Til kommunalbestyrelsesmedlemmerne

Kære kommunalbestyrelsesmedlemmer
Denne uge har stået i 2- og 3-partsforhandlingernes tegn. I går torsdag
blev 3-partsforhandlingerne om flygtningenes integration på arbejdsmarkedet afsluttet. Og regeringen og KL har netop indgået en tillægsaftale til
sommerens økonomiaftale.
For lidt over en måned siden blev 2- og 3-partsforhandlinger indledt for at
finde løsninger på integrationsudfordringen med det stigende antal flygtninge. Siden har der i de to parallelle forhandlingsforløb været en række
forhandlingsmøder. I 3-partsforhandlingerne har regeringen, KL og arbejdsmarkedets parter siddet rundt om bordet, og i 2-partsforhandlingerne har det været KL og regeringen. KL har i både 2- og 3-partsforhandlingerne arbejdet for at finde konkrete løsninger på de praktiske og
økonomiske problemer, kommunerne står med på integrationsområdet.
./.

I 2-partsforhandlingerne har KL haft fokus på at øge fleksibiliteten gennem regelforenklinger, finde løsninger på boligudfordringen og at skabe
økonomi til integrationsudfordringerne i 2016 – udfordringer hvis størrelsesorden vi ikke kendte til, da vi indgik økonomiaftalen i sommer. Det er
vigtigt at understrege, at den indgåede 2-partsaftale er for 2016 og er et
bidrag til at kommunerne kan tackle de akutte problemstillinger, vi i flere
runder har drøftet med jer. Flygtningeudfordringen er kæmpestor for kommunerne. Derfor har vi også betinget os, at vi igen vurderer de økonomiske konsekvenser for kommunerne i 2016 af det stigende antal flygtninge
og familiesammenførte, når vi til sommer skal forhandle budgettet for
2017.

./.

