
Refusion for udgifter til objektiv finansiering for uledsagede flygtnin-
gebørns ophold på sikrede institutioner 
(spørgsmål fra kommune, december 2015) 
 

Spørgsmål 
Kan kommunen hjemtage 100 procent statsrefusion efter servicelovens § 181, stk. 3, nr. 2, der 
omhandler refusion for kommunens udgifter til mindreårige asylsøgere, for udgifter til objektiv 
finansiering af uledsagede flygtninge på sikrede institutioner? 
 
Kommunen har vedlagt forespørgslen en faktura fra Region XX vedrørende objektiv afregning. 
Det fremgår af denne, at opkrævningen sker efter bekendtgørelse nr. 186 af 20. februar 2015 om 
magtanvendelse over for børn og unge anbragt uden for hjemmet (magtanvendelsesbekendtgø-
relsen). 

Svar 
Ankestyrelsen skal hermed oplyse, at det er styrelsens opfattelse, at der ikke er ret til statsrefusi-
on efter servicelovens § 181 for kommunens udgifter til objektiv finansiering af sikrede institutio-
ner til børn og unge. 
 
Det fremgår af magtanvendelsesbekendtgørelsens § 54, stk. 1, at der for ophold efter bekendtgø-
relsens § 30, stk. 1, nr. 4-7 (ophold bestemt af retten eller politiet), betales en takst på 1,25 mio. 
kr. årligt (PL 2010). Satsen reguleres årligt med satsreguleringsprocenten. 
 
I § 54, stk. 2, er fastsat, at udgifter vedrørende ophold efter bekendtgørelsens § 30, stk. 1, nr. 4-
7, ud over det takstfinansierede, fordeles mellem alle landets kommuner efter antallet af 15—17-
årige, der bor i de enkelte kommuner pr. 1. januar året forud for regnskabsåret (objektiv finan-
siering). 
 
Det følger af servicelovens § 181, stk. 1, at staten afholder visse udgifter til udlændinge, der har 
fået opholdstilladelse efter visse bestemmelser i udlændingeloven. 
 
I samme bestemmelses stk. 2 opregnes de udgifter, som der ydes refusion for. 
 
Endelig følger det af § 181, stk. 3, nr. 2, i serviceloven, at staten uanset bestemmelserne i stk. 2 
afholder en kommunes udgifter efter loven til udlændinge, der har opholdstilladelse efter en af de 
bestemmelser i udlændingeloven, der er nævnt i § 181, stk. 1, når opholdstilladelsen er meddelt 
en mindreårig asylsøger. Statsrefusionen oppebæres dog længst til modtageren fylder 18 år eller 
barnets forældre får lovligt ophold her i landet. 
 
Det er Ankestyrelsens opfattelse, at forudsætningen for, at en kommune kan opnå refusion efter 
servicelovens § 181, stk. 3, nr. 2, er, at der er tale om en personhenførbar udgift til en kommu-
nalvisiteret ydelse efter serviceloven.  
 
Udgifter til objektiv finansiering efter magtanvendelsesbekendtgørelsens § 54, stk. 2, er ikke at 
anse for en personhenførbar kommunal udgift for en ydelse efter loven.  



 
Ankestyrelsen er derfor af den opfattelse, at en kommunes udgifter til objektiv finansiering efter 
bekendtgørelsens § 54, stk. 2, ikke er refusionsberettigede efter servicelovens § 181, stk. 3, nr. 
2, eller andre bestemmelser i serviceloven.  
 
 


