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1. Indledende bemærkninger på social-, beskæftigelses- og integrationsområdet
Socialområdet
På landsplan ser mange kommuner fortsat udfordringer med stigende udgifter til området. I de foregående år har
kommunerne øget produktiviteten og udviklet indsatserne, så flere borgere i dag håndteres for færre ressourcer
end tidligere. Stigningen i udgifter skyldes derfor først og fremmest, at et stigende antal borgere får behov for
sociale ydelser.
I Roskilde blev det ved udgangen af 2016 klart, at der var registreret et væsentligt merforbrug på
voksensocialområdet i 2016. Regnskabet viste et merforbrug på godt 14 mio. kr. på området. Tidligere på året var
området tildelt en merbevilling på 11 mio. kr. til at imødegå budgetudfordringen.
Budgetoverholdelsen på det sociale voksenområde i Roskilde er også udfordret i de kommende år, som der blev
orienteret om på forårsseminaret i april. Det skyldes væsentligst, at området er præget af en lille afgang og en
stigning i tilgangen af unge, der i de kommende år vokser kraftigt. Det betyder en nettotilgang af borgere, der skal
rummes inden for samme budget. Ofte er der tale om borgere med dyre og sammensatte behov.
I det tekniske budget for 2018-2021 er indarbejdet en korrektion på 11,1 mio. kr. årligt for at imødegå stigningen fra
den kendte nettotilgang i 2018. Tilgangen i 2018 fordeler sig over hele året, det er derfor halvårsvirkningen af den
kendte tilgang, der nu er indarbejdet i budget 2018 og frem.
På indsatssiden er tendensen på landsplan, at der fortsat sker en stor omlægning af ressourcer på det
specialiserede voksenområde. Særligt tydeligt er det, at der i disse år sker en omlægning fra længerevarende
botilbud til midlertidige botilbud og botilbud efter almenboligloven. Det hænger naturligt sammen med den
omlægning, der i det hele taget sker på området i disse år, fra en kompenserende tilgang til en mere
rehabiliterende tilgang. Generelt er tendensen, at stigningen i de budgetterede udgifter til socialpædagogisk
bistand (både i botilbud og til borgere i eget hjem) er større end det fald, der budgetteres med til længevarende
botilbud.
I Roskilde er denne udvikling også tydelig med omlægning af botilbud og flere rehabiliterende tilbud. Socialområdet
beskrives nærmere i afsnit 2 i dette notat.
Beskæftigelsesområdet
Der er i år – til forskel fra tidligere år – ingen større lovændringer på beskæftigelsesområdet.
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Der er dog følgende initiativer, som vil påvirke området i både 2017 og 2018. For det første er der afsat midler via
satspuljeaftalen til projekt ”Flere skal med”, til at ”vende” alle kontanthjælpssager med langvarig ledighed. For det
andet indførelse af en 100 % statsfinansieret jobpræmieordning for langtidsledige.
Den 10.maj 2017 er Regeringen kommet med et udspil til reform ”Tro på dig selv” – der skal forenkle og styrke
indsatsen overfor de unge, der ikke følger den lige vej fra grundskolen eller 10.kl. til en ungdomsuddannelse eller
beskæftigelse.
Disse indsatser er beskrevet under afsnit 3 i dette notat.
Herudover vil der i Jobcentret fortsat være fokus på den virksomhedsrettede indsats, der blev afsat midler til i
forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 og en generel fokusering af indsatsen på de indsatser der har effekt.
Der er i mange kommuner en generel tendens til, at omprioritere midler fra beskæftigelsesindsatsen (BSU) til
koordinerende sagsbehandling og individuelt, håndholdt støtte (ØU).
Integrationsområdet
Integrationsområde er præget af, at kvoterne (hvor mange flygtninge kommunen skal modtage fra asylcentrene) er
nedadgående, i takt med at der kommer færre og færre flygtninge til Danmark. Nye regler for familiesammenføring
begrænser desuden denne tilgang.
Kvoten for 2017 blev ultimo 2016 ændret fra oprindeligt 314 personer til 179 , men er i foråret 2017 yderligere
sænket til 97. Den foreløbig udmeldte kvote for 2018 er på 53 personer.
Den periode, hvor flygtningene kan være omfattet af integrationsprogrammet, er øget fra 3 til 5 år, så overgangen
af sagsbehandling fra Integrationsafsnittet til Jobcentret er udskudt med op til 2 år.
