
Gennemgang af udgifter til flygtningeboliger 

Afledt af stigningen i antal flygtninge og familiesammenførte, er udgifterne til flygtninge herunder til 
fremskaffelse af flygtningeboliger under pres. Der blev i forbindelse med BO2 2015 - og nu igen 
her i BO3 2015 - annonceret et merforbrug til modtagelse af flygtninge på grund af øget tilgang af 
flygtninge på kommunekvoten og en stigning i antal familiesammenføringer med deraf følgende 
udgifter til modtagelse og boligindretning. 

Nedenfor gennemgås de udgifter på flygtningeområdet, der er lagt ind i budgetopfølgningen på 
Ejendomsområdet. Der er således lagt udgifter for ca. 1,9 mio. kr. ind i budgetopfølgeningen, som 
er direkte henførbare til flygtningeområdet. Dette er et fald i forhold til 2014 på ca. 1,4 mio. kr. 

Flygtninge udgifter 2014, baseret på det faktisk anftal modtagne flygtninge på i alt 71 personer. 
Analyse 2014

Udgifter Indtægter
Udgifter - drift
Vedligehold  1.337.877 
Rengøring og anden drift  489.611 
Forsyning  675.968 
Skat  261.955 
Udgifter - finansiering
Renter og afdrag  4.000.220 
Drifts- og finansieringsudgifter, i alt  6.765.631 

Indtægter
Lejeindtægter (netto)  -2.660.140 

Statslig refusion  -694.140 
(tilsvarer 
tomgangs
lejen)

Indtægter, i alt  -3.354.280 

Samlede udgifter, i alt  3.411.351 

I 2014 var de samlede flygninge udgifter for CES på 3,4 mio. kr., et beløb som blev afholdt indenfor
ejendomsrammerne, i det ombygningsudgifterne til boliger blev taget fra vedligeholdelses 
midlerne.

For 2015 er forventningen en udgift på 1,969 mio. kr., idet udgifterne til ombygning og udvidelse af 
boliger til flygtningeboliger, lånefinansieres, således at disse udgifter ikke påvirker de midler der er 
afsat til vedligeholdelse af bygninger mv.

Endvidere er der for 2015 forventet en lejeindtægt der er ca. 3,0 mio. kr. højere end for 2014. Det 
forventede flygtninge boligregnskab for 2015, ser ud som vist nedenfor:



Forventet flygtningebolig udgifter for 2015.

For 2015 er der taget udgangspunkt i den forventede flygtninge kvote på 118 personer.

 

Forudsætninger:
• Da ejendommene er taget i brug efter Q1-15 er der endnu ikke lejeindtægter for Mårum skole og Mårumvej 54

• Vedligeholdsudgifterne er reduceret med forbruget for Mårum skole og Mårumvej 54 da ombygning til flygtningeboliger skal 
finaniseres ved låntagelse

• Tomgangsudgifterne for Mårum skole og Mårumvej 54 er inkluderet i beregningen, men kan ikke refunderes som tomgang da 
boligerne ikke var taget i brug endnu.

• Lejeindtægterne indeholder tomgangshuslejen som en indtægt og således skal/kan refusion herfor ikke indregnes under "statslig 
refusion"

• Beløbet for eventuel statslig refusion er ukendt indtil efter årets udgang. Det er endvidere uklart om refusionen rent faktisk konteres
ejendomsrammerne.

• Årsbeløbet for renter og afdrag er beregnet af KBMOR og er ikke faktiske udgifter, men afskrivninger og rente. (Emnesag: 
2014/42908)

• Der antages at ejendomsskatten er betalt for hele året i marts måned

Administrationen arbejder i 2. halvår 2015 videre med en systematisk gennemgang af 
flygtningerammen, og i forlængelse heraf etableres en rapporterings- og prognosemodel, der giver 
endnu bedre gennemsigtighed i sammenhængen mellem økonomi, antal flygtninge, besluttet 
serviceniveau mv.

Merudgifterne for 2015 vil blive vurderet i forbindelse med BO4 mhp. anvisning af finansiering, 
herunder låneoptagelse til ombygning af ejendomme, jf. gennemgangen ovenfor.

Vurderingen er her ved BO 3, at de samlede forventede omkostninger til flygtningeboliger for 2015,
vil kunne holdes indenfor det allerede afsatte beløb til dette indenfor ejendomsrammerne.  


