
Gennemgang af udgiftstigningen i flygtningeudgifterne på Børneudvalgets område

Nedenfor gennemgås de udgifter på flygtningeområdet, der er lagt ind i budgetopfølgningen på 
Børneudvalgets område. Der er således lagt udgifter for 7,3 mio. kr. ind i budgetopfølgningen, som 
er direkte henførbare til flygtningeområdet. Dette er en stigning i forhold til regnskab 2014 på 2,95 
mio. kr. 

Udgiftstype 
(mio. kr.)

Forventet 
forbrug 
2015

Forbrug 
2014

Øgede udgifter
i 2015 i forhold
til 2014

Øgede udgifter
i 2016 i forhold
til 2014

Øgede udgifter
i 2017 i forhold
til 2014

Modtageklasser 5,0 3,2 1,8 4,2 4,8

Sprogstimulering 0,6 0,15 0,45 1,05 1,2

Fripladser 1,7 1,0 0,7 1,6 1,9

I alt 7,3 4,35 2,95 6,85 7,9

Forudsætningerne for at nå frem til disse forbrugstal er som følger:

Det antages at:

• Der kommer to modtageklasser mere på Unge end i 2014 svarende til 1 klasses helårseffekt i
2015.

• Der kommer to modtageklasser mere på Læring og undervisning end i 2014 svarende til 1 
klasses helårseffekt i 2015.

• Det er antaget, at en gennemsnitslig modtageklasse koster ca 900.000 kr. årligt.
• Det antages, at udgifterne til sprogstimulering af fremmedsprogede tredobles i 2015 på 

baggrund af antallet af brugere og den samlede udgift i 2014.
• Vedr. fripladser antages det, at der kommer 25 flere ansøgere i 2015, med 9,5 i helårseffekt i

2015 og at enhedsudgiften er ca. 75.000 kr.
• Udviklingen i antallet flygtninge er antaget at være som skitseret her:

Flygtninges alder Antal i 2015
0-5 årige 25
6-16 årige 46
17-19 årige 13

• I det ovennævnte tal er ikke angivet, hvornår disse flygtninge kommer, derfor er 
antagelserne om udgiftsstigningerne lavet på baggrund af at flygtningene kommer til 
Gribskov Kommune jævnt fordelt over perioden 1.4.15 til 1.4.16. Ligesom det antages, at 
der vil være en del af de flygtninge der i dag får ydelser i modtageklasserne, 
sprogstimuleringen eller har fripladser i dagtilbud vil stoppe i disse ydelser.


