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Ydelser og refusioner vedrørende indvandrere mv.

Under hovedområdet henhører bevillinger til ydelser og refusioner vedrørende indvandrere
mv.

14.71. Program, danskuddannelse og ydelser mv.

14.71.01. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet og integrationsydelse (Lov-
bunden)

Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... -1,6 -0,7 - - - - -
10. Kontanthjælp ifm. integrations-

programmet, gl. refusion
Udgift ................................................... -1,2 -0,7 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... -1,2 -0,7 - - - - -

30. Integrationsydelse for øvrige, 30
pct. refusion (gl.)
Udgift ................................................... -0,5 0,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... -0,5 0,0 - - - - -

40. Integrationsydelse i forbindelse
med integrationsprogrammet, 50
pct. refusion (gl.)
Udgift ................................................... 0,0 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,0 - - - - - -

10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet, gl. refusion
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Integrationsydelse for øvrige, 30 pct. refusion (gl.)
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Integrationsydelse i forbindelse med integrationsprogrammet, 50 pct. refusion (gl.)
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

14.71.02. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under introduktions-
forløbet (Lovbunden)

Det følger af integrationsloven, at udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende ægte-
fæller, internationale studerende, au pairs mv. skal have tilbudt et introduktionsforløb, der består
af danskuddannelse samt - hvis pågældende er berettiget til og ønsker det - beskæftigelsesrettede
tilbud efter integrationsloven, jf. integrationslovens kapitel 4 a. Kommunerne har ansvaret for
introduktionsforløbet.

Staten yder 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til aktive tilbud i introduktionsforløbet,
jf. § 14.71.02.10. Aktive tilbud under introduktionsforløbet. Staten dækkede til og med 2017 50
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pct. af kommunernes udgifter til danskuddannelse i forbindelse med et introduktionsforløb. Re-
fusionen er bortfaldet med lov nr. 705 af 8. juni 2017.

Kommunernes samlede nettoudgifter til tilbud under introduktionsforløbet og efter danskud-
dannelsesloven er omfattet af den kommunale budgetgaranti.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 53,9 1,4 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
10. Aktive tilbud under introduk-
 tionsforløbet

Udgift ................................................... -1,3 2,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... -1,3 2,5 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3

20. Arbejdsmarkedsrettet dansk
Udgift ................................................... 4,6 -1,1 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 4,6 -1,1 - - - - -

30. Ordinær dansk for udlændinge
 under introduktionsforløbet

Udgift ................................................... 50,6 - - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 50,6 - - - - - -

10. Aktive tilbud under introduktionsforløbet
Udenlandske arbejdstagere og deres medfølgende ægtefæller, internationale studerende, au

pairs mv. skal have tilbudt et introduktionsforløb, der bl.a. består af beskæftigelsesrettede tilbud
efter integrationsloven, jf. integrationslovens kapitel 4 a. Udlændinge, der har opholdstilladelse
på baggrund af studier, au pair-ophold mv., kan dog ikke gives beskæftigelsesrettede tilbud efter
loven.

Aktivitetsoversigt

20. Arbejdsmarkedsrettet dansk
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Ordinær dansk for udlændinge under introduktionsforløbet
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

2021-pl 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet
Antal helårspersoner
(1.000) 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

II. Ressourceforbrug
Offentlig udgift (mio. kr.) 2,6 2,8 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6

III. Gns. enhedsomkostninger
Udgift pr. helårsperson
(kr.) 5.914 5.914 5.780 5.826 5.826 5.826 5.826
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14.71.03. Aktive tilbud og danskuddannelse til udlændinge under program (Lov-
bunden)
.

| Staten yder 50 pct. refusion af kommunernes udgifter til programmet inden for et rådig-
| hedsbeløb for udlændinge i kommunen, der modtager tilbud efter integrationslovens kapitel 4.
| Antallet af udlændinge i kommunen opgøres som helårspersoner. I 2021 udgør rådighedsbeløbet
| 39.024 kr. (2021-pl) pr. helårsperson.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 528,7 374,1 418,4 288,8 221,3 198,1 193,7
10. Aktive tilbud under program

Udgift ................................................... 188,4 150,0 136,6 102,3 69,1 57,3 55,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 188,4 150,0 136,6 102,3 69,1 57,3 55,1

20. Ordinær dansk for udlændinge
 under program

Udgift ................................................... 340,3 224,1 281,8 186,5 152,2 140,8 138,6
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 340,3 224,1 281,8 186,5 152,2 140,8 138,6

10. Aktive tilbud under program
Nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal have tilbudt et selvforsør-

gelses- og hjemrejseprogram. Andre familiesammenførte tilbydes et introduktionsprogram.
Programmerne har en varighed på et år med mulighed for forlængelse i yderligere fire år og

består bl.a. af beskæftigelsesrettede tilbud efter integrationsloven i form af vejledning og opkva-
lificering og virksomhedspraktik mv.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 0,3 mio. kr. i 2021, 0,4 mio.
| kr. i 2023 og 0,6 mio. kr. i 2024 som følge af ændret ledighedsskøn i forbindelse med Økonomisk
| Redegørelse i august 2020.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 0,3 mio. kr. i 2021, 0,2
| mio. kr. i 2022, 0,1 mio. kr. i 2023 og 0,1 mio. kr. i 2024 som følge af, at den bekendtgjorte
| satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere end lagt til grund for opregningen af
| kontoen på Finanslovforslaget for 2021. På kontoen er der således indregnet en satsregulerings-
| procent på 2,0 pct.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 4,5 mio. kr. i 2021, 1,3
| mio. kr. i 2022, 0,1 mio. kr. i 2023 og opjusteret med 0,8 mio. kr. i 2024 som følge af ændret
| ledighedsskøn i forbindelse med Økonomisk Redegørelse i december 2020.

