
   Teknisk tilretning 
Budget 2023-2026 

 
Emne: Tilretning af budget til tilbud til udlændinge (ukrainske flygtninge) Nr.: T15-04 
Politisk udvalg: Politikområde: Afdeling/Tema: 
Beskæftigelses- og 
Arbejdsmarkedsudvalget 

Beskæftigelsesindsats Tilbud til udlændinge  

 
1.000 kr. i 2023-priser 2023 2024 2025 2026 
Drift – Udgifter 1.712 1.712 1.712 1.712 
Drift – Indtægter     
Drift - Netto 1.712 1.712 1.712 1.712 

 

Kort beskrivelse inkl. konsekvenser for borger/bruger  
 
 
Job- og vækstcenteret skønner på nuværende tidspunkt, at ca. 140 voksne ukrainske 
borgere vil have en aktiv integrationssag i kommunen i 2023. Dette betyder, at der er behov 
for at justere budgettet på udlændingeområde. Der er behov for opjustering af budgettet til 
etablering og husleje i forbindelse med midlertidige boliger, ressourcer til 
integrationsopgaven, samt ydelser og hjælp. Derudover kan kommunen forvente øgede 
tilskud i form af grundtilskud og resultattilskud fra staten.  
 
Den gældende tildelingsmodel for flygtninge betyder, at Middelfart Kommune skal modtage 
90 ukrainere af de første 10.000 visiterede og 67 personer pr. 10.000 opholdstilladelser 
derefter. Middelfart Kommune har indtil august modtaget ca. 110 voksne. I de seneste uger 
kan der ses et aftagende antal ansøgninger, og det anslåede antal ukrainere, som skal ud i 
kommunerne, er i øjeblikket behæftet med stor usikkerhed. Regeringen fastholder foreløbig, 
at helt op til 100.000 ukrainere kan ankomme til Danmark, men vurderer også at risikoen 
for, at det sker, er blevet mindre.  
 
Med denne betragtning vurderes antallet på ca. 140 voksne ukrainere til Middelfart, som 
værende det bedste bud på nuværende tidspunkt.   
 
Forudsætningen i de nye prognoser for 2023, bliver herefter følgende:  
 

- 140 ukrainere er registeret med en aktiv integrationssag 
- 42 ukrainere er midlertidig boligplaceret (30 pct.) 
- 84 ukrainere er kommet i job (60 pct), 56 ukrainere modtager S&H ydelse (40 pct) 
- 112 ukrainere deltager i danskuddannelse 1 eller 2 (80 pct.) 
- Oprettelse af 140 integrationssager hvor kommunen modtager grundtilskud 
- Modtagelse af 42 resultattilskud fra staten for ordinær beskæftigelse eller uddannelse 

(ved 6 måneders beskæftigelse) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tidshorisont  
 
2023 samt overslagsår 
 
Hvad er årsagen til den Tekniske tilretning – sæt X 
Sidste års regnskab Byrådsbeslutning 

I året 
Ny Lov & Cirkulærer Mængdemæssig 

forskydning 
Andet 

   X  

 


