Høringssvar vedr. integrationsgrunduddannelsen
KL har modtaget udkast til lovforslag om integrationsgrunduddannelse
(IGU), som udmønter den del af trepartsaftalen mellem arbejdsmarkedets
parter og regeringen om arbejdsmarkedsintegration af 17. marts 2016,
der angår bedre rammer for virksomheder til at ansætte flygtninge.
Med lovudkastet foreslås indført forslaget fra DA og LO om en 2 årig
integrationsgrunduddannelse (IGU) til flygtninge og familiesammenførte
mellem 18 og 40 år. IGU består dels af en lønnet praktikdel efter EGUoverenskomst eller lignende, dels af en skoledel med en samlet varighed
på 20 uger, hvor eleven modtager godtgørelse svarende til
integrationsydelsen, når undervisning foregår i arbejdstiden.
KL hilser velkomment, at der med lovforslaget indføres mulighed for en
ny form ansættelse for flygtninge og familiesammenførte, hvis
kvalifikationer og produktivitet endnu ikke er tilstrækkelige til at honorere
kravene på det danske arbejdsmarked. Hvis
arbejdsmarkedsintegrationen af flygtninge og familiesammenførte skal
forbedres, er det helt afgørende, at virksomhederne i praksis udnytter
den nye mulighed, så ordningen får et stort volumen og dermed bidrager
til, at flygtninge bliver selvforsørgende.
Det er i den sammenhæng helt afgørende, at de nærmere regler om IGU
bliver så let at administrere for virksomhederne som muligt. Samtidig er
der behov for at overveje, hvilke virkemidler der kan bringes i anvendelse
for at sikre, at IGU forløbene har en sådan kvalitet, at de lever op til
formålet med, at flygtninge og familiesammenførte opnår de
kvalifikationer, der giver grundlag for at påbegynde en erhvervsrette
uddannelse eller opnå en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.
Lovforslaget rejser nogle problemstillinger, som det er nødvendigt at få
afklaret.
Skoleundervisningen
Efter lovforslaget har skoleundervisningen en varighed på 20 uger, som
skal bidrage til at bibringe udlændingen sproglige færdigheder og anden
form for opkvalificering. Skoleundervisningen skal foregå efter lov om
danskuddannelse for voksne udlændige.
Regeringen igangsætter et arbejde sammen med arbejdsmarkedets
parter med henblik på at afgrænse de forskellige muligheder for
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opkvalificering under IGU. Der er i den forbindelse behov for at afklare
samspillet med danskundervisning under integrationsprogrammet. Det
må bl.a. afklares, i hvilket omfang danskundervisningen kan eller skal
medregnes ved opgørelsen af de 20 uger med skoleundervisning.
I det hele taget er der behov for, at spørgsmålet om sammenhængen
mellem danskundervisning og IGU belyses nærmere, eventuelt i
forbindelse med den analyse, der iværksættes omkring
danskundervisningsområdet, jf. lovforslag om udmøntning af
topartsaftalen mellem regeringen og KL.
Udbetaling af godtgørelse (skoleydelse)
Det fremgår af lovforslaget, at kommunen skal udbetale skoleydelsen i
perioder med skoleundervisning. Forudsætningen for dette er, at
kommunen har adgang til de nødvendige og korrekte oplysninger som
grundlag for udbetalingen. Det betyder, at der skal være en aftale mellem
udlændingen og en virksomhed om integrationsgrunduddannelse, og at
antal timer, som der skal udbetales ydelse for, skal være dokumenteret.
Der er risiko for, at opgaver vedr. udbetaling af ydelsen bliver en stor
administrativ byrde for kommunerne. Det må derfor sikres, at så mange
oplysninger som muligt er tilgængelige via opslag i registre.
Administration på grundlag af håndbårne oplysninger, herunder tro- og
love-erklæringer fra ansøgeren, er ikke blot administrativ byrdefuld, men
vil tillige indebære væsentlig risiko for fejl.
Det fremgår af bemærkningerne til lovudkastet (§ 4), at en aftale om IGU
forløb registreres i det statslige virksomhedssystem VITAS. Dette vil dog
ikke kunne implementeres samtidig med lovens ikrafttræden, men
forventelig primo 2017. Der må derfor i denne overgangsperiode forudses
en ekstra administrativ belastning for alle involverede parter.
Det vil være en indlysende lettelse, at VITAS løsningen udformes, så der
er mulighed for automatisk opslag fra det kommunale ydelsessystem (p.t.
KMD-AKTIV).
KL tager forbehold for en efterfølgende politisk behandling af
høringssvaret, samt de samlede økonomiske og administrative
konsekvenser af lovforslaget, som endnu ikke er belyst i
lovforslagsbemærkningerne. Der er blandt andet brug for at få afklaret, i
hvilket omfang uger med IGU-forløb medregnes som offentlig forsørgelse
i forhold til reglerne i loven om kommunernes finansiering af visse
offentlige ydelser. Samt om seks måneders ansættelse i IGU forløb
udløser resultattilskud til kommunen.

Med venlig hilsen
Niels Arendt Nielsen
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