
STATSREFUSION: UDLÆNDINGE

Sikring af statsrefusionen og tilskud efter de særlige regler angående udlændinge

Udgifter forbundet med modtagelse af udlændinge kom-
penseres af staten via forskellige ordninger. Hver ordning 
opererer med forhåndsfastsatte procentsatser og en-
hedsbeløb i forhold til en række regler og love, der gør 
området meget komplekst. Til at opnå sikkerhed omkring 
den samlede økonomiske kompensation ved modtagelse 
af udlændinge, tilbyder Dataproces en statsrefusions- og 
tilskudsanalyse målrettet udlændingeområdet. 

Analysen omfatter en kortlægning af borgere, som inden 
for de sidste tre år har haft en relevant opholdshjemmel 
i forhold til nedenstående regler, og som samtidig har ge-
nereret udgifter for kommunen inden for bl.a. Servicelo-
ven, Aktivloven eller Beskæftigelsesindsatsloven.

Refusionsordning for gældende regler:
 ▪ Flygtninge generelt, jf. Servicelovens §181

 ▪ Mindreårige, uledsagede flygtningebørn, jf. Servicelovens §181, Aktivlovens §107 og Beskæftigelsesindsatslovens 
§124: ret til refusion indtil borgeren fylder 18 år, eller en af forældrene tilflytter Danmark

 ▪ Anbragte flygtninge, jf. Servicelovens §181, Aktivlovens §107 og Beskæftigelsesindsatslovens §124: ret til refusion hvis 
borgeren anbringes inden 24 måneder. Retten til refusion består så længe borgeren er anbragt eller til borgeren i en 
sammenhængende periode på 24 måneder har klaret sig selv

 ▪ Hjemtagelse af grund- og resultattilskud, jf. integrationslovens §45

Formål og udbytte

 ▪ Retmæssig hjemtagelse af statsrefusion og tilskud

 ▪ Forbedret datakvalitet

 ▪ Klarhed over nuværende status på området

 ▪ Vidensdeling til fordel for fremadrettet praksis

Analysen udføres af Dataproces med tilhørende bistand 
og vejledning i hele processen – fra kontrakten er under-
skrevet til resultatets aflevering. Kommunen får i samme 
forbindelse indsigt i de gældende regler og de mange da-
takilder - til gavn for kommunens økonomi og områdets 
fremadrettede administration.

Dataproces sikrer optimal hjemtagelse statsrefusion og 
tilskud på området, idet vi gennemgår og kortlægger kom-
munens økonomiske kompensation med følgende formål 
og udbytte:
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