| Aktivitetsoversigt

| Bemærkninger: De samlede gennemsnitlige enhedsomkostninger er beregnet som et vægtet snit af enhedsomkostning til
| vejledning, opkvalificering, virksomhedspraktik og mentor for hhv. ydelsesmodtagere og øvrige i programmet. 

| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet
| Antal helårspersoner (1.000)| 20,4| 16,0| 16,4| 12,6| 10,9| 10,3| 10,2
| II.| Ressourceforbrug
| Offentlige udgifter (mio. kr.)
| 399,8| 306,1| 278,8| 204,6| 138,1| 114,9| 110,3

| III.| Gns. enhedsomkostninger
| (1.000 kr. pr. helårspersoner)
| 19,6| 19,1| 17,1| 16,3| 12,7| 11,1| 10,8
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20. Ordinær dansk for udlændinge under program
Nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge skal have tilbudt et selvforsør-

gelses- og hjemrejseprogram. Andre familiesammenførte tilbydes et introduktionsprogram.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 0,3 mio. kr. i 2021, 0,3
| mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 som følge af ændret ledighedsskøn i forbindelse med
| Økonomisk Redegørelse i august 2020.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 0,5 mio. kr. i 2021, 0,4
| mio. kr. i 2022, 0,4 mio. kr. i 2023 og 0,4 mio. kr. i 2024 som følge af, at den bekendtgjorte
| satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere end lagt til grund for opregningen af
| kontoen på finanslovforslaget for 2021. På kontoen er der således indregnet en satsregulerings-
| procent på 2,0 pct.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
| Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udvidelse af hjælpepakker af ok-
| tober 2020, er bevillingen opjusteret med 0,3 mio. kr. i 2021.
| Som følge af forlængelse af det midlertidige børnetilskud til visse forsørgere frem til og med
| d. 31. december 2021 (videreførelse af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk
| Folkeparti og Enhedslisten om et nyt midlertidigt børnetilskud af september 2019), er bevillingen
| opjusteret med 1,5 mio. kr. i 2021.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 4,6 mio. kr. i 2021, 1,3
| mio. kr. i 2022, 0,1 mio. kr. i 2023 og opjusteret med 0,7 mio. kr. i 2024 som følge af ændret
| ledighedsskøn i forbindelse med Økonomisk Redegørelse i december 2020.

| Aktivitetsoversigt

14.71.04. Resultattilskud (Lovbunden)
Resultattilskud ydes i henhold til integrationslovens kapitel 9 om finansiering og admini-

stration mv.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 633,4 651,8 414,0 434,7 346,0 275,7 221,1
10. Resultattilskud

Udgift ................................................... 633,4 651,8 414,0 434,7 346,0 275,7 221,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 633,4 651,8 414,0 434,7 346,0 275,7 221,1

10. Resultattilskud
| Staten yder et resultattilskud 82.806 kr. (2021-pl) til en kommune, hvis en udlænding, der får
| tilbudt et program, inden for de første tre år af programmet kommer i ordinær beskæftigelse eller
| påbegynder en erhvervs- eller studiekompetencegivende uddannelse. Staten yder endvidere et re-
| sultattilskud på 55.204 kr. (2021-pl) til en kommune, hvis en udlænding, der får tilbudt et pro-
| gram, inden for det 4. eller 5. år af programmet kommer i ordinær beskæftigelse eller påbegynder
| en erhvervs- eller studiekompetencegivende uddannelse, jf. integrationslovens § 45, stk. 9, nr. 1
| og 2. Resultattilskuddene for ordinær beskæftigelse eller kompetencegivende uddannelse kan kun

| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet
| Antal helårspersoner (1.000)| 20,4| 16,0| 16,4| 12,6| 10,9| 10,3| 10,2
| II.| Ressourceforbrug
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| 722,9| 457,1| 571,8| 372,9| 304,4| 281,6| 277,3
| III.| Gns. enhedsomkostninger
| (1.000 kr. pr. helårspersoner)| 35,4| 28,5| 35,0| 29,7| 27,9| 27,3| 27,1
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| komme til udbetaling, hvis den pågældende udlænding har været i ordinær beskæftigelse eller er
| fortsat i uddannelsesforløbet i en sammenhængende periode på mindst seks måneder.
| Staten yder endvidere et resultattilskud på 35.331 kr. (2021-pl) til en kommune, hvis en ud-
| lænding inden for programmet indstiller sig til prøve i dansk og senest ved første prøvetermin
| herefter består prøven. Et tilsvarende resultattilskud ydes, hvis en udlænding, der efter program-
| mets udløb får forlænget uddannelsesretten efter § 2, stk. 5, i lov om danskuddannelse til voksne
| udlændinge m.fl. og indstiller sig til prøve i dansk inden uddannelsestilbuddets ophør, dog senest
| et år efter programmets udløb, og senest ved første prøvetermin herefter består prøven, jf. inte-
| grationslovens § 45, stk. 9, nr. 3 og 4. Det er en betingelse for udbetaling af resultattilskuddene,
| at den beståede prøve i dansk er på det niveau, der er fastsat som mål i kontrakten. Tilskuddene
| reguleres én gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter satsreguleringsloven.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 1,3 mio. kr. i 2021, 1,0
| mio. kr. i 2022, 0,8 mio. kr. i 2023 og 0,7 mio. kr. i 2024 som følge af, at den bekendtgjorte
| satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere end lagt til grund for opregningen af
| kontoen på finanslovforslaget for 2021. På kontoen er der således indregnet en satsregulerings-
| procent på 2,0 pct.

| Aktivitetsoversigt

14.71.05. Grundtilskud (Lovbunden)
På kontoen afholdes udgifter til grundtilskud til kommunerne for flygtninge og familiesam-

menførte udlændinge, som får tilbudt et program, til dækning af sociale merudgifter og generelle
udgifter til modtagelsen i kommunerne.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 1.070,6 473,8 475,9 349,4 379,3 398,2 389,7
10. Grundtilskud

