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10 dag forespørgsel  
Århus Kommunes udgifter til flygtninge og borgere af ikke-vestlig 
herkomst 

Den 11. oktober 2017 

1) Hvor mange børn er der tilknyttet folkeskolen i Århus Kommune?  
a. Dette ønskes opdelt i børn i alt, børn af ikke-vestlig baggrund og børn med 

flygtningestatus 
2) Hvad koster et barn i folkeskolen? 

a. Hvilke og hvor høje merudgifter findes der i forbindelse med henholdsvis børn med 
ikke-vestlig baggrund og børn med flygtningestatus? 

b. Refunderes nogle af disse udgifter af staten? 
3) Hvor høje udgifter har Århus Kommune til tolkning? 

a. Der ønskes en 4-årlig oversigt 
b. Refunderes nogle af disse udgifter af staten? 

4) Hvor meget bruger Århus Kommune på sprogundervisning? 
a. Der ønskes en 4-årlig oversigt 
b. Refunderes nogle af disse udgifter af staten? 

5) Dansk Folkeparti ønsker en opdatering af tallene i svaret til forespørgslen med titlen 
’Borgere på kontanthjælp’ stillet af Marc Perera Christensen (K) og Lene Horsbøl (V) d. 20. 
april 2016 

6) I en tidligere forespørgsel stillet af Dansk Folkeparti fremgik det af svaret, at Århus 
Kommunen ingen udgifter har til flygtninge i integrationsprogrammet, da disse udgifter alle 
bliver refunderet af staten. I besvarelsen af et budgetforslag fra Dansk Folkeparti 2017 
lyder det dog fra MSB, at Århus Kommune har merudgifter forbundet med flygtninge i 
integrationsprogrammet på serviceområder i flere forvaltninger og at Århus Kommune ville 
kunne spare mellem 2 og 3 millioner kr. hvis vi ingen flygtninge modtager i 2018. I 
forbindelse med regnskab for 2017 ligger der endvidere et bilag fra Borgmesterens 
Afdeling der viser, at Århus Kommune i 2017 vil have en merudgift ved flygtninge på 74,2 
mio. kr.  

a. Dansk Folkeparti ønsker at få en forklaring på disse modstridende forklaringer og 
ønsker derfor at få belyst hvilke merudgifter Århus Kommune har haft de sidste 10 
år i forbindelse med flygtninge i integrationsprogrammet 

b. Herunder bedes forvaltningen også give et bud på områder i kommunen hvor det 
ikke er muligt at isolere udgifterne til flygtninge alene 

i. Eksempelvis i sundhedsvæsnet/læge, borgerservice, jobcentre mm 
7) Dansk Folkeparti ønsker også at få et indblik i, hvor store udgifter der er til flygtninge efter 

integrationsperiodens udløb. 
a. Forvaltningen bedes derfor svare på, hvilke og hvor høje udgifter Århus Kommune 

årligt har til flygtninge der ikke længere er under integrationsperioden. 