Herudover er der kommet relativt mange børn i de midlertidige boliger, som også kræver en særlig og mere
omfangsrig social- og integrationsindsats.Sidst er der en stigende tilgang af unge uledsagede flygtningebørn der
fylder 18 år og dermed overdrages til Integrationsområdet. Årsagen hertil er at Roskilde Kommune historisk har
modtaget relativt mange uledsagde flygtningebørn som efterhånden bliver voksne.
Der bliver til budget 2018 lavet en teknisk korrektion af den forventede indtægt på grundtilskud, udgiften til
boligplacering samt til personaleressourcer på baggrund af udviklingen i området og de nye udmeldte kvoter.

2. Socialområdet
Udviklingen i budget og forbrug fra 2016 til 2017
Regnskabet for 2016 viser et merforbrug på godt 14 mio. kr. på området.
Merforbruget i 2016 er et resultat af flere faktorer, men er hovedsageligt sammensat af flere borgere med behov for
omfattende støtte, stigende udgifter til botilbud, merforbrug til plejevederlag til pasning af syge og døende, øgede
udgifter til særlige tilbud: forsorgshjem og krisecentre samt merforbrug til aktivitets- og samværstilbud.
Der er en stigning på 9 helårspladser i botilbud efter §§ 107 og 108 fra 2015 til 2016. En helårsplads kostede i
gennemsnit ca. 0,74 mio. kr. i 2016.
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Merforbruget opstod til trods for, at der var tilført ressourcer i løbet af 2016 (BY 27.4.2016) svarende til 11 mio. kr.
og gennemført effektiviseringer og produktivitetsforbedringer på området.
I sagen om rammeoverførsel til 2017 blev det godkendt, at dele af merforbruget ikke blev overført til 2017, da der i
2017 i forvejen er et pres på budgettet, som skal håndteres ved forskellige administrative tiltag og effektiviseringer.
I budget 2017 blev som opfølgning på forårsseminaret indarbejdet en teknisk korrektion på 10 mio. kr. til at
imødegå den fortsatte budgetudfordring. Budgetaftalen for 2017 indeholdt et løft på 2 mio. kr. i 2017
og 2018 for at understøtte et stabilt serviceniveau på voksenhandicapområdet. I 2017 er desuden
investeret i en fremskudt indsats på det nyåbnede botilbud Toftebakken mod en forventet gevinst (besparelse) på 1
mio. kr. på køb af tilbud stigende til 2 mio. kr. i 2018 og frem.
Forvaltningen vurderer ved budgetopfølgningen pr. 31. marts, at budgettet i 2017 kan overholdes, men at det er
under pres, og at budgetoverholdelse forudsætter administrative tiltag og effektiviseringer, der er igangsat.
Tilgang af unge til botilbud på voksensocialområdet
Budgetoverholdelsen på det sociale voksenområde i Roskilde er også udfordret i de kommende år. Det skyldes
væsentligst, at området er præget af en lille afgang og en stigning i tilgangen af unge, der i de kommende år vokser
kraftigt. Det betyder en nettotilgang af borgere, der skal rummes inden for samme budget. Ofte er der tale om
borgere med dyre og sammensatte behov. I 2018 forventes en endnu større tilgang fra ungeområdet, der desuden
er dyrere end tilgangen i 2017.
De faktorer, der generelt påvirker budgettet, er:
o tilgang fra børneområdet, der ikke opvejes af tilsvarende afgang på voksenområdet,
o et øget antal borgere med støtte efter § 96 (BPA),
o højere levealder og heraf følgende stigende behov for støtte,
o bedre overlevelse efter for tidlig fødsel og uheld,
o et øget antal borgere med diagnoser i befolkningen,
o færre sengepladser og hurtigere udskrivning fra psykiatrien,
o mangel på pladser til borgere med komplekse problemstillinger og udadreagerende adfærd,
o en stigning i antallet af borgere med behov for en omfattende indsats i mindre og skærmede rammer,
o tilgang af traumatiserede flygtninge, både til psykiatri, handicap og misbrugsområdet, som også på grund
af sprogbarrierer betyder øgede udgifter
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Samlet betyder dette en nettotilgang af flere borgere, med mere sammensatte behov og et stigende udgiftsniveau
på området.
Den kendte tilgang fra ungeområdet til botilbud, der vil være uomgængelig, vurderes i flere omgange i 17årsudvalget. Det er typisk unge, der har døgntilbud og som af alle parter vurderes fortsat at skulle have et botilbud
som voksne. I 2018 forventes en endnu større tilgang til botilbud fra ungeområdet, der desuden er dyrere end
tilgangen i 2017.