Udgift ................................................... 1.070,6 473,8 475,9 349,4 379,3 398,2 389,7
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 1.070,6 473,8 475,9 349,4 379,3 398,2 389,7

10. Grundtilskud
| I de første 3 år af forløbet yder staten et grundtilskud for flygtninge og familiesammenførte,
| som får tilbudt et program. Grundtilskuddet ydes til dækning af sociale merudgifter og generelle
| udgifter til modtagelsen i kommunerne.
| I 2021 udgør grundtilskuddet 2.915 kr. (2021-pl) pr. person pr. måned.
| Tilskuddet reguleres en gang årligt den 1. januar med satsreguleringsprocenten efter lov om
| en satsreguleringsprocent.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 1,1 mio. kr. i 2021, 1,1
| mio. kr. i 2022, 1,2 mio. kr. i 2023 og 1,1 mio. kr. i 2024 som følge af, at den bekendtgjorte
| satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere end lagt til grund for opregningen af

| 2021-pl| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet
| Antal resultattilskud (1.000)| 12,4| 9,1| 7,9| 9,4| 7,1| 5,2| 3,8
| II.| Ressourceforbrug
| Offentlige udgifter (mio. kr.)|  672,2| 463,3| 422,4| 434,7| 346,0| 275,7| 221,1
| III.| Gns. enhedsomkostninger
| Bestået dansk (kr.)| 35.331| 35.331| 35.331| 35.331| 35.331| 35.331| 35.331
| Job/uddannelse år 1-3 (kr.)| 82.806| 82.806| 82.806| 82.806| 82.806| 82.806| 82.806
| Job/uddannelse år 4-5 (kr.)| 55.204| 55.204| 55.204| 55.204| 55.204| 55.204| 55.204



122 § 14.71.05.10.

| kontoen på finanslovforslaget for 2021. På kontoen er der således indregnet en satsregulerings-
| procent på 2,0 pct.

| Aktivitetsoversigt

| Bemærkninger: * Grundtilskuddet var i 2017 og 2018 midlertidigt forhøjet med 50 pct. for flygtninge og familiesam-
| menførte til flygtninge som led i aftale mellem den daværende V-regeringen og KL om bedre rammer for at modtage
| og integrere flygtninge af marts 2016.

14.71.06. Hjælp i særlige tilfælde (Lovbunden)
På kontoen er afholdt udgifter til refusion af kommunernes udgifter til hjælp i særlige tilfælde

mv. efter integrationslovens kapitel 6 samt til udgifter efter § 23 f og § 24 a, stk. 2.
Den statslige refusion af kommunernes udgifter til hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 6 i

integrationsloven afskaffes med lov nr. 174 af 27. februar 2019 fra og med 2020. Kontoen om-
fatter fra og med 2020 dermed alene de statslige udgifter til refusion af kommunernes udgifter
til hjælp i forbindelse med udlændingens deltagelse i program efter integrationslovens § 23 f og
udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber og mindre arbejdspladsindretninger efter §
24 a, stk. 2.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 38,9 23,5 0,8 19,8 19,7 19,2 17,9
10. Hjælp i særlige tilfælde mv.

Udgift ................................................... 38,9 23,5 0,8 19,8 19,7 19,2 17,9
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 38,9 23,5 0,8 19,8 19,7 19,2 17,9

10. Hjælp i særlige tilfælde mv.
Kommunerne kan efter §§ 35-39 i lov om integration af udlændinge i Danmark, jf. LBK nr.

1127 af 11. oktober 2017 med senere ændringer, yde hjælp til enkeltudgifter, sygebehandling
mv., særlig hjælp vedrørende børn og hjælp til flytning til udlændinge. Det er en forudsætning,
at der er tale om udgifter, som ikke har kunnet forudses.

Kommunerne kan desuden udbetale hjælp til udgifter forbundet med deltagelse i programmet,
jf. integrationslovens § 23 f. Dette kan f.eks. være hjælp til dækning af udgifter til transport,
værktøj eller arbejdsbeklædning mv. Hjælpen forudsætter, at ansøgeren eller ægtefællen ikke selv
har midler til at afholde udgiften.

Endelig kan kommunerne yde hjælp til udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber
og mindre arbejdspladsindretninger efter integrationslovens § 24 a, stk. 2. Staten har til og med
2019 refunderet 50 pct. af kommunernes udgifter hertil.

Refusionen af kommunernes udgifter til hjælp i særlige tilfælde efter kapitel 6 i integra-
tionsloven er med lov nr. 174 af 27. februar 2019 afskaffet fra og med 2020. Kontoen omfatter
fra og med 2020 alene de statslige udgifter til refusion af hjælp i forbindelse med deltagelse i

| 2021-pl| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet
| Antal helårspersoner (1.000)| 25,0| 15,8| 11,4| 10,5| 11,4| 12,0| 11,7
| II.| Ressourceforbrug
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| 1.049,6| 523,9| 378,9| 349,4| 379,3| 398,2| 389,7
| III.| Gns. enhedsomkostninger
| Grundtilskud pr. integrationsmåned| 2.915| 2.915| 2.915| 2.915| 2.915| 2.915| 2.915
| Midlertidigt forhøjet grundtilskud for
| flygtninge og familiesammenførte til
| flygtninge| 4.372*| -| -| -| -| -| -
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program efter integrationslovens § 23 f og udgifter til hjælpemidler i form af arbejdsredskaber
og mindre arbejdspladsindretninger efter § 24 a, stk. 2.

Kontoen reguleres en gang årligt den 1. januar med det generelle pris- og lønindeks.

