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Tak for din henvendelse af 30. juni 2015, hvor du gennem Sundhedsog Omsorgsforvaltning har stillet tre spørgsmål til Beskæftigelses- og
Integrationsforvaltningen
vedrørende
regeringens
kommende
lovforslag om en ny integrationsydelse til nytilkomne udlændinge.
Spørgsmål 1
Størrelsen af målgruppen for starthjælp i Københavns Kommune? (da
KBH er nul-kommune og derfor ikke modtager flygtninge – er det
formentlig alene antallet af familie-sammenføringer).
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar
Målgruppen for integrationsydelse i regeringens kommende lovforslag
omfatter den samme persongruppe som den tidligere starthjælp,
herunder bl.a. nytilkomne flygtninge og familiesammenførte, som
tager lovligt ophold i Danmark. Målgruppen vil blive omfattet af
integrationsydelsen i de første 7 år i landet.
•

Nytilkomne flygtninge: Københavns Kommune modtager som
nul-kvote-kommune kun flygtninge i ganske særlige tilfælde. I
2015 har kommunen indtil videre kun modtaget 1 flygtning.
Københavns Kommune har i de seneste år modtaget 10-15
flygtninge årligt.

•

Familiesammenførte: Udlændingelovens regler om ægtefælleforsørgelse og sikkerhedsstillelse betyder, at kun en lille andel
af de familiesammenførte udlændinge er berettiget til ydelse.
Forvaltningen vurderer, at Københavns Kommune på
nuværende tidspunkt har cirka 100 familiesammenførte
borgere i det treårige integrationsprogram, som er på offentlig
ydelse. Når lovforslaget foreligger, vil forvaltningen beregne
hvor mange udenlandske borgere i København, lovændringen
samlet set vil berøre inden for den 7-årige periode.

Spørgsmål 2
Om KK rent juridisk ville kunne tilbyde fremtidige
statshjælpsmodtagere en form for personligt tillæg eller anden form
for målrettet støtte (fx støtte til tandpleje, transport, medicin mv.) for
at afbøde de værste negative konsekvenser af starthjælpen.
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Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar
Der findes allerede i dag bestemmelser i Integrationsloven og
aktivloven om hjælp til enkeltudgifter, tandpleje, medicin og
transport. Reglerne om hjælp til enkeltudgifter, tandpleje, medicin
mv. administreres af Socialforvaltningen. BIF administrerer alene
hjælp til transport i forbindelse med borgerens integrationsprogram.
Ud over disse lovfastsatte regler kan Københavns Kommune ikke yde
økonomisk hjælp for at reducere konsekvenserne af en lavere ydelse.
Spørgsmål 3
Om KK parallelt med indførelse af starthjælpen kunne styrke det
nuværende integrationsprogram for at få flygtninge og
familiesammenførte hurtigere i arbejdet – fx gennem en hurtigere
kompetenceafklaring, gentagen og fremrykket virksomhedsrettet
aktivering, styrket danskundervisning mv.
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar
En eventuel styrkelse af det nuværende integrationsprogram over for
nytilkomne flygtninge og familiesammenførte vil forudsætte, at der
afsættes yderligere ressourcer og midler til en intensiveret indsats for
målgruppen. På baggrund af en anmodning fra SF i Beskæftigelsesog Integrationsudvalget er forvaltningen netop ved at udarbejde et
notat til budgetforhandlingerne om en styrket indsats for nytilkomne
flygtninge.

Med venlig hilsen

Birgitte Hansen
Adm. direktør
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