Økonomiudvalget

Punkt 5.

Godkendelse af den videre proces om serviceniveau ift. Ukraine-indsatsen
2022-029427
Job og Velfærd indstiller, at Økonomiudvalget godkender, at de relevante fagudvalg, dvs. Børne- og
Undervisningsudvalget, Job- og Velfærdsudvalget, samt Sundheds- og Kulturudvalget, fastlægger det
fremadrettede serviceniveau, herunder forventede prognoser om ansættelser og økonomi til opgaven ift.
Ukraine-indsatsen, på eget område.
Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Som konsekvens af Ruslands invasion af Ukraine har ca. 5,2 mio. ukrainere forladt Ukraine. De nationale
myndigheder har tidligere meldt ud, at der kan komme op mod 100.000 fordrevne ukrainere til Danmark.
Hvis dette estimat er korrekt, vil dette svare til, at der vil blive visiteret ca. 3.800 fordrevne ukrainere til
Aalborg Kommune. Meldingen fra de nationale myndigheder er, at det forventes, at ca. 60 pct. af ukrainerne
vil være voksne, mens 40 pct. vil være børn.
Pr. 28. april 2022 der i alt indgivet 24.979 ansøgninger om opholdstilladelse efter særloven i Danmark. Der
er udstedt opholdstilladelse til 9.750 fordrevne ukrainere efter særloven.
I Aalborg Kommune er der pr. 2. maj 2022 meddelt opholdstilladelse til 350 fordrevne ukrainere fordelt på
220 voksne og 130 børn. Der er indkvarteret 147 fordrevne ukrainere (79 voksne og 68 børn) i midlertidig,
kommunal indkvartering. 117 private indkvarteringsværter har ansøgt om kompensation til privat
indkvartering.
Der er stor usikkerhed om, hvor mange fordrevne ukrainere, der vil komme til Danmark. Aktuelt lader det til,
at tallene fra politiets indrejsekontrol ved grænsen, samt antallet af ansøgninger efter særloven, er faldende.
Samtidig melder de ukrainske myndigheder, at flere ukrainere vender tilbage til Ukraine. Der er derfor
tendenser til, at ankomsten af fordrevne ukrainere fra Danmark er aftagende. På baggrund af dette arbejder
Job og Velfærd aktuelt med et scenarie om, at der på landsplan vil ankomme 35.000 til august 2022 og
40.000 til december 2022. Dette svarer i Aalborg Kommune til ca. 1.300 fordrevne ukrainere til august 2022
og ca.1.500 til december 2022:

Forventet udvikling i antal modtagne fordrevne ukrainere
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Aalborg Kommunes indsats vedr. de fordrevne ukrainere kan opdeles i hhv. en midlertidig indsats i perioden,
indtil borgerne har fået meddelt opholdstilladelse og en permanent indsats til fordrevne ukrainere, som har
fået opholdstilladelse. Nedenfor redegøres for opgaverne forbundet med de to perioder.
Midlertidig indsats i perioden indtil ukrainerne har fået opholdstilladelse i Danmark
Indsatsen i den midlertidige periode omhandler følgende:

Kommunal indkvartering af fordrevne ukrainere, som ikke har andre steder at opholde sig

Udbetaling af overlevelseshjælp til fordrevne ukrainere, som ikke har midler til at forsørge sig selv

Udbetaling af økonomisk kompensation til private borgere, som huser fordrevne ukrainere i eget hjem

Midlertidigt skole- og dagtilbud (Solsikken Kjellerupsgade)

