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Fakta 

 

Fokuseret finansiering af integrationsindsatsen 

I forlængelse af aftalen om kommunernes økonomi for 2016 er der gennemført et 

eftersyn af den samlede økonomi på integrationsområdet, herunder de grundtil-

skud og resultattilskud, som kommunerne modtager i forbindelse med integrati-

onsprogrammet. 

 

På baggrund af eftersynet har regeringen og KL drøftet den nuværende finansie-

ring af integrationsindsatsen. Regeringen har tilkendegivet, at den lægger vægt på, 

at finansieringen i højere grad går til de kommuner, der har flest udgifter til mod-

tagelse af flygtninge – og til de kommuner, der skaber de største resultater i inte-

grationsindsatsen. 

 

Regeringen vil derfor iværksætte følgende initiativer: 

 

 

Boks 7 

Regeringen har tilkendegivet, at den vil iværksætte følgende tiltag, der sikrer en mere fokuseret finansiering:  

 Styrket resultattilskud: Med henblik på at fastholde et stærkt økonomisk incitament for kommunerne forhøjes 

resultattilskuddet til kommunerne ved at få nytilkomne i beskæftigelse/uddannelse i de første tre år. Resultattil-

skuddet for bestået danskprøve nedjusteres samtidig. Tilskudsperioden for resultattilskuddet vedrørende be-

skæftigelse og uddannelse forlænges fra 3 til 5 år.  

 

 Forhøjelse af grundtilskud: I lyset af den ekstraordinære situation med et højt antal nytilkomne flygtninge for-

højes grundtilskuddet for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med 50 pct. for 2017 og 2018. Herved 

vil en øget andel af finansieringen af kommunerne følge med den enkelte flygtning/familiesammenførte til flygt-

ninge. Grundtilskuddet ydes fortsat i tre år.  

 
Regeringen og KL er i forlængelse heraf enige om at forhøje integrationstilskuddet på 200 mio. kr., som blev af-

talt med økonomiaftalen for 2016, med 225 mio. kr. til i alt 425 mio. kr. i 2016 svarende til en forhøjelse af grund-

tilskuddet allerede i 2016. 

   