Der forventes også tilgang af borgere med behov for anden støtte fx BPA-ordninger og hjemmevejledning. Dette er
dog for usikkert at skønne udgifterne til og det indgår derfor ikke i vurderingerne af den kendte nettotilgang, som
har fokus på tilgang af unge til botilbud.
Desuden udvides kapaciteten med 10 pladser til ældre udviklingshæmmede i 2019 i plejecentret ved Hyrdehøj.
Som det fremgår, vil der over årene akkummuleres en større og større budgetudfordring på grund af den årlige
nettotilgang til området fra ungeområdet, der ikke modsvares af tilsvarende afgang. Det vil ikke være muligt at
håndtere denne tilgang alene ved administrative tiltag og effektiviseringer. Udfordringen med at overholde
budgettet vil fortsætte på grund af den stigende nettotilgang fra ungeområdet til botilbud, hvis der ikke tages højde
for nettotilgangen i budgetlægningen.
I det tekniske budget for 2018-2021 er indarbejdet en korrektion på 11,1 mio. kr. årligt for at imødegå stigningen fra
den kendte tilgang fra ungeområdet i 2018. De unge, der bliver 18 år, overgår til voksenområdet fordelt over hele
året i løbet af 2018, der er derfor beregnet en udgiftsvirkning svarende til halvårseffekten af den skønnede
gennemsnitlige botilbudspris.
Benchmark
Generelt er Roskilde Kommunes udgifter til voksne med særlige behov lave sammenlignet med andre kommuner,
hvilket er dokumenteret løbende i ECO-nøgletal, benchmarkanalyser og lignende.
Hvis Roskilde havde samme udgiftsniveau pr. 18+ årig som gennemsnittet for de 5 udvalgte kommuner i
benchmarkgruppen med samme socio-økonomiske vilkår som Roskilde, ville Roskildes samlede udgift være godt
41 mio. kr. højere end det gældende niveau i 2015. Det svarer til, at udgiftsniveauet ville være 10 procent højere.
Også i KORA analysen, som er udarbejdet for KKR Sjælland ligger Roskilde Kommune på et lavt udgiftsniveau.
Hvis Roskilde Kommune havde fulgt samme udgiftsudvikling som gennemsnittet for Region Sjælland i perioden
2010 til 2014 ville udgifterne i 2014 have været 50,7 mio. kr. højere end det realiserede forbrug i 2014.
I ECO nøgletallene ses denne tendens, hvor Roskilde Kommune ligger lavt i forhold til sammenligningsgruppen af
18 kommuner med sammenlignelige socioøkonomiske vilkår.
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Tilbud til ældre udviklingshæmmede
Byrådet har besluttet, at der skal opføres boliger til ældre udviklingshæmmede. Boligerne skal opføres i
sammenhæng med det nye plejecenter i Hyrdehøj (Byrådet 25.3.2015, punkt 72). Plejecentret får i alt 104
plejeboliger, hvoraf de 10 plejeboliger er tiltænkt ældre udviklingshæmmede. Plejecentret forventes ibrugtaget i
2019.
Målgruppen vil være borgere, hvor der er et omfattende behov for socialpædagogisk støtte og pleje. Typisk vil
borgerne være i et botilbud, men deres alder gør, at deres behov ikke længere opfyldes bedst på det tilbud, de har.
På grund af den demografiske udvikling med flere ældre i målgruppen og længere levealder generelt, vurderes det,
at der vil være behov for en udvidelse af kapaciteten. Der er ingen regulering af budgettet på voksensocialområdet
for den ændrede demografiske sammensætning med flere ældre, og der vil derfor være behov for at tilføre budget
til området for at dække de stigende udgifter.
Udvidelsen med 10 pladser til ældre udviklingshæmmede i tilknytning til det nye plejecenter i Hyrdehøj medfører
forventede merudgifter til støtte, omsorg og pleje på 2,2 mio. kr. fra 2019 og 5,3 mio. kr. med virkning fra 2020.
Driften af de 10 ekstra pladser er budgetlagt på Sundheds- og Omsorgsudvalgets område sammen med
anlægsbudgettet og afledt drift til plejecentret i den strategiske anlægsplan. Budgettet til de 10 pladser på
Voksenhandicapområdet overføres til Beskæftigelses- og Socialudvalget i forbindelse med ibrugtagningen.