Ukrainere, som får en midlertidig indsats, får hjælp til at søge opholdstilladelse med henblik på at sikre,
at den midlertidige periode bliver så kortvarig som muligt
Det er overordnet set forventningen, at kommunerne under ét vil blive fuldt ud kompenseret af staten for
udgifter forbundet med den midlertidige periode. Serviceudgifter til indsatsen registreres særskilt i 2022. Det
forventes, at kompensationen bliver aftalt mellem regeringen og KL i forbindelse med økonomiforhandlinger
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vedrørende budget 2023. Der arbejdes efter, at Aalborg Kommunes tilrettelæggelse af den midlertidige
indsats sigter mod et omkostningsniveau på linje med kommunegennemsnittet, og at der dermed er fuld
statslig finansiering af udgifterne.
Job og Velfærd anbefaler, at indsatsen i den midlertidige periode fortsætter som nu.
Permanent indsats efter meddelt opholdstilladelse i Aalborg Kommune
Når ukrainerne har fået meddelt opholdstilladelse, bliver borgerne visiteret til en kommune. Kommunen skal
overtage ansvaret for borgeren senest fire dage efter visitering.
I forbindelse med modtagelse af de fordrevne ukrainere, er der en række opgaver, som skal løses. Dette
omfatter:

Modtagelse og registrering (indrejse, MitID mv.)

Boligplacering (midlertidig og permanent)

Administration forbundet med boligindskudslån

Oprettelse i ydelsessystemet, herunder boligsikring

Tolkeindsats

Kontakt/støtte til familie ved familiekonsulent.
Derudover er der en række områder og opgaver, som ikke følger en stram tidsfrist, og som bedre kan styres
i takt med mulighederne for at løfte opgaven. Det drejer sig om følgende opgaver:

Afvikling af integrationsprogram (integrationskontrakt, danskundervisning og beskæftigelsesrettede
tilbud mv.)

Dagtilbud til børn

Skoleundervisning af børn

Ældrepleje

Øvrige indsatser (servicelov, sundhedsindsats).
Fastlæggelse af serviceniveau
Forvaltningerne forventer ikke at kunne løfte opgaven vedr. de fordrevne ukrainere inden for kommunens
nuværende rammer, og derfor er forvaltningerne allerede i fuld gang med at opnormere til indsatsen. Det
forventes dog ikke at være muligt at rekruttere tilstrækkeligt kvalificeret personale til at løfte opgaven inden
for normalindsatsen. I tillæg hertil kan nævnes, at der kan opstå udfordringer ift. at skaffe tilstrækkeligt med
lokaler til eksempelvis dagtilbud, danskuddannelse mv.
Særloven af 16. marts 2022, samt det netop fremsatte lovforslag om ændring af særloven af 25. april 2022,
giver kommunerne adgang til at suspendere nogle af kravene til de forskellige integrationstilbud – og derved
tilrettelægge indsatsen mere fleksibelt. Det kan her fremhæves, at særloven af 16. marts 2022 giver
kommunerne adgang til at suspendere krav til integrationsindsatsen på beskæftigelsesområdet i tre
måneder, samt at det på danskuddannelsesområdet er muligt at reducere antallet af ugentlige lektioner,
således flere ukrainere kan komme i gang med danskundervisning.
Forslaget til ændring af særloven af 25. april 2022 vil, såfremt lovforslaget vedtages, bl.a. give mulighed for
at afvige krav til de forskellige integrationstilbud på Børne og Undervisningsområdet ved at styrke
muligheden for virtuel undervisning til skolepligtige ukrainske børn, samt fravigelse af sprogkrav til fordrevne
fra Ukraine.
På baggrund af ovenstående anbefales, at de relevante fagudvalg drøfter indsatsen for de fordrevne
ukrainere på eget område, herunder forventede prognoser om ansættelser og økonomi til opgaven, og på
baggrund heraf fastlægger serviceniveauet for indsatsen på eget område. De relevante fagudvalg er Børneog Undervisningsudvalget, Job- og Velfærdsudvalget, samt Sundheds- og Kulturudvalget.
Endvidere anbefales, at Økonomiudvalget i mødet den 13. juni 2022 får en orientering om – og dermed et
samlet overblik – over fagudvalgenes beslutninger.
Tidsplan:
 9. maj 2022 – Økonomiudvalget
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17. maj 2022 – Børne- og Undervisningsudvalget
20. maj 2022 – Job- og Velfærdsudvalget
25. maj 2022 – Sundheds- og Kulturudvalget
13. juni 2022 – Økonomiudvalget.
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