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Integrationsstrategien 
2016-2018

Vision
Nytilkomne flygtninge er en aktiv del af arbejdsmarkedet og civilsamfundet.

Kerneområderne er: 
1. Modtagelse af nytilkomne

– En god start på et aktivt og indholdsrigt liv

2. Beskæftigelse og uddannelse
– En selvforsørgende medborger

3. Medborgerskab
– Et liv med indhold og mening

4. Sundhed og trivsel
– En aktiv og sund medborger

5. Flygtningefamilier
– Et sundt og aktivt familieliv

Grundlaget for et aktiv og indholdsrigt liv dannes i integrationsperioden -
derfor bliver indsatserne iværksat her.



Den aktuelle situation
- Tal og fakta

• 440 nytilkomne flygtninge i 
integrationsperioden                
(flygtninge og familiesammenførte til flygtninge over 18 år under 
integrationsperioden)

• I 2015 modtog vi 270

• For 2016 lyder tallet på 363             

• Tilskud: 

- Grundtilskud pr. kvoteflygtning: 2.604 kr. mdl. 

- Tilskud for mindreårige, uledsagede flygtninge: 8.658 kr. mdl.

- Dertil kommer diverse resultatettilskud 

• Nettoudgifterne i 2015 på integrationsområdet i beskæftigelses-

afdelingen var ca. 20.300.000 kr. 



De primære udfordringer

Det stigende antal af flygtninge har skabt et:

• Øget pres på sagsbehandlingen

– Kompleksiteten i sagerne er steget grundet helhedsorienterede indsatser

– Større sagsstammer

– Flere nyansatte

• Øget pres på behovet for permanente boliger til flygtninge

– Svært at boligplacere

• Øget pres på arbejdsmarkedet og samarbejdet med erhvervslivet

– Branchepakker har prikket hul (ift. praktikker)

– Udfordringen er at få flygtninge i ordinær bekræftelse 

– Sprog som hindring?



De primære udfordringer

Nye tendenser: 
• Familier kommer samlet

– Færre enlige unge mænd (indtil nu ingen fra Eritrea)

– Flere familier kommer samlet

– Behov for nye indsatser

• Flere er traumeramte 

– Flere flygtninge kommer med traumer

– Behov for lokale tilbud og håndtering

Nyt land og ny kultur:
• Grundlaget for aktivt medborgerskab

– samfundets forventninger og spilleregler

for, hvordan de kan søge indflydelse og være 

noget for andre i lokalsamfundet.



Udlændingestyrelsen

Forventet primo 2016 Landet Silkeborg

Kvote 2016 17.000 363

Familiesammenføringer faktor 1,2 20.400 436

samlet antal flygtninge 37.400 799

heraf børn 40% 319

Antal voksne 479

børn 0 - 5 år (40%) 128

børn 6 - 16 år (60%) 192

børn i alt 319 319

Flygtninge i alt 799



Serviceudgifter - tildeling

Demografi
er tildelt i forbindelse med budgetlægningen og dækker 
udgifter til afholdelse af generelle serviceudgifter

Flygtningeudgifter på voksenområdet og anbringelser m.v. af 
børn og unge finansieres via demografitildelingen og 
modtager ikke yderligere finansiering.

Marginaltildeling

Til administration (modtagelse, borgerservice, 
beskæftigelsesindsats og lægeerklæringer) 

Til huslejeudgifter midlertidige boliger

Til dagpasning, skole og sundhedspleje



Marginaltildeling børn og unge

Årgang og område Tildeling Formål

0-5 årige

Børn- og Familie 20.000 kr. Sprogindsats 1. år

Børn- og Familie 16.000 kr. Sprogindsats efterfølgende år

Børn- og Familie 18.300 kr. Udgift ved 85 % friplads –

beløbet vil være variabelt

Børn- og Familie 1.800 kr. Sundhedspleje

6-17 årige

Skoler 13.600 kr. Modtageklasse

Skoler 11.400 kr. Sprog- og konsulentopgaver 

Skoler – friplads SFO 10.600 kr. Udgift ved 85 % friplads –

beløbet vil være variabelt



Børn og unge – forventet marginaltildeling

Antal

1000 kr. flygtninge 2016 2017

Dagpasning 128 3.168 5.216

Fripladser - ved 85 % friplads 1.867 3.861

Sundhedspleje 128 230 460

0-5 årige i alt 128 5.265 9.537

skole – modtageklasser 192 1.224 1.224

skole - øvrige udgifter 192 2.759 4.948

skole - fripladser SFO ved 85% friplads 636 1.272

6-17 årige 192 4.619 7.444



Budget 2017 serviceudgifter

Stor usikkerhed om tilgangen i 2016.
Regeringens seneste skøn for antallet af familiesammenføringer er 8.000, 
hvilket er ca. 12.000 lavere end forventningerne ved årsskiftet.
Silkeborgs beregnede antal bliver hermed 533 flygtninge mod 799 flygtninge, 
hvis Udlændingestyrelsens model anvendes.
Ultimo maj har Silkeborg modtaget ca. 80 flygtninge, hvoraf 40 er under 18 år.

Budget 2017 
Til dagpasning, skoler og sundhedspleje er der indtil videre afsat 33 mio. kr. 
i 2 centrale puljer:
• Marginaltildeling 17 mio. kr. 
• Demografi 16 mio. kr.



Finansiering af serviceudgifterne

2016
Grundtilskud
Ekstra pulje på 200 mio. kr. til integration af flygtninge (4,1 mio. kr.)
Yderligere tilskud på 225 mio. kr. til modtagelse og integration (4,6 mio. kr.)

2017
Grundtilskud (forhøjes med 50%)
Økonomiaftale?



Spørgsmål