Toftebakken – mere sammenhængende indsats i psykiatrien
Byrådet godkendte i marts 2015 købet af 4 ejendomme på Sct. Hans-området, som efter ombygning er taget i brug
i november 2016 som midlertidigt botilbud og akutpladser i stedet for botilbuddet på Skt. Peders Stræde.
Toftebakken skal styrke grundlaget for en bedre og mere sammenhængende indsats for borgere på tværs af region
og kommune. Beliggenheden giver nogle unikke muligheder for at samtænke den kommunale indsats på
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psykiatriområdet med Region Sjællands indsatser i det nærliggende Psykiatri Øst. Desuden er der som led i
budgetaftalen for 2017 etableret fremskudt sagsbehandling og tæt opfølgning, som forventes at give en bedre
koordinering og rehabilitering for borgerne. I budgetaftalen for 2017 indgik en investering i medarbejdere (1 mio.
kr.) mod forventet besparelse på indsatser (1 mio. kr. i 2017 stigende til 2 mio. kr. fra 2018).
ARK – Akademiet for Recovery og Kompetenceudvikling
ARK er et frontløbertilbud til borgere med psykisk sårbarhed, pårørende og medarbejdere på området. ARK
rummer tilbud om kurser, der kan styrke recovery, empowerment og andre former for støtte til at mestre livet for
borgere med psykisk sårbarhed. Blandt underviserne er borgere med brugererfaring (peers) og borgere kan
deltage i kursusforløb sammen med pårørende og medarbejdere i socialpsykiatrien. Den statslige puljefinansiering
af ARK udfases fra januar 2018 og slutter i juni 2018. Der bliver iværksat evaluering af ARK for at kunne vurdere,
om aktiviteterne helt, delvist eller justerede skal fortsætte og finansieres.
Samskabelse med INSP!
Roskilde Kommune har siden 2012 samarbejdet i partnerskab med INSP! om rehabilitering og recovery for psykisk
sårbare unge. Desuden modtager INSP! grundtilskud og tilskud for borgerinitiativet ”Ledige med Drive” og
aktiveringstilbuddet INSP!Mad. Partnerskabet om recovery for unge i INSP!-regi har desuden modtaget støtte fra
Socialstyrelsen til en styrkelse af værtsfunktion, dokumentation og evaluering. For de unge arbejdes der konkret i
perioden 2016-2018 med en bedre start, mere aktiv deltagelse, flere relationer og bedre exit. Projektet evalueres af
KORA i en midtvejsstatus i sommeren 2017.
Makers Corner
I Hal 7 på Musicon etableres fra medio august 2017 et aktivitetssted i fællesskab med Orange Makers Space (en
forening af gør-det-selv folk), Klub Ung og værestedet Peoples Corner. Aktivitetsstedet indrettes i containere og er
støttet af den A. P. Møllerske Støttefond.
3. Beskæftigelsesområdet
Området er primært omfattet af konjunkturvurdering som grundlag for budgetlægning.
Denne vil på et senere tidspunkt blive indarbejdet i budgettet, når vurderingerne er foretaget.
Det basisbudget, som fremgår af tabellerne ved denne budgetbehandling, er derfor ikke det endelige tekniske
budget.
Puljen ”Flere skal med”
I forbindelse med satspuljeaftalen har partierne bag aftalen afsat midler til en afklaring og helhedsorienteret hjælp
til kontanthjælpsmodtagere på langvarig offentlig forsørgelse. Midlerne er afsat til indsat i perioden 1.august 2017 til
31.august 2019. For Roskilde Kommunes vedkommende udgør tilskuddet 2,975 mio.kr. til hele perioden.
Der vil være fokus på den virksomhedsrettede indsats i projektet. 30 pct. af tilskuddet er afhængig af, at vi formår at
få 40 pct. af målgruppen i virksomhedsrettet aktivitet i tre på hinanden følgende måneder.
Der er udarbejdet en selvstændig sag til udvalget i forbindelse med ansøgning og tilsagn om tilskuddet til
behandling på samme møde som dette notat.
Midlertidig jobpræmieordning
Regeringen har vedtaget en særlig jobpræmie for nuværende langtidsledige.
Jobpræmien der administreres og udbetales af Udbetaling Danmark, er 100 % finansieret af staten.
Jobpræmien udgør 10 pct. af arbejdsindkomsten, dog maksimalt 2.500 kr. pr. måned. Jobpræmien vil ikke påvirke
indkomstafhængige offentlige ydelser.