Aktivitetsoversigt

14.71.07. Reintegrationsbistand (Lovbunden)
På kontoen afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til reintegrationsbistand

efter § 10 i repatrieringsloven, jf. LBK nr. 1129 af 13. oktober 2017 med senere ændringer. Loven
gælder flygtninge mv., familiesammenførte udlændinge til flygtninge mv., andre familiesam-
menførte udlændinge og udlændinge, som er meddelt opholdstilladelse i Danmark efter regler,
som gjaldt før udlændingeloven af 1983, eller som er født her i landet som efterkommere af disse
samt danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der i forbindelse med repatrieringen løses
fra deres danske statsborgerskab. Loven gælder ikke for personer, der er statsborgere i et andet
nordisk land eller er statsborgere i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union, er omfattet
af aftalen om Den Europæiske Unions Samarbejde eller er omfattet af Den Europæiske Unions
regler om visumfritagelse og om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse
med arbejdskraftens frie bevægelighed mv.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 33,9 36,8 35,0 39,8 43,0 45,8 48,4
10. Reintegrationsbistand

Udgift ................................................... 33,9 36,8 35,0 39,8 43,0 45,8 48,4
43. Interne statslige overførsels-

  udgifter .......................................... 0,6 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0
44. Tilskud til personer ....................... 33,3 36,2 34,4 38,8 42,0 44,8 47,4

Bemærkninger: Der overføres 1,0 mio. kr. årligt til § 14.71.09.20. Administrationsudgifter.

10. Reintegrationsbistand
Kommunalbestyrelsen kan efter ansøgning yde en løbende månedlig reintegrationsbistand i

fem år til personer, der er omfattet af repatrieringsloven. Reintegrationsbistanden kan ydes, hvis
en person, der ikke har midler til dækning af behovet for reintegrationsbistand, ønsker at vende
tilbage til sit hjemland eller sit tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Det er
ligeledes en betingelse, at den pågældende har haft opholdstilladelse i Danmark i fem år og på
tidspunktet for repatrieringen er fyldt 55 år, at den pågældende opfylder betingelserne for at
modtage førtidspension, eller at den pågældende er fyldt 50 år og på grund af sin helbredstilstand
eller lignende forhold ikke skønnes at kunne skaffe sig et forsørgelsesgrundlag i hjemlandet eller
det tidligere opholdsland.

I stedet for en løbende, månedlig reintegrationsbistand i en 5-årig periode kan personen an-
mode om en løbende, månedlig livslang reintegrationsbistand. Anmodningen er uigenkaldelig.

Den månedlige reintegrationsbistand i den livslange periode udgør 80 pct. af reintegrations-
bistanden i den 5-årige periode. Derudover kan personer, der har fået ophold efter udlændinge-

2021-pl 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

I. Aktivitet
Antal helårspersoner (1.000) 25,0 15,8 11,4 10,5 11,4 12,0 11,7

II. Ressourceforbrug
Offentlige udgifter (mio. kr.) 144,9 79,2 47,7 39,5 39,5 38,3 35,7
Statslige udgifter (mio. kr.) 72,5 39,6 23,8 19,8 19,7 19,2 17,9

III. Gns. Enhedsomkostninger
Gennemsnit årlig udgift (i 1.000 kr.) 5,8 5,0 4,2 3,8 3,5 3,2 3,0
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reglerne gældende før den 1. juli 2002, få en supplerende reintegrationsbistand på 1.000 kr. pr.
måned i fem år eller 800 kr. pr. måned i livslang ydelse.

Størrelsen af reintegrationsbistanden fastsættes af udlændinge- og integrationsministeren. Bi-
standen fastsættes i forhold til leveomkostningerne i de enkelte lande og på grundlag af en vur-
dering af mulighederne for en vellykket integration.

Udbetaling Danmark forestår udbetaling af reintegrationsbistand.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2021, 0,1 mio.
| kr. i 2022, 0,1 mio. kr. i 2023 og 0,1 mio. kr. i 2024 som følge af, at den bekendtgjorte satsre-
| guleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere end lagt til grund for opregningen af kontoen
| på finanslovforslaget for 2021. På kontoen er der således indregnet en satsreguleringsprocent på
| 2,0 pct.

| Aktivitetsoversigt

14.71.08. Repatriering af udlændinge (Lovbunden)
På kontoen afholdes udgifter til refusion af kommunernes udgifter til hjælp til repatriering

efter §§ 7 og 8 i repatrieringsloven, jf. LBK nr. 1129 af 13. oktober 2017 med senere ændringer.
Loven gælder flygtninge mv., familiesammenførte udlændinge til flygtninge mv., andre familie-
sammenførte udlændinge og udlændinge, som er meddelt opholdstilladelse i Danmark efter regler,
som gjaldt før udlændingeloven af 1983, eller som er født her i landet som efterkommere af disse
samt danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der i forbindelse med repatrieringen løses
fra deres danske statsborgerskab. Loven gælder ikke for personer, der er statsborgere i et andet
nordisk land eller er statsborgere i et land, der er tilsluttet Den Europæiske Union eller er omfattet
af aftalen om Den Europæiske Unions Samarbejde eller er omfattet af Den Europæiske Unions
regler om visumfritagelse og om ophævelse af indrejse- og opholdsbegrænsninger i forbindelse
med arbejdskraftens frie bevægelighed mv.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 50,5 78,9 59,7 77,7 77,7 77,7 77,7
10. Hjælp til repatriering

Udgift ................................................... 50,5 78,9 59,7 77,7 77,7 77,7 77,7
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 50,5 78,9 59,7 77,7 77,7 77,7 77,7

