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Til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

KL's bemærkninger til lovforslag om bedre rammer for at 
modtage og integrere flygtninge samt styrket virksomhedsrettet 
integrationsprogram
KL har modtaget udkast til lovforslag om ændring af integrationsloven, 
danskuddannelsesloven, lov om almene boliger m.v. og forskellige andre 
love (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge, styrket 
virksomhedsrettet integrationsprogram) med høringsfrist fredag den 15. 
april kl. 12.  

Udkastet til lovforslag udmønter dele af hhv. trepartsaftalen, der blev 
indgået den 17. marts mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter og 
topartsaftalen, der blev indgået den 18. marts mellem regeringen og KL. 

I trepartsaftalen blev parterne enige om rammerne for en 
integrationsindsats, der skal føre til, at flere flygtninge kommer i job. 
Aftalen rummer 32 initiativer, der bl.a. bidrager til et øget 
beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen.

Topartsaftalen indeholder mere end 50 initiativer, som skal sikre, at 
kommunerne får bedre rammer til at løfte integrationsopgaven. Aftalen 
giver en økonomisk håndsrækning til kommunernes opgave med at finde 
boliger til flygtninge, asylansøgeres kompetencer bliver screenet inden 
overgang til kommunen og en lang række love og regler forenkles. 
Desuden målrettes integrationsprogrammet i langt højere grad mod en 
tidlig virksomhedsrettet indsats. 

KL vil gerne kvittere for et konstruktivt forhandlingsforløb og for den 
hurtige og loyale udmøntning af aftalen i nærværende udkast til 
lovforslag, og ser frem til samarbejdet om den videre implementering af 
lovforslaget.

KL mener, at lovforslaget vil styrke flygtninge og familiesammenførtes 
tilknytning til arbejdsmarkedet, da der nu vil være et endnu tydeligere 
fokus på, at integrationsindsatsen skal føre til selvforsørgelse gennem 
job. 

En vigtig forudsætning for, at kommunerne kan iværksætte en tidlig og 
målrettet virksomhedsindsats er, at aktiviteterne i asylfasen bliver mere 
beskæftigelsesrettede, og at der sker en systematisk screening af 
flygtninges formelle og uformelle kompetencer. KL ser derfor frem til et 
tættere samarbejde mellem kommuner og asylcentre.  
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KL ser ligeledes frem til det intensiverede samarbejde med 
virksomhederne, særligt de private. Det er dem, der har nøglen til flere 
jobs til flygtninge og dermed er de en afgørende forudsætning for 
opnåelse af succes med både de indgåede aftaler og nærværende 
udkast til lovforslag.  

KL forventer i den forbindelse, at det vil blive en meget stor udfordring for 
kommunerne med at give en virksomhedsrettet indsats seneste efter en 
måned. Det kræver, at der er et aftræk i virksomhederne. 

KL er tilfreds med, at lovforslaget udmønter en lang række af de forslag 
til regelforenkling, som KL har spillet ind i forhandlingerne. Herunder 
særligt afskaffelsen af dobbeltarbejdet med integrationskontrakt og 
integrationsplan, muligheden for at dispensere fra flygtninges brug af 
Jobnet.dk, målretning af helbredsvurderinger samt lempelserne i reglerne 
om modtageklasser.

KL er enig i, at det er væsentligt, at danskuddannelserne gøres mere 
erhvervsrettede og dermed understøtter indsatsen for, at flygtninge 
kommer i job. Det rejser en lang række problemstillinger i forhold til 
incitamenter, tilsyn og kvalitet, især hvis virksomheder selv skal kunne 
stå for undervisningen.  Det er derfor positivt, at der bliver iværksat en 
nærmere analyse af, hvilke barrierer, der er for en mere 
virksomhedsrettet undervisning. KL lægger vægt på, at analysen ikke kun 
har fokus på den del af danskuddannelsesloven, der omfatter 
danskuddannelser men på at den samlede model for tilbud efter loven 
bliver mere enkel, fleksibel og erhvervsrettet.
 
Det er vigtigt, at flere tager et medansvar for at integrere de markant flere 
børn og unge, der kommer til Danmark. KL hilser derfor velkomment, at 
friskoler, private grundskoler og efterskoler får bedre mulighed for at tage 
del i ansvaret. KL er tilfreds med, at loven er formuleret således, at det er 
op til kommunen og skoler lokalt at indgå konkrete aftaler om rammerne 
for optagelse og kommunens tilskud.

KL bemærker, at ændringerne i lov om friskole og private grundskoler 
betyder, at kommunerne gives mulighed for at yde driftstilskud til 
privatskoler. Det er således op til den enkelte kommune at beslutte, om 
man vil benytte denne mulighed og aftale en overenskomst med 
privatskolerne. Ændringerne betyder endvidere, at privatskolerne ikke må 
opkræve forældrebetaling. Skolens samlede udgift finansieres således 
fuldt ud af kommunen eller af skolens andre indtægter, dog ikke 
statstilskud eller forældrebetaling. 

KL er positiv over for ændringer i lov om dagtilbud, hvorefter 
kommunerne får mulighed for selv at tilrettelægge det tidsmæssige 
omfang af sprogunderstøttende aktiviteter for flygtningebørn, der ikke går 
i dagtilbud, og at kommunen kan vælge, at sprogstimuleringen skal ske 
via optagelse i dagtilbud.  