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Den skattefri jobpræmie udbetales i perioder med ustøttet beskæftigelse. Der kan maksimalt udbetales jobpræmie i
18 måneder. En person kan dermed modtage op til 45.000 kr. i jobpræmie.
Jobpræmieordningen omfatter personer, som pr. 1. december 2016 har haft mindst et års sammenhængende
forløb på bl.a. kontant- og uddannelseshjælp, sygedagpenge, ledighedsydelse eller ressourceforløb. Dermed vil de
personer som er omfattet af tiltaget ”Flere skal med” også være omfattet af denne ordning.
Derudover omfatter ordningen også dagpengemodtagere, der på skæringsdatoen har været ledige i en
sammenhængende periode på mindst 1½ år. Jobpræmieordningen løber i to år fra 1. april 2017 til 31.marts 2019.
Regeringsudspil til reformen – Tro på dig selv
Den 10.maj 2017 er Regeringen kommet med et udspil til reform ”Tro på dig selv” – der skal forenkle og styrke
indsatsen overfor de unge, der ikke følger den lige vej fra grundskolen eller 10.kl. til en ungdomsuddannelse eller
beskæftigelse.
Reformen samler alle uddannelser og indsatser (EGU, Produktionsskoler, FVU, ordblindeundervisning, almen
voksenuddannelse og kombineret ungdomsuddannelse) til denne gruppe i én Forberedende grunduddannelse,
drevet af kommunerne. Samtidig skal der være en sammenhængende og koordineret indsats med både UU’s
vejledningsindsats, Jobcentres indsats, PPR, misbrugsindsats osv.
Der sigtes mod ikrafttræden medio 2018.
Beskæftigelsesindsats
Ud over det fortsatte fokus på den virksomhedsrettede indsats, så vil der også fortsat være fokus på effekterne af
de tilbud som Jobcentret anvender til at hjælpe de ledige i job, og bredden af den tilbudsvifte som sagsbehandlerne
skal prioritere imellem. Der er i den forbindelse igangsat en generel gennemgang af indhold i og behov for tilbud,
med det formål at skabe bedre rammer for en mere effektiv indsats og sagsbehandling.
Kontrakter der udløber bliver som udgangspunkt ikke forlænget på nuværende tidspunkt, med mindre det er
åbenlyst, at tilbuddet skal fortsætte. Det sikres dog løbende, at der ikke mangler tilbud til de ledige i analysefasen.
Der er i mange kommuner en generel tendens til, at omprioritere midler fra beskæftigelsesindsatsen (BSU) til
koordinerende sagsbehandling og individuelt, håndholdt støtte (ØU). Det vil blive vurderet, hvor vidt der bør
omlægges ressourcer ud fra denne betragtning.
Der vil senere på året blive fremlagt en samlet sag med konsekvenser og fremtidige indsatser i
beskæftigelsesindsatsen.
4. Integrationsområdet
Kvoten
Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 18.april udmeldt ændringer af kvoter for 2017. Her er den kvote
som Roskilde Kommune skal forvente at modtage i 2017 sænket fra 179 personer til 97.
Den 28.april har Udlændinge- og Integrationsministeriet udmeldt de foreløbige kvoter for 2018. Her skal Roskilde
Kommune forvente at modtage 53. Hertil kommer et ukendt antal familiesammenføringer.
De sænkede kvoter vil i forhold til ydelser og indsatser blive indregnet i budget 2018 i forbindelse med
konjunkturvurderingen af alle ydelser og indsatser.
I forhold til boligplacering, grundtilskud og personaleressourcer vil budgettet bliver korrigeret teknisk.
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Boligplacering
I slutningen af 2016 fik Roskilde Kommune tilbudt, at leje sig ind i Region Hovedstadens bygning Kurhus på Sct.
Hans fra 1. januar2017. De to første etaper af det samlede lejemål er taget i brug mens leje af den resterende del
af Kurhus foreløbig er blevet udsat pga. den faldende tilstrømning.
Overtagelsen af den ene fløj i Kurhus gør, at behovet for midlertidige boliger kan dækkes både i 2017 og i 2018
uden yderligere køb af ejendomme. Ibrugtagningen gør det desuden muligt at opsige lejemål andre steder og
overveje salg af enkelte ejendomme i øvrigt. Dette behandles i særskilt sag til udvalget på samme møde som dette
notat.
