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Orientering om toparts- og trepartsforhandlinger på integrationsområdet 2016
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Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen fremsender til Familie- og Socialudvalgets orientering om topartsog trepartsforhandlinger på integrationsområdet 2016
Indstillingen behandles ligeledes på Beskæftigelsesudvalgets møde den 26.04.2016.
Beslutning:
Til orientering.
Jens Toft-Nielsen var fraværende.
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Sagsbeskrivelse
Danmark står i disse år over for en stor udfordring med at modtage og integrere et ekstraordinært højt antal
af flygtninge. En flygtningesituation, der sætter den kommunale modtagelses- og integrationsopgave under
stort pres. Der har derfor været afholdt topartsforhandlinger mellem Regeringen og KL, for at forbedre rammerne for at modtage og integrere flygtninge. Disse blev afsluttet den 18. marts 2016. Samtidig har der været afholdt trepartsforhandlinger mellem Regeringen og arbejdsmarkedets parter om arbejdsmarkeds integration, for at flere flygtninge og familiesammenførte kommer i beskæftigelse og nærmer sig selvforsørgelse.
Disse blev afsluttet den 17. marts 2016.
Udlændingestyrelsen har meldt ud, at Aalborg Kommune skal forvente modtage 855 flygtninge i perioden
marts 2016 – februar 2017. Hertil kommer familiesammenførte.
Dette er en kort gennemgang af forhandlingernes centrale punkter og hvilken betydning de forventes at have. Der tages udgangspunkt i overskrifterne i topartsaftalen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Styrkede muligheder for boligplacering
Bedre rammer for den kommunale integrationsindsats
Tidlig indsats
Styrket beskæftigelsesindsats
Øget brug af medbragte kompetencer
Erhvervsrettet danskuddannelse
Fokuseret finansiering

Der blev den 5. april 2016 udsendt lovforslag i høring. Dette forventes fremsat for Folketinget den 4. maj
2016.
Der fremsættes senere særskilte lovforslag om henholdsvis etablering af den integrationsgrunduddannelse
(IGU), som indgår i aftalen med arbejdsmarkedets parter, og om kommunale særlige tilbud om grundskoleundervisning til udenlandske børn og unge.
1. Regeringen og KL er enige om en række tiltag, der sikrer bedre rammer for kommunernes boligplacering af flygtninge
Små almene boliger målrettet flygtninge: Der afsættes 640 mio. kr. i 2016 til et fast tilskud svarende til 75
pct. af det kommunale grundkapitalindskud til nye almene boliger, der har en begrænset størrelse på 40 m2
og en billig husleje. Kommunerne har fuld anvisningsret til boligerne, så de kan målrettes flygtninge.
Der er de sidste år blevet bygget mange ungdomsboliger i Aalborg Kommune. Disse boliger har kommunen
også 25 procent anvisningsret til, som I andre almene boliger, hvilket har været en stor fordel især ift. boligplacering af unge flygtninge. Det er dog svært at finde tilsvarende små billige boliger til nyankomne flygtninge over 30 år, som er enlige. Det kan derfor være en fordel at bygge flere boliger af denne boligtype i samarbejde med de almene boligselskaber. Såfremt der skal bygges boliger af denne type, skal antallet og placeringen overvejes ift. fremtidig brug til andre grupper af borgere samt ift. den øvrige byudvikling.
Investeringspulje til midlertidig indkvartering: Der afsættes en pulje på 150 mio. kr. til statslig medfinansiering af etablering af midlertidige boliger og ombygning af egnede tomme bygninger til flygtninge.
Aalborg Kommune har i 2015 og 2016 oprettet flere gennemgangsboliger, hvor flygtninge er midlertidigt indkvarteret. Dette har været nødvendigt, da der ikke er det tilstrækkelige antal almene boliger til rådighed med
en passende husleje.
På nuværende tidspunkt anvendes nogle af kommunens egne bygninger samt lejede bygninger til gennemgangsboliger. Her har kommunen i 2015 haft udgifter til mindre ombygning og klargøring. I 2016 har der
været udgifter til klargøring af det tidligere Park Hotel, som fra slutningen af februar 2016 blev taget i brug til
gennemgangsbolig. Afhængig af udmøntningen af investeringspuljen vil der være statslig medfinansiering af
lignende udgifter i 2016, herunder formegentlig udgifterne på Park.
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Refusion af udgifter til midlertidig indkvartering: Der ydes i 2016 og 2017 refusion på 50 pct. af kommunernes serviceudgifter til midlertidig indkvartering. Refusionen ydes inden for et loft på 2.000 kr. pr. måned
pr. borger i midlertidig indkvartering, og