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Kære Ninna Thomsen
Tak for din henvendelse af den 16. oktober 2015, hvor du har stillet
spørgsmål til forvaltningen om, hvor mange borgere i Københavns
Kommune der vil modtage den nye, lave integrationsydelse, såfremt
regeringens stramninger vedtages.
Spørgsmål
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen bedes svare på, hvor
mange borgere i Københavns Kommune, der vil modtage den nye lave
integrationsydelse, såfremt regeringen stramninger vedtages.
Regeringens stramninger betyder i denne sammenhæng, at
integrationsydelsen også vil gælde borgere, som allerede er
bosiddende i Danmark.
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningens svar
På nuværende tidspunkt skønnes en gruppe på i alt ca. 1.000 borgere i
Københavns Kommune at blive omfattet af integrationsydelsen,
såfremt ydelsen vil omfatte borgere, der allerede er bosiddende i
Danmark.
Integrationsydelsen omfatter borgere, der ikke har opholdt sig i
Danmark i mindst 7 ud af de sidste 8 år. Opgørelsen tager således
udgangspunkt i borgere, der modtager kontanthjælp i Københavns
Kommune og som er indvandret til Danmark i 2007 eller senere, og
som dermed har været i landet i mindre end 7 år ud af den 8-årige
periode, som opgørelsen omfatter. Opgørelsen tager udgangspunkt i
senest tilgængelig data, som er fra 1. januar 2014.
En mere præcis opgørelse af antallet af borgere vil kræve en vurdering
af den enkelte borgersag. Dette skyldes, at konkrete forhold hos den
enkele kan betyde, at vedkommende er bliver undtaget fra
integrationsydelsen. F.eks. kan en EU-borger, som er i arbejde i 10
uger efter ankomst til landet, betegnes som ”vandrende arbejdstager”
og dermed blive undtaget fra integrationsydelsen.
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Opgørelsen omfatter ikke danske statsborgere, der har været udrejst
mere end ét år inden for de sidste 8 år. Det har ikke været muligt at få
data på denne målgruppe.

Med venlig hilsen
Birgitte Hansen
Adm. direktør
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