Der er boligplaceret relativt mange børn i de midlertidige boliger og der opleves en stigende grad af psykiatri,
misbrug og handicap, hvilket stiller store krav til de sociale viceværter og den forebyggende indsats i øvrigt. Fra
januar 2017 er Integrationsområdet desuden påbegyndt midlertidig boligplacering af de uledsagede flygtningebørn
i 17-18 års alderen som vurderes parat til selvstændig bolig, Den nye boligløsning er taget i brug for at løse at en
stigende andel af ældre uledsagede unge unødigt optager dyre døgnpladser efter servicelovens børnekapitel pga.
ventetiden på billige permanente boliger. I 2017 etableres 30 særlige ungepladser til målgruppen og denne
boligløsning kræver en del sociale og pædagogiske ressourcer. Budgettet til boligplacering har været fastsat på
forudsætninger om køb af flere ejendomme og en højere kvote. Budgettet bliver teknisk korrigeret til det forventede
udgiftsniveau, men de nu kendte ejendomme og forudsætninger om driftsudgifter.
Grundtilskud
Grundtilskuddene til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge er i 2017 og 2018 hævet med 50 %. Dette er
indregnet i basisbudgettet. Men da kvoten for såvel 2017 som for 2018 er sænket væsentligt siden beregningen af
grundtilskud til budget 2017, så vil den forventede indtægt på grundtilskud blive væsentligt mindre end
basisbudgettet. Denne tilpasning af budgettet vil blive foretaget som en teknisk korrektion.
Medarbejderressourcer
Budgettet til de nødvendige medarbejderressourcer vil ligeledes blive reguleret med en teknisk korrektion.
Der bliver i den forbindelse foretaget en konkret vurdering af behovet for følgende medarbejdergrupper i forhold til
det forventede antal sager/boligplaceringer:
- Sociale viceværter – varetagelse af boligplacering og drift af disse
- Intromedarbejdere – generel rådgivning, introduktion til Roskilde og generel integrationsindsats
- Sagsbehandlere – beskæftigelsesindsatsen
- Virksomhedskonsulenter – lovkrav om hurtig virksomhedsrettet indsats
- Administration, modtagelse og konsulentfunktion
Danskuddannelse
Der er den 29.marts 2017 fremsat et lovforslag (L175) om mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne
udlændige som en del af udmøntningen af to- og trepartsaftalerne fra 2016, hvor det blev aftalt at
danskuddannelserne skal have et styrket erhvervsrettet fokus. Lovforslaget forventes 3.behandlet den 2.juni 2017.
Lovforslaget omfatter bl.a. en afskaffelse af den nuværende arbejdsmarkedsrettede danskundervisning for
udenlandsk arbejdskraft, internationale studerende m.fl.; et timeloft på gennemsnitligt 15 timer/uge, så der bliver tid
til deltagelse i virksomhedsrettede indsatser samtidig; et 2-årigt forsøg med afsættelse af en pulje til virksomheder,
der selv ønsker at stå for undervisningen samt et 5-årigt klippekort for udenlandske arbejdstagere, internationale
studerende m.fl. Herudover indføres et depositum på 1.250 kr. for denne målgruppe.
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Som finansiering af disse ændringer nedsættes loftet over den maksimale statslige refusion på indsatser til
personer omfattet af integrationsprogrammet fra 76.635 kr. til 36.035 kr.
Alle disse ændringer vil – såfremt det bliver vedtaget – blive indarbejdet i budgettet i forbindelse med
konjunkturvurderingen.
Beskæftigelsesbonus
Der udbetales i 2017 og i 2018 et beløb til kommunerne på 25.000 kr. for hver flygtning og familiesammenført som
kommunerne har fået ekstra i ustøttet beskæftigelse. Udbetalingen i 2017 beregnes af STAR (Styrelsen for
Arbejdsmarked og Rekruttering) med baggrund i tal fra 4.kvartal 2016 i forhold til 4.kvartal 2015. Beløbet til
udbetaling i 2017 er endnu ikke udmeldt fra STAR.
Repatriering (frivillig hjemrejse)
Der er fremsat lovforslag (L 174), om øget støtte til repatriering til udlændinge der har opholdholdstilladelse og som
frivilligt vender tilbage til hjemlandet og en genindførelse af resultattilskud til kommunerne på 25.000 kr. pr. person
som repatrierer. Resultattilskuddet skal tilskynde kommunerne til at styrke vejledningen om mulighed for
repatriering. Det forventes at blive endeligt behandlet inden sommerferien.

