Familie- og Socialudvalget

Punkt 20.

Godkendelse af tillægsbevilling til tomgangshusleje midlertidig boligplacering til
flygtninge
2016-044820
Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen indstiller, at Familie- og Socialudvalget godkender, at byrådet
godkender,
at der gives en tillægsbevilling i 2016 på 6,5 mio. kr. i merudgift til dækning af tomgangshusleje i forbindelse med
midlertidig boligplacering.
Beslutning:
Godkendt.

Familie- og Socialudvalget

Møde den 25.11.2016
kl. 08.30
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Familie- og Socialudvalget
Sagsbeskrivelse
Aalborg Kommune har tidligere hjemtaget statsrefusion af tomgangsudgifter vedrørende såvel permanente
som gennemgangsboliger (midlertidige boliger) til flygtninge.
I skrivelse af 1. juli 2016 fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) blev det præciseret, at der
ikke ydes statsrefusion via boligstøtteloven til dækning af kommunens udgifter til tomgangshusleje ved midlertidig boligplacering.
Begrundelsen herfor var, at der ved midlertidig boligplacering ikke er tale om et lejeforhold omfattet af lejeloven og boligstøtteloven.
Det var således STAR’s juridiske fortolkning, at refusionsordningen alene omfatter kommunens udgifter til
tomgangshusleje vedrørende permanente boliger.
Med baggrund i den aktuelle vurdering af boligudgifterne, der afholdes af Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, forventes en merudgift i 2016 på 6,5 mio. kr. til midlertidig boligplacering. Årsagen til merudgiften
skal ses som en konsekvens af følgende faktorer:


Ændrede refusionsregler således, at kommunen alene kan hjemtage 50 % statsrefusion af nettoudgifterne (huslejeudgift minus egenbetaling) til udlejede midlertidige boliger inden for et loft på 24.000
kr. pr. helårsperson, der har været midlertidig boligplaceret.
Formålet med refusionsloftet er ifølge Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet at tilskynde
kommunerne til at undgå dyre midlertidige indkvarteringsløsninger.



Ændrede forudsætninger i forhold til det udmeldte antal flygtninge samt "forsinkelse" i forhold til ankomst. Antal flygtninge til modtagelse i Aalborg Kommune er medio august ændret til 423 - en næsten halvering af det oprindeligt udmeldte antal. Aalborg Kommunen har fra årets start sikret en boligmasse (bl.a. Park Hotel), som kun delvis har været i anvendelse. Boligmassen er - i den udstrækning det har været muligt - løbende tilpasset over året ved opsigelse af lejekontrakter m.v.. Dog
er der indgået lejekontrakter, som ikke umiddelbart kan opsiges med kort varsel.

I Budgetforligspartiernes møde den 21. november 2016 blev det besluttet, at der kan gives en tillægsbevilling
på 6,5 mio. kr. i 2016 til dækning af tomgangshusleje.
Budgetmæssige konsekvenser
DRIFT 2016
Udgifter
- 1.000 kr. Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg
00.25.11 Beboelse
Merudgifter til midlertidig boligplacering af flygtninge

6.500

Sektor Voksen Familie- og Socialudvalg i alt

6.500
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