10. Hjælp til repatriering
| Personer, der vælger at repatriere, ydes efter ansøgning hjælp til tilbagevenden til hjemlandet
| eller det tidligere opholdsland med henblik på at tage varig bopæl. Hjælpen ydes kun, hvis per-
| sonen ikke selv har midler til repatriering. En person kan kun modtage hjælp til repatriering én
| gang.
| Hjælp til repatriering omfatter hjælp til etablering i hjemlandet eller det tidligere opholdsland
| med 144.900 kr. (2021-pl) pr. person, der er fyldt 18 år, og med 44.192 kr. (2021-pl) pr. person,
| der ikke er fyldt 18 år. Hjælp til repatriering omfatter desuden udgifter til rejsen fra Danmark til
| hjemlandet eller det tidligere opholdsland, herunder udgifter til transport af personlige ejendele

| 2021-pl| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet
| Antal helårspersoner (1.000)| 0,9| 0,9| 0,9| 1,0| 1,1| 1,1| 1,2
| II.| Ressourceforbrug
| Samlede udgifter (mio. kr.)| 35,3| 37,5| 35,7| 39,8| 43,0| 45,8| 48,4
| III.| Gns. Enhedsomkostninger
| Bistand pr. år (1.000 kr.)| 39,2| 41,7| 39,7| 40,2| 40,1| 40,0| 40,0
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| eller nyanskaffelse heraf i hjemlandet på op til 31.836 kr. (2021-pl) pr. person og udgifter på højst
| 16.775 kr. (2021-pl) til transport af udstyr, der er nødvendigt for personens eller dennes families
| erhverv i hjemlandet eller det tidligere opholdsland. Hjælp til repatriering omfatter endvidere
| udgifter på højst 16.775 kr. (2021-pl) til køb af erhvervsudstyr, der vil være egnet til at fremme
| personens beskæftigelsesmuligheder, samt udgifter på højest 16.775 kr. (2021-pl) til transport af
| sådant udstyr. Hjælp til repatriering omfatter endvidere visse andre udgifter, såsom fx sygefor-
| sikring det første år i hjemlandet eller det tidligere opholdsland.
| Det skønnes, at den gennemsnitlige udgift til repatriering vil udgøre 172.673 kr. (2021-pl)
| pr. person i 2021.
| De beløb, der kan ydes til hjælp til repatriering, reguleres én gang årligt den 1. januar med
| satsreguleringsprocenten efter lov om en satsreguleringsprocent. Det er antaget, at 450 personer
| repatrierer årligt.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 0,2 mio. kr. i 2021, 0,2
| mio. kr. i 2022, 0,2 mio. kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. i 2024 som følge af, at den bekendtgjorte
| satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere end lagt til grund for opregningen af
| kontoen på finanslovforslaget for 2021. På kontoen er der således indregnet en satsregulerings-
| procent på 2,0 pct.

| Aktivitetsoversigt

14.71.09. Administrationsudgifter til Udbetaling Danmark
På kontoen afholdes udgifter til dækning af Udbetaling Danmarks omkostninger forbundet

med administration og udbetaling af reintegrationsbistand.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 0,6 0,5 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0
Indtægtsbevilling ......................................... 0,6 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0
20. Administrationsudgifter

Udgift ................................................... 0,6 0,5 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0
22. Andre ordinære driftsomkostninger 0,6 0,5 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0
Indtægt ................................................ 0,6 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0
33. Interne statslige overførsels-

  indtægter ........................................ 0,6 0,6 0,6 1,0 1,0 1,0 1,0
Bemærkninger: Der overføres 1,0 mio. kr. årligt fra § 14.71.07.10. Reintegrationsbistand.

| 2021-pl| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet
| Antal repatrierede| 360| 500| 450| 450| 450| 450| 450
| II.| Ressourceforbrug
| Offentlige udgifter
| (mio. kr.)| 53,6| 80,5| 60,9| 77,7| 77,7| 77,7| 77,7
| Statslige udgifter
| (mio. kr.)| 53,6| 80,5| 60,9| 77,7| 77,7| 77,7| 77,7
| III.| Gns. Enhedsomkost-
| ninger
| Udgift pr. repatrieret | 148.750| 160.315| 135.320| 172.673| 172.673| 172.673| 172.673
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20. Administrationsudgifter
Udbetalingerne, der forestås af Udbetaling Danmark, sker i henhold til repatrieringsloven, jf.

LBK nr. 1129 af 13. oktober 2017 med senere ændringer.

14.71.10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet, ny refusion (Lovbunden)
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 0,0 0,0 - - - - -
10. Kontanthjælp ifm. integrations-

program 80 pct. refusion
Udgift ................................................... - 0,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... - 0,0 - - - - -

20. Kontanthjælp ifm. integrations-
program 40 pct. refusion
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,0 0,0 - - - - -

30. Kontanthjælp ifm. integrations-
program 30 pct. refusion
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,0 0,0 - - - - -

40. Kontanthjælp ifm. integrations-
program 20 pct. refusion
Udgift ................................................... 0,0 0,0 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 0,0 0,0 - - - - -
Bemærkninger: For historiske oplysninger om kontanthjælp ifm. integrationsprogrammet henvises til § 14.71.01.10.
Kontanthjælp ifm. i ntegrationsprogrammet og jobrefusion.

10. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 80 pct. refusion
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

20. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 40 pct. refusion
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

30. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 30 pct. refusion
Der budgetteres ikke længere på kontoen.

40. Kontanthjælp ifm. integrationsprogram 20 pct. refusion
Der budgetteres ikke længere på kontoen.
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14.71.11. Forsørgelsesydelse ifm. program (Lovbunden)
Fra bevillingen afholdes statens udgifter til ydelse til personer, der deltager i program i hen-

hold til integrationslovens kapitel 4. Udlændinge, der er i stand til at klare sig selv, eventuelt ved
hjælp til forsørgelse af ægtefælle, modtager ikke ydelse i henhold til § 2 i lov om aktiv social-
politik. Satserne for ydelsen er fastsat i lov om aktiv socialpolitik, § 22.

Med lov nr. 174 af 27. februar 2019 ændres navnet for integrationsydelse med virkning fra
2020 til henholdsvis selvforsørgelses- og hjemrejseydelsen og overgangsydelse.

For flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der deltager i et selvforsørgelses og
hjemrejseprogram, benævnes ydelsen fra 2020 selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, og for øvrige
ydelsesmodtagere benævnes ydelsen overgangsydelse. Der er ikke forskelle på ydelserne mv. 