KL tager forbehold for en efterfølgende politisk behandling af 
høringssvaret, samt de samlede økonomiske konsekvenser af 
lovforslaget og afventer DUT-forhandlingerne.    
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Bemærkninger af teknisk karakter

Lovforslaget § 1, nr. 12
Det fremgår af lovforslaget, at der fortsat skal gives uddannelsespålæg til 
ledige udlændinge under 25 år, der ikke har en kompetencegivende 
uddannelse. Men det fremgår ikke tydeligt af lovforslaget, om et 
uddannelsespålæg træder i stedet for en kontinuerlig virksomhedsrettet 
indsats og hvilken indsats, der skal tilbydes indtil udlændingen vil kunne 
påbegynde uddannelsen. Det vil være hensigtsmæssigt, at kommunerne 
får mulighed for at tilbyde særlige uddannelsesrettede indsatser og 
brobygningsforløb for denne målgruppe, gerne i samarbejde med 
uddannelsesinstitutioner og virksomheder. KL ønsker en tydeliggørelse af 
disse spørgsmål. 

Lovforslagets § 1, nr. 30
Det foreslås, at virksomhedspraktik for jobparate udlændinge med 
erhvervserfaring højst kan have en varighed af 4 uger. 
Varighedsbegrænsningen for denne målgruppe kan medføre mange korte 
forløb. Erfaringer fra kommunerne viser, at mange udlændinge, selv med 
erhvervserfaring, har brug for længere sammenhængende tid i praktik, 
før de kan få tilbudt en ansættelse med løntilskud eller et ordinært job. 
KL foreslår derfor, at virksomhedspraktik for jobparate med 
erhvervserfaring også kan forlænges i op til 13 uger. 

Lovforslagets § 1, nr. 39
Der foreslås en ny formulering af bestemmelsen om, hvilken kommune 
der kan hjemtage resultattilskud efter integrationslovens § 45: ”Stk. 9. 
Resultattilskud efter stk. 8 ydes til kommunalbestyrelsen i den kommune, 
hvor udlændingen har bopæl på tidspunktet for opfyldelse af kriterierne 
for resultattilskuddet.”

KL mener, at den nye formulering ændrer ved kriterierne for, hvilken 
kommune, der kan hjemtage et resultattilskud, da det fremover vil være 
den kommune, som er bopælskommune på det tidspunkt hvor en 
udlænding fx har været i job i 6 måneder, der kan hjemtage 
resultattilskuddet. 

Hvis en udlænding eksempelvis får et job i nabokommunen, starter med 
at pendle, men på et senere tidspunkt vælger at flytte til nabokommunen, 
vil det være nabokommunen, der efter den nye bestemmelse får 
resultattilskuddet, selvom denne ikke har varetaget integrationsindsatsen. 

KL mener, at det fortsat bør være den kommune, der er ansvarlig for 
integrationsindsatsen på det tidspunkt, hvor en udlænding påbegynder fx 
et job, der efter opfyldelsen af kriterierne kan hjemtage resultattilskuddet. 
KL finder, at den nugældende bestemmelse bør bevares. 

Lovforslagets § 3
Det er positivt, at der lægges op til en ændring af antallet af beboere for 
oprettelse af et bofællesskab under almenboligloven fra mindst 3 
personer til mindst 2 personer. KL mener, at det bør fremgå tydeligt af 
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lovforslaget, at der er tale om en generel ændring, der gælder alle 
målgrupper og ikke kun er knyttet til flygtninge

Hvis ændringerne i lov om almene boliger skal få effekt efter intentionen, 
nemlig at bidrage til udfordringen i forhold til at tilvejebringe boliger til 
flygtninge og udsatte borgere på overførselsindkomst, kan det overvejes 
om adgangen til boligstøtten og boligmuligheden kan hænge bedre 
sammen. KL ser gerne, at der foretages en tilsvarende ændring i lov om 
individuel boligstøtte, som gør, at borgere i et sådant bofællesskab 
fremover kan ansøge om og få tildelt boligstøtte. 

KL mener samtidig, at der også bør kunne etableres bofællesskaber i 
private udlejningsboliger, da de almennyttige boliger kun udgør 17 pct. af 
boligmassen i Danmark. 

Lovforslagets § 6, nr. 1
Den foreslåede ændring i lov om efterskoler og frie fagskoler indebærer, 
at kommunerne ikke længere kan hjemtage statsrefusion for uledsagede 
flygtningebørn, der henvises efter folkeskolens § 22, stk. 1, nr. 4 og 5 og 
stk. 4. Dette undrer KL og der ønskes en forklaring på baggrunden for 
ændringen.

Lovforslagets § 9, stk. 4
KL undrer sig over, at ikrafttrædelsesdatoen fsva. § 7 nr. 8, 10, 12 og 14 
er sat til 1. juli 2018 og ønsker en forklaring på, hvad der er til hinder for 
en tidligere ikrafttrædelsesdato. 

Med venlig hilsen

Niels Arendt Nielsen
Sara Glahder Lindberg