I 3-partsforhandlingerne har KL især lagt vægt på, at der skal findes jobs
til de mange flygtninge og familiesammenførte. En vellykket integration af
flygtningene og familiesammenførte forudsætter en tilknytning til arbejdsmarkedet. KL har hele vejen igennem arbejdet målrettet for, at nye forslag og initiativer ikke medfører unødvendigt administrativt bøvl i kommunerne eller urimelige proceskrav til opgaveløsningen.
Det er afgørende, at det er reelle jobs og især på det private arbejdsmarked. Vejen frem er ikke flere offentlige støtteordninger. Flygtningene skal
hurtigst muligt have en varig tilknytning til arbejdsmarkedet, ellers ender
regningen for passiv forsørgelse hos skatteborgerne.
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Vi vil ikke lægge skjul på, at KL havde gerne set et højere ambitionsniveau i 3-partsaftalen. Aftalen kunne med fordel have indeholdt flere
værktøjer til at skabe jobåbninger på det private arbejdsmarked.
3-partsaftale om integration på arbejdsmarkedet: Et skridt på vejen
men slet ikke nok
Det centrale element i aftalen er en ny to-årig integrationsuddannelse
(IGU). IGU-forløbet skal give flygtninge og familiesammenførte mellem
18-40 år mulighed for at få ansættelse i særlige elevstillinger. Det forløb
skal gøre dem klar - fagligt og sprogligt - til et job på det ordinære arbejdsmarked eller fortsat uddannelse. IGU-eleverne vil blive aflønnet efter de overenskomster, der gælder for EGU-elever inden for det relevante
overenskomstområde.
IGU-forløbet er et værktøj, som virksomhederne og de faglige organisationer får ansvaret for. Det er deres ansvar, at ordningen bliver til en succes og brugt i stor skala.
I KL’s øjne er det godt, at der nu kommer et nyt værktøj i integrationsindsatsen med IGU-forløbet. Men værktøjskassen er ikke fyldt ud. Nu skal
det nye forløb i gang, og KL vil følge udviklingen tæt og vurdere om aftalen fører til de ønskede resultater. KL vil nøje følge udviklingen.
2-partsaftalen: Et løft til integrationsindsatsen i 2016
KL måtte forlade forhandlingsbordet i tirsdags, da det stod klart, at der ingen bevægelse var i 2-partsforhandlingerne. Vi har siden drøftet og vurderet, om der var grundlag for at genoptage forhandlingerne, og i går besluttede KL’s bestyrelse at prøve, om det ville være muligt at indgå en aftale. Det lykkedes her til morgen så at finde en fælles landingsbane.
Den netop indgåede 2-partsaftale mellem regeringen og KL er en tillægsaftale til økonomiaftalen fra i sommer, og vedrører kommunernes integrationsindsats i 2016. Aftalen indeholder følgende hovedelementer:
Styrkede muligheder for boligplacering
Der afsættes 640 mio.kr i 2016 til 75% statslig medfinansiering af kommunalt grundkapitalindskud til nye almene boliger. Kommunerne har fuld
anvisningsret til boligerne. Med puljen forventes det at kunne etablere op
til 10.000 boliger. Denne løsning betyder en aflastning af kommunernes
boligudfordring.
Der etableres derudover en anlægspulje til medfinansiering af midlertidige boliger. Der afsættes derfor en statslig pulje på 150 mio.kr. i 2016
og 2017 til medfinansiering af etableringen af midlertidige boliger og ombygning af eksisterende boliger til flygtninge.
Regeringen vil refundere 50% af de udgifter kommunerne har afholdt til
midlertidig indkvartering - op til 2000 pr. måned pr. flygtning. Der afsættes ca. 40 mio.kr i 2016 og 2017.
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Grundtilskuddet
Grundtilskuddet til flygtninge hæves med 50% fra 2016. Fordelingen af
grundtilskuddet målrettes de kommuner, der har flytningsudfordringer.
Det er samlet set et bidrag på netto 225 mio.kr.
Virksomhedsrettet indsats – i forlængelse af 3-partsaftalen
Arbejdsmarkedets parter skal sikre de nødvendige jobåbninger. KL og regeringen vil følge udviklingen i antal jobåbninger og etablerede IGU-forløb tæt. Det er vigtigt, at der sikres den nødvendige volumen, så flygtningene får en lang større tilknytning til arbejdsmarkedet.
I lyset af at der nu kommer markant flere flygtninge og familiesammenførte, og at en styrket beskæftigelsesindsats er kernen i 3-partsaftalen,
afsættes 25 mio.kr. i 2016 og 50 mio. kr. i 2017 til kommunernes virksomhedsrettede indsats.
Bedre rammer for den kommunale integrationsindsats – regelforenklinger
Flygtningesituationen stiller kommunerne overfor store udfordringer i forbindelse med modtagelsen af nytilkomne flygtninge og den efterfølgende
integrationsindsats. Aftalen indeholder en række initiativer, der sikrer en
større grad af fleksibilitet i kommunernes opgaveløsning. Initiativerne
bygger på de 47 forslag til regelforenklinger, som KL har leveret.
Det er afgørende for resultatet af integrationsindsatsen, at der iværksættes en tidlig og effektiv integrationsindsats. Derfor skal ventetiden i asylfasen udnyttes bedre til tidligere aktivering og til afklaring af asylansøgeres kompetencer – såvel formelle som realkompetencer.
KL er grundlæggende tilfreds med 2-partsaftalen. Med aftalen anerkender regeringen den helt ekstraordinære indsats, kommunerne skal løft e,
og at den må bidrage til løsninger, der minimerer presset på de kommunale budgetter i 2016. Kommunerne får samlet set godt 1 mia.kr. kr. i aftalen. Der bliver mere fleksible rammer for opgaveløsningen samtidig
med, at der gives en økonomisk håndsrækning til at tackle boligudfordringen og den kommunale integrationsindsats.
I forbindelse med økonomiforhandlingerne for 2017 til juni foretages en
ny vurdering af de økonomiske konsekvenser for kommunerne i 2016 af
det stigende antal flygtninge og familiesammenførte.

Med venlig hilsen

Martin Damm
Jacob Bundsgaard
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