Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

KL's høringssvar vedr. udvidelse af personkredsen for
modtagelse af integrationsydelse

Dato: 12. januar 2016

KL har modtaget lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik,
integrationsloven og danskuddannelsesloven. Lovforslaget forventes
fremsat for Folketinget den 27. januar 2016.

E-mail: SGL@kl.dk
Direkte: 3370 3149

Lovforslaget udmønter en del af finanslovsaftalen for 2016 mellem
regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative
Folkeparti, der handler om udvidelse af personkredsen for modtagelse af
integrationsydelse efter den allerede eksisterende model for
integrationsydelse.
Lovforslagets elementer er:
 Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse
for alle modtagere af kontant- og uddannelseshjælp, som ikke har
opholdt sig i Danmark i mindst 7 ud af de seneste 8 år.
 Der indføres lovhjemmel til, at staten refunderer 50 pct. af
kommunens udgifter til mentor efter integrationsprogrammet
inden for det gældende rådighedsloft.
 Ændring i danskuddannelseslovens refusionsbestemmelser, der
bevirker, at rådighedsloftet udvides til at omfatte alle målgrupper i
danskuddannelsesloven.
KL har alene bemærkninger til ændringerne vedr. udvidelse af
personkredsen for modtagelse af integrationsydelse.
Nye regler er en stor administrativ byrde for kommunerne
Kommunerne skal manuelt gennemgå omkring 150.000 sager for at
vurdere, om borgerne fortsat er berettiget til uddannelses- eller
kontanthjælp, eller om de skal omfattes af personkredsen for
integrationsydelse. Hertil kommer administration ift. vejledning af
borgere, agterskrivelser, partshøringer, administration af ansøgninger om
dansktillæg m.v.
Det er er meget stor administrativ byrde, som vil falde sammen med
implementeringen af 225 timers reglen og kontanthjælpsloftet.
Derfor vil KL opfordre Beskæftigelsesministeriet og Udlændinge-,
Integrations- og Boligministeriet til sammen med KL at understøtte
opgaven i kommunerne, bl.a. ved at sikre opdaterede vejledninger.
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Forstærket mangel på billige boliger
KL påpegede i sit høringssvar af den 5. august 2015 til lov om indførelse
af en integrationsydelse (L2), at det med en ydelse på SU-niveau som
hovedregel ikke vil være muligt for kommunerne at tilbyde en permanent
boligløsning for nyankomne flygtninge, og at der derfor er et misforhold
mellem det boligplaceringskrav, der pålægges kommunerne efter
integrationsloven og de handlemuligheder, der vil være til stede.
En udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse, vil
forstærke den allerede eksisterende mangel på billige boliger, som kan
betales på en integrationsydelse.
KL forudser, at mange i den udvidede personkreds, som i dag bor i
lejligheder med et huslejeniveau, der er muligt at betale på en
kontanthjælpssats, ikke vil kunne opretholde boligen på satsen for
integrationsydelse.
Det vil betyde, at en større gruppe borgere vil være i risiko for
udsættelser, hvilket kan påføre kommunerne store administrative og
økonomiske byrder til fx forebyggelse af hjemløshed, udbetaling af
enkeltydelser og midlertidig hjælp til husleje jf. aktivloven.
KL vil også henlede opmærksomheden KL’s høringssvar af den 8. januar
2016 til lovforslag om kontanthjælpsloft og 225 timers reglen, hvor KL
påpeger problematikken om risiko for stigende antal udsættelser og
mangel på billige boliger.
Bemærkninger til enkelte elementer i lovforslaget
I lovforslaget anføres, at principperne for den udvidede personkreds for
modtagelse af integrationsydelse, følger principperne for
integrationsydelse til nyankomne udlændinge, der blev indført ved lov nr.
1000 af 30. august 2015.
KL antager, at det har den konsekvens, at personer som fremover skal
modtage integrationsydelse også mister retten til ferie. Det betyder også,
at kommunerne skal aktivere denne gruppe hele året. KL finder det
problematisk, at afskaffelse af retten til ferie ikke fremgår direkte af
bemærkningerne til lovforslaget.
På lovforslaget side 4 står 4 gange skrevet ”her i landet”. Dette kan rejse
usikkerhed om den geografiske afgrænsning, og bør derfor ændres
til ”her i riget”. Tilsvarende på side 7 afsnit 2 bør ”folkeregisteradresse
her i landet” ændres til ”folkeregisteradresse her i riget”.
På side 22 i lovforslaget står anført, at det bemærkes, at personer
omfattet af LAB-loven kan få ansættelse med løntilskud hos offentlige
arbejdsgivere i op til 6 måneder, og at personer omfattet af
integrationsloven tilsvarende kan få løntilskud hos offentlige
arbejdsgivere i op til 6 måneder. Det bemærkes at personer omfattet af
integrationsloven normalt kan få ansættelse med løntilskud i op til 12
måneder jf. integrationsloven § 23 c, stk. 2. Det bør derfor præciseres,

Dato: 12. januar 2016
Sags ID: SAG-2015-03779
Dok. ID: 2138850
E-mail: SGL@kl.dk
Direkte: 3370 3149
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
Side 2 af 3

om der er lagt op til ændringer heraf, eller om der er tale om en fejl i
lovforslaget.
Forbehold for økonomiske konsekvenser
KL tager forbehold for de samlede økonomiske konsekvenser af
lovforslaget, og forudsætter en kommende DUT-forhandling.
Dette høringssvar er afgivet med forbehold for politisk godkendelse.
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Med venlig hilsen
Niels Arendt Nielsen
Sara Glahder Lindberg