Staten refunderer kommunernes udgifter til ydelserne afhængigt af den enkelte modtagers
ydelsesanciennitet, faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5 til 26, 30 pct.
fra uge 27 til 52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Kommunernes samlede nettoudgifter til ydelserne er omfattet af den kommunale budgetga-
ranti. Kontoen reguleres med den afdæmpede reguleringsprocent, tilpasningsprocenten+1,7 som
følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 265,8 180,1 189,0 111,7 71,3 56,9 54,3
10. Forsørgelsesydelse ifm. program

med 80 pct. refusion
Udgift ................................................... 14,5 7,1 10,4 4,4 2,8 2,2 2,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 14,5 7,1 10,4 4,4 2,8 2,2 2,1

20. Forsørgelsesydelse ifm. program
med 40 pct. refusion
Udgift ................................................... 30,0 18,2 21,3 11,3 7,2 5,7 5,5
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 30,0 18,2 21,3 11,3 7,2 5,7 5,5

30. Forsørgelsesydelse ifm. program
med 30 pct. refusion
Udgift ................................................... 30,5 13,9 21,7 8,6 5,5 4,4 4,2
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 30,5 13,9 21,7 8,6 5,5 4,4 4,2

40. Forsørgelsesydelse ifm. program
med 20 pct. refusion
Udgift ................................................... 190,8 140,9 135,6 87,4 55,8 44,6 42,5
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 190,8 140,9 135,6 87,4 55,8 44,6 42,5

10. Forsørgelsesydelse ifm. program med 80 pct. refusion
Fra bevillingen afholder staten udgifter til ydelser i forbindelse med program med 80 pct. re-

fusion.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2023 som
| følge af ændret ledighedsskøn i forbindelse med Økonomisk Redegørelse i august 2020.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 0,2 mio. kr. i 2021 og 0,1
| mio. kr. i 2022 som følge af ændret ledighedsskøn i forbindelse med Økonomisk Redegørelse i
| december 2020.
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| Aktivitetsoversigt

20. Forsørgelsesydelse ifm. program med 40 pct. refusion
Fra bevillingen afholder staten udgifter til ydelse i forbindelse med et program med 40 pct.

refusion.
2019.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2021, 0,1
| mio. kr. i 2022 og 0,1 mio. kr. i 2024 som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent
| for 2021 er 0,3 pct.-point lavere end lagt til grund for opregningen af kontoen på finanslovfor-
| slaget for 2021. På kontoen er der således indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 0,5 mio. kr. i 2021, 0,1
| mio. kr. i 2022, 0,1 mio. kr. i 2023 og opjusteret med 0,1 mio. kr. i 2024 som følge af ændret
| ledighedsskøn i forbindelse med Økonomisk Redegørelse i december 2020.

| Aktivitetsoversigt

30. Forsørgelsesydelse ifm. program med 30 pct. refusion
Fra bevillingen afholder staten udgifter til ydelse i forbindelse med programmet med 30 pct.

refusion.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2021 og 0,1
| mio. kr. i 2024 som følge af ændret ledighedsskøn i forbindelse med Økonomisk Redegørelse i
| august 2020.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2023 som
| følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere end lagt til
| grund for opregningen af kontoen på finanslovforslaget for 2021. På kontoen er der således ind-
| regnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 0,4 mio. kr. i 2021, 0,1
| mio. kr. i 2022 og opjusteret med 0,1 mio. kr. i 2024 som følge af ændret ledighedsskøn i for-
| bindelse med Økonomisk Redegørelse i december 2020.

| Aktivitetsoversigt

| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet
| Antal helårspersoner (1.000)| 0,2| 0,1| 0,1| 0,1| 0,0| 0,0| 0,0
| II.| Ressourceforbrug
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| 18,8| 9,0| 13,1| 5,5| 3,5| 2,8| 276
| III.| Gns. enhedsomkostninger
| Gennemsnitligt månedlig ydelse| 8.400| 9.141| 8.400| 9.141| 9.141| 9.141| 9.141

| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet
| Antal helårspersoner (1.000)| 0,2| 0,1| 0,1| 0,3| 0,2| 0,1| 0,1
| II.| Ressourceforbrug
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| 77,6| 46,0| 54,2| 28,2| 18,0| 14,4| 13,7
| III.| Gns. enhedsomkostninger
| Gennemsnitligt månedlig ydelse| 8.400| 9.141| 8.400| 9.141| 9.141| 9.141| 9.141

| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet
| Antal helårspersoner (1.000)| 1,0| 0,8| 0,7| 0,3| 0,2| 0,1| 0,1
| II.| Ressourceforbrug
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| 105,2| 47,0| 72,9| 28,8| 18,3| 14,7| 14,0
| III.| Gns. enhedsomkostninger
| Gennemsnitligt månedlig ydelse| 8.400| 9.141| 8.400| 9.141| 9.141| 9.141| 9.141
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40. Forsørgelsesydelse ifm. program med 20 pct. refusion
Fra bevillingen afholder staten udgifter til forsørgelse i forbindelse med program med 20 pct.

refusion.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 0,2 mio. kr. i 2021, 0,3
| mio. kr. i 2023 og 0,5 mio. kr. i 2024 som følge af ændret ledighedsskøn i forbindelse med
| Økonomisk Redegørelse i august 2020.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 0,3 mio. kr. i 2021, 0,2
| mio. kr. i 2022, 0,1 mio. kr. i 2023 og 0,2 mio. kr. i 2024 som følge af, at den bekendtgjorte
| satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point lavere end lagt til grund for opregningen af
| kontoen på finanslovforslaget for 2021. På kontoen er der således indregnet en satsregulerings-
| procent på 2,0 pct.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 4,3 mio. kr. i 2021, 1,2
| mio. kr. i 2022, 0,1 mio. kr. i 2023 og opjusteret med 0,8 mio. kr. i 2024 som følge af ændret
| ledighedsskøn i forbindelse med Økonomisk Redegørelse i december 2020.

| Aktivitetsoversigt

14.71.12. Forsørgelsesydelse for øvrige (Lovbunden)
Fra bevillingen afholdes statens udgifter til overgangsydelse til personer, der ikke deltager i

et program i henhold til integrationslovens kapitel 4. Det gælder øvrige personer, der ikke op-
fylder opholdskravet om ophold i Riget i 9 af de foregående 10 år eller kravet om 2 ½ års be-
skæftigelse efter indrejse i Danmark, men som i øvrigt opfylder kravene for at modtage hjælp
efter lov om aktiv socialpolitik mv.

