem voksne og børn forventes at være i for-
holdet 1:1,5. 
 
I tilfælde af, at en ukrainske flygtning ikke søger om asyl eller opholdstilladelse ef-
ter særloven, er vedkommende i Danmark på turistvisum e.lign. Disse flygtninge er 
omfattet af aktstykket ifølge hvilket kommunen kan få dækket udgifter op til 500 
kr. pr. person pr. dag. Beløbet kan anvendes til forplejning og til kommunens udgif-
ter til etablering af lokaler, indretning med møbler, senge, service, forbrug, tolkebi-
stand m.v. Midlerne udmøntes ud fra en samlet skønsmæssig opgørelse som en an-
del af bloktilskuddet til kommunerne under ét – dvs. der ikke kommer 1 til 1 dæk-
ning af udgifterne.  
 
 
Forsørgelsesudgifter til flygtninge med opholdstilladelse: 
Generelt gælder, at alle forsørgelsesudgifter, der afholdes til de ukrainske flygt-
ninge, der har opholdstilladelse, er omfattet af statens budgetgaranti. Det betyder, 
at Staten dækker kommunernes samlede udgifter 100%. Dette fremgår også af 
KL’s notat ’Udgifter og indtægter på integrationsområdet den 6. april 2022, og be-
kræftes af Finansministeren i dennes brev til KL samme dato.  
 
Kommunen vil blive kompenseret via enten refusionsordningerne, direkte tilskud el-
ler det almindelige bloktilskud. Refusionerne og de forskellige tilskud er målrettet 
de direkte udgifter kommunen har eller opgøres efter det antal flygtninge, som 
kommunen modtager. Bloktilskuddet fordeles efter kommunens relative befolk-
ningsandel, dog korrigeres der for en række socioøkonomiske kriterier, hvoraf nogle 
vedr. kommunens andel af flygtninge. Fordelingen af bloktilskuddet gør, at der kan 
være forskel på, hvor stor kommunens kompensation reelt er. Som tommelfinger-
regel kan bruges, at kommunen vil være 100% dækket for alle udgifter, så længe 
vores relative andel af flygtningene ikke overstiger vores relative andel af befolk-
ningen.  
 
Flygtninge, der har opholdstilladelse, indkvarteret i midlertidig bolig:  
Flygtninge over 18 år modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse på 12.456 kr. 
pr. måned som enlige med børn.  
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Kommunen får refusion af udgifterne efter reglerne for refusionstrappen. Dvs. at 
kommunen får 80% af udgifterne dækket via direkte refusion for de første 4 uger 
flygtningen modtager ydelsen. 40% af udgiften for forsørgelsesugerne 5 – 26. 30% 
for ugerne 27-52. Og endelige 20% når flygtningen har modtaget ydelsen mere end 
et år.  
Nettodelen af udgifterne (efter refusion) finansieres via bloktilskuddet.    
  
Flygtninge, der har opholdstilladelse, indkvarteret i privat indkvartering:  
Hvis Ballerup Kommune modtager en flygtning med opholdstilladelse, der placeres i 
privat indkvartering vil det være på grundlag en kommunal lejekontrakt, hvor kom-
munen betaler en husleje til værtsfamilien. Forventet husleje: 4000 kr. pr. værelse.   
Flygtninge over 18 år modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse på 12.456 kr. 
pr. måned og betaler heraf 2402 kr. i husleje inkl. forbrug.  
Kommunen får refusion af udgifterne efter reglerne for refusionstrappen jf. oven-
stående.  
 
For flygtninge på turistvisum i kommunal nødindkvartering: 
Kommunerne kompenseres med 500 kr. pr. person til både indretning, driftsudgif-
ter, møblering, forsørgelse, tolkeudgifter m.v. Heraf får flygtningene følgende til 
kost: 50 kr. pr dag pr voksen og 30 kr. pr barn. 
Da de kommunale udgifter til etablering og drift af indkvartering allerede fremgår af 
regnearket medregnes alene udgifterne til forsørgelse her.  
 
For flygtninge på turistvisum i privat indkvartering: 
Det foreslås, at flygtningene får samme beløb til kost som flygtninge i kommunal 
nødindkvartering: 50 kr. pr dag pr voksen og 30 kr. pr barn. 
Værtsfamilierne foreslås kompenseret med 10 kr. pr. person pr. dag til ekstraudgif-
ter til el, vand og varme.  
 
Integrationsprogram: 
Integrationsprogrammet for flygtninge består af udgifter til danskuddannelse og til 
beskæftigelsesrettede aktiviteter (fx virksomhedspraktik). Der er ikke hensigts-
mæssigt at opgøre en gennemsnitsudgift for de beskæftigelsesrettede aktiviteter 
pr. helårsperson, da udgifterne er aktivitetsafhængige. Fx er virksomhedspraktik 
gratis for kommunen.  
Danskuddannelsen koster i gennemsnit brutto 135.000 kr. pr. person for seks mo-
duler.   
 
Staten giver en bred vifte af direkte tilskud til integrationsprogrammet. Både i form 
af grundtilskud, målrettede tilskud efter aktivitetstypen og endeligt et varieret re-
sultattilskud alt efter, hvor effektivt kommunens indsats under integrationspro-
grammet har været i forhold til at få den enkelte flygtninge i enten ordinær beskæf-
tigelse eller uddannelse.   
Aktuelt er grundtilskuddet pr. flygtninge, der deltager i integrationsprogrammet 
2.950 kr. pr. måned (35.400 kr. pr. år). Mens resultattilskuddet varierer mellem 
35.000 kr. og 83.000 kr.  
Udover ovennævnte kan kommunen hjemtage refusion af fx udgifter til danskun-
dervisningen. Nogle aktivitetsudgifter giver 50% refusion, andre er der loft over og 
for andre igen kan der hjemtages 100% refusion.  
 
Konklusionen er, at kommunens reelle udgifter til integrationsprogrammet vil vari-
ere alt efter typen af indsats og af, hvor hurtigt ukrainerne bliver selvforsørgende 
eller kommer i uddannelse, jf. resultattilskuddet.  
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Anlægsudgifter  
KL har netop oplyst vedr. udgifter i kommunerne til køb og ombygning af ejen-
domme til beboelse i henhold til integrationsloven skal afholdes inden for det aftalte 
anlægsniveau.  
 
 
Øvrige udgifter 
Ifølge de nuværende udmeldinger fra ministerier og KL er der ikke en særlig refu-
sion eller tilskud til øvrige kommunale udgifter i forbindelse med de nyankomne 
flygtninge. Det drejer sig om fx ekstra udgifter til skoler, dagtilbud og andre servi-
ceudgifter. 


