Økonomiudvalget

Punkt 17.

Orientering vedr. fagudvalgenes fastlæggelse af serviceniveau ift. Ukraine-indsatsen
2022-042066
Job og Velfærdsudvalget, Børne- og Undervisningsudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget fremsender
til Økonomiudvalgets orientering, status på antallet af fordrevne ukrainere i Aalborg Kommune, samt opsamling
vedr. fagudvalgenes fastlæggelse af serviceniveau ift. Ukraine-indsatsen.
Beslutning:
Til orientering.
Økonomiudvalget bemærker, at udvalgene bør tilrettelægge indsatserne svarende til den økonomi, staten
kompenserer Aalborg Kommune med.
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Sagsbeskrivelse
Økonomiudvalget besluttede i møde d. 9. maj 2022, at de relevante fagudvalg (Job- og Velfærdsudvalget,
Børne- og Undervisningsudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget) skulle drøfte indsatsen for de fordrevne
ukrainere på eget område, herunder forventede prognoser om ansættelser og økonomi til opgaven og på
den baggrund fastlægge serviceniveauet for indsatsen på eget område.
De relevante fagudvalg har nu drøftet indsatsen og Økonomiudvalget får hermed en status på antallet af
fordrevne ukrainere i Aalborg Kommune pr. 2. juni 2022, samt en orientering vedr. fagudvalgenes
beslutninger og de foreløbige forventninger til økonomien på området.
Status
Pr. 2. juni 2022 er der i alt indgivet 27.925 ansøgninger om opholdstilladelse efter særloven i Danmark. Der
er udstedt opholdstilladelse til 20.913 fordrevne ukrainere efter særloven. I Aalborg Kommune er der pr. 2.
juni 2022 meddelt opholdstilladelse til 843 fordrevne ukrainere fordelt på 506 voksne og 337 børn.
Der er fortsat stor usikkerhed om, hvor mange fordrevne ukrainere, der vil komme til Danmark. Der synes at
være en tendens til, at antallet af nye ansøgninger om opholdstilladelser er stagneret. Job og Velfærds
tidligere prognose om, at der på landsplan vil være ankommet 35.000 til august 2022 og 40.000 til december
2022, ser således fortsat ud til at være realistisk. Fordelingen på landsplan er fortsat, at ca. 60 pct. vil være
voksne og 40 pct. børn.
Figur 1: Forventet udvikling i antal modtagne fordrevne ukrainere i Aalborg Kommune
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Sammenfatning af fagudvalgenes beslutninger
Nedenfor sammenfattes hovedpointer fra fagudvalgenes beslutning. For uddybende information henvises til
bilag 1, der samler fagudvalgenes beslutninger.
Job- og Velfærdsudvalget:
 Job og Velfærd har opnormeret til indsatsen vedr. fordrevne ukrainere ved at ansætte 15 nye
medarbejdere, samt foretage en midlertidig intern omprioritering af 12-14 medarbejdere fra andre
afdelinger til Ydelsescentret og Job- og Integrationshuset.
 Den beskæftigelsesrettede indsats vil blive tilrettelagt ud fra ”det muliges kunst” inden for det
nuværende organisatoriske og lokalemæssige set-up. Der gøres brug af muligheden i særloven for
at suspendere tidsfristerne i integrationsloven, således det første virksomhedsrettede tilbud og
danskuddannelse i yderste konsekvens først igangsættes tre måneder efter borgerens ankomst til
Aalborg Kommune. Suspensionsmuligheden anvendes på alle flygtninge omfattet af indsats efter
integrationsloven.
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Børne- og Undervisningsudvalget
 Forventning om opnormering med 67 ansatte i august og 78 til december.
 Børn og Unge har etableret en midlertidig skole- og dagtilbudsløsning (Solsikken Kjellerupsgade) ift.
de fordrevne ukrainske børn og unge. Indsatserne i Solsikken er indtil videre tilrettelagt fleksibelt
indenfor rammerne af lovgivningen og med det primære formål at give børnene og de unge en tryg
opstart i Danmark. I takt med at børnenes og de unges hverdag kommer nærmere i retning af en
form for ”normalisering” vil indsatsen ift. dagtilbud og skole blive tilrettelagt i lighed med typiske
indsatser overfor tosprogede børn og unge.
 Det er pt. vurderingen, at der er ikke behov for at etablere yderligere midlertidige tilbud.
 Der er blandt Folketingets partier indgået en aftale om modtagelse af fordrevne børn og unge fra
Ukraine, som giver kommunerne mere frihed og fleksibilitet ift. at tilrettelægge indsatsen indenfor
skole- og dagtilbudsområdet. Det er ikke pt. vurderingen i Børn og Unge, at der er behov for at
udnytte mulighederne i aftalen set ift. det nuværende antal ukrainske børn og unge i Aalborg.
Sundheds- og Kulturudvalget
 Forventning om opnomering med 3-4 medarbejdere
 Opgaverne vedr. Borgerservice, tandpleje og sundhedspleje er lovbestemt, hvorfor serviceniveauet
ikke kan fraviges. Det samme gælder ift. foreningsindsatser, hvor kommunen skal yde tilskud til børn
og unge under 25 år, som melder sig ind i en forening. Der tilføjes ekstra økonomi til administration
og meromkostninger ift. brobygningsarbejdet mellem forening og flygtning.
Økonomi og det videre forløb
Indtil videre har Aalborg Kommune haft udgifter indenfor servicerammen på ca. 8,3 mio. kr. Hertil kommer
udgifter på ca. 0,5 mio. kr. til blandt andet forsørgelse indenfor det budgetgaranterede område.
Det forventes, at der tages stilling til den samlede model for den statslige kompensation til kommunerne i
forbindelse med økonomiaftalen, der indgås i denne uge. Udgangspunktet er at kommunerne under et
kompenseres for de samlede udgifter.
Økonomi og erhverv anbefaler umiddelbart, at kompensationen af udvalgene for merudgifter sker med afsæt
i Aalborg Kommunes forholdsmæssige andel af den samlede kommunale kompensation. Der fremlægges en
konkret udmøntningssag efter sommerferien. Med afsæt i dette og eventuelle udmeldinger i aftalen om den
indholdsmæssige tilrettelæggelse af indsatsen, kan der blive behov for en fornyet stillingtagen til
serviceniveauet i udvalgene, så det sikres at Aalborg Kommunes udgiftsniveau svarer til landsgennemsnittet.
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