Staten refunderer kommunernes udgifter til overgangsydelse afhængigt af den enkelte mod-
tagers ydelsesanciennitet, faldende over tid fra 80 pct. de første 4 uger, 40 pct. fra uge 5 til 26,
30 pct. fra uge 27 til 52 og 20 pct. fra den 53. uge med ydelser.

Kommunernes samlede nettoudgifter til ydelser i forbindelse med et program er omfattet af
den kommunale budgetgaranti. Kontoen reguleres med den afdæmpede reguleringsprocent,
tilpasningsprocentern+1,7 som følge af obligatorisk pensionsbidrag.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 126,2 127,1 126,7 182,9 186,3 174,2 159,1
10. Forsørgelsesydelse for øvrige

med 80 pct. refusion
Udgift ................................................... 11,3 16,7 11,5 23,9 24,5 22,9 20,9
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 11,3 16,7 11,5 23,9 24,5 22,9 20,9

20. Forsørgelsesydelse for øvrige
med 40 pct. refusion
Udgift ................................................... 17,1 22,4 13,1 32,0 32,9 30,8 28,1
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 17,1 22,4 13,1 32,0 32,9 30,8 28,1

30. Forsørgelsesydelse for øvrige
med 30 pct. refusion
Udgift ................................................... 9,7 12,0 13,0 17,2 17,7 16,5 15,1

| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet
| Antal helårspersoner (1.000)| 9,8| 7,6| 6,8| 4,0| 2,6| 2,0| 1,9
| II.| Ressourceforbrug
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| 987,0| 713,4| 686,5| 437,0| 278,8| 223,0| 212,4
| III.| Gns. enhedsomkostninger
| Gennemsnitligt månedlig ydelse| 8.400| 9.141| 8.400| 9.141| 9.141| 9.141| 9.141
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42. Overførselsudgifter til kommuner
  og regioner .................................... 9,7 12,0 13,0 17,2 17,7 16,5 15,1

40. Forsørgelsesydelse for øvrige
med 20 pct. refusion

 Udgift ................................................... 88,0 75,9 89,1 109,8 111,2 104,0 95,0
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 88,0 75,9 89,1 109,8 111,2 104,0 95,0

10. Forsørgelsesydelse for øvrige med 80 pct. refusion
Fra bevillingen afholder staten udgifter til overgangsydelse for øvrige med 80 pct. refusion.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2021, 0,2
| mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024 som følge af ændret ledighedsskøn i forbindelse med
| Økonomisk Redegørelse i august 2020.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2022 og 0,1
| mio. kr. i 2024 som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent for 2021 er 0,3 pct.-point
| lavere end lagt til grund for opregningen af kontoen på finanslovforslaget for 2021. På kontoen
| er der således indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.
| Som følge af forlængelse af det midlertidige børnetilskud til visse forsørgere frem til og med
| d. 31. december 2021 (videreførelse af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk
| Folkeparti og Enhedslisten om et nyt midlertidigt børnetilskud af september 2019), er bevillingen
| opjusteret med 0,2 mio. kr. i 2021.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 1,1 mio. kr. i 2021, 0,6
| mio. kr. i 2022, 0,1 mio. kr. i 2023 og opjusteret med 0,4 mio. kr. i 2024 som følge af ændret
| ledighedsskøn i forbindelse med Økonomisk Redegørelse i december 2020.

| Aktivitetsoversigt

20. Forsørgelsesydelse for øvrige med 40 pct. refusion
Fra bevillingen afholder staten udgifter til overgangsydelse for øvrige med 40 pct. refusion.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2021, 0,3 mio.
| kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024 som følge af ændret ledighedsskøn i forbindelse med Økonomisk
| Redegørelse i august 2020.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2022, 0,1
| mio. kr. i 2023 og 0,1 mio. kr. i 2024 som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent
| for 2021 er 0,3 pct.-point lavere end lagt til grund for opregningen af kontoen på finanslovfor-
| slaget for 2021. På kontoen er der således indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.
| Som følge af forlængelse af det midlertidige børnetilskud til visse forsørgere frem til og med
| d. 31. december 2021 (videreførelse af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk
| Folkeparti og Enhedslisten om et nyt midlertidigt børnetilskud af september 2019), er bevillingen
| opjusteret med 0,2 mio. kr. i 2021.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 1,6 mio. kr. i 2021, 0,8
| mio. kr. i 2022 og opjusteret med 0,5 mio. kr. i 2024 som følge af ændret ledighedsskøn i for-
| bindelse med Økonomisk Redegørelse i december 2020.

| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet
| Antal helårspersoner (1.000)| 0,2| 0,1| 0,2| 0,3| 0,3| 0,3| 0,3
| II.| Ressourceforbrug
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| 14,7| 21,2| 14,7| 29,8| 30,6| 28,6| 26,2
| III.| Gns. enhedsomkostninger
| Gennemsnitligt månedlig ydelse| 7.694| 7.410| 7.694| 7.501| 7.410| 7.410| 7.410
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30. Forsørgelsesydelse for øvrige med 30 pct. refusion
Fra bevillingen afholder staten udgifter til overgangsydelse for øvrige med 30 pct. refusion.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 0,1 mio. kr. i 2021, 0,1
| mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024 som følge af ændret ledighedsskøn i forbindelse med
| Økonomisk Redegørelse i august 2020.
| Som følge af forlængelse af det midlertidige børnetilskud til visse forsørgere frem til og med
| d. 31. december 2021 (videreførelse af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk
| Folkeparti og Enhedslisten om et nyt midlertidigt børnetilskud af september 2019), er bevillingen
| opjusteret med 0,1 mio. kr. i 2021.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 0,8 mio. kr. i 2021, 0,4
| mio. kr. i 2022, 0,1 mio. kr. i 2023 og opjusteret med 0,4 mio. kr. i 2024 som følge af ændret
| ledighedsskøn i forbindelse med Økonomisk Redegørelse i december 2020.

| Aktivitetsoversigt

40. Forsørgelsesydelse for øvrige med 20 pct. refusion
Fra bevillingen afholder staten udgifter til overgangsydelse for øvrige med 20 pct. refusion.

| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 0,2 mio. kr. i 2021, 0,1
| mio. kr. i 2022, 0,8 mio. kr. i 2023 og 1,3 mio. kr. i 2024 som følge af ændret ledighedsskøn i
| forbindelse med Økonomisk Redegørelse i august 2020.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 0,4 mio. kr. i 2022, 0,3
| mio. kr. i 2023 og 0,3 mio. kr. i 2024 som følge af, at den bekendtgjorte satsreguleringsprocent
| for 2021 er 0,3 pct.-point lavere end lagt til grund for opregningen af kontoen på finanslovfor-
| slaget for 2021. På kontoen er der således indregnet en satsreguleringsprocent på 2,0 pct.
| Som følge af Aftale mellem regeringen, Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti,
| Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet om udvidelse af hjælpepakker af ok-
| tober 2020 er bevillingen opjusteret med 1,6 mio. kr. i 2021.
| Som følge af forlængelse af det midlertidige børnetilskud til visse forsørgere frem til og med
| d. 31. december 2021 (videreførelse af Aftale mellem regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk
| Folkeparti og Enhedslisten om et nyt midlertidigt børnetilskud af september 2019) er bevillingen
| opjusteret med 0,5 mio. kr. i 2021.
| I forbindelse med ændringsforslagene er kontoen nedjusteret med 5,5 mio. kr. i 2021, 2,5
| mio. kr. i 2022, 0,3 mio. kr. i 2023 og opjusteret med 1,8 mio. kr. i 2024 som følge af ændret
| ledighedsskøn i forbindelse med Økonomisk Redegørelse i december 2020.

| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet
| Antal helårspersoner (1.000)| 0,5| 0,3| 0,4| 0,9| 0,9| 0,9| 0,8
| II.| Ressourceforbrug
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| 44,3| 56,8| 33,4| 80,1| 82,2| 76,9| 70,3
| III.| Gns. enhedsomkostninger
| Gennemsnitligt månedlig ydelse| 7.694| 7.410| 7.694| 7.501| 7.410| 7.410| 7.410

| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024

| I.| Aktivitet
| Antal helårspersoner (1.000)| 0,4| 0,4| 0,5| 0,6| 0,7| 0,6| 0,6
| II.| Ressourceforbrug
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| 33,4| 40,7| 43,8| 57,3| 58,9| 55,0| 50,3
| III.| Gns. enhedsomkostninger
| Gennemsnitligt månedlig ydelse| 7.694| 7.410| 7.694| 7.501| 7.410| 7.410| 7.410
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14.71.13. Berigtigelser vedrørende refusion af kommunale udgifter (Lovbunden)
Beskæftigelsesministeriet administrerer på vegne af Udlændinge- og Integrationsministeriet

et refusionssystem vedrørende kommunale udgifter under Udlændinge- og Integrationsministeriets
område. Kontoen omfatter berigtigelser til dette. Berigtigelserne vedrører samtlige ydelser, der
er omfattet af refusionssystemet. Kontoen omfatter ikke berigtigelser af udgifter vedrørende pe-
rioden fra og med 2016 for ydelser omfattet af refusionsomlægningen som følge af Aftale mellem
den daværende SR-regering, Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti om re-
form af refusionssystemet og tilpasninger i udligningssystemet af februar 2015. For disse udgifter
er berigtigelser en integreret del af det nye refusionssystem, hvor der sker en løbende genbereg-
ning i systemet, og de vil derfor indgå på de enkelte ydelseskonti. Eventuelle berigtigelser optages
på lov om tillægsbevilling.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 80,1 45,1 - - - - -
10. Berigtigelser vedrørende refu-
 sion

Udgift ................................................... 80,1 45,1 - - - - -
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 80,1 45,1 - - - - -

10. Berigtigelser vedrørende refusion
Der henvises til bemærkningerne under hovedkontoen.

14.71.14. Resultattilskud ifm. repatriering af udlændinge (Lovbunden)
På kontoen afholdes udgifter til udbetaling af resultattilskud til kommunerne i forbindelse

med repatriering af personer.

Budgetspecifikation: 
 R R B F BO1 BO2 BO3
Mio. kr. 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Udgiftsbevilling ........................................... 8,4 6,7 11,9 7,3 7,3 7,3 7,3
10. Resultattilskud

Udgift ................................................... 8,4 6,7 11,9 7,3 7,3 7,3 7,3
42. Overførselsudgifter til kommuner

  og regioner .................................... 8,4 6,7 11,9 7,3 7,3 7,3 7,3

| 2018| 2019| 2020| 2021| 2022| 2023| 2024
| I.| Aktivitet
| Antal helårspersoner (1.000)| 4,9| 4,1| 4,9| 6,0| 6,3| 5,8| 5,3
| II.| Ressourceforbrug
| Offentlige udgifter (mio. kr.)| 455,3| 384,2| 450,6| 548,9| 556,1| 520,0| 475,2
| III.| Gns. enhedsomkostninger
| Gennemsnitligt månedlig ydelse| 7.694| 7.410| 7.694| 7.501| 7.410| 7.410| 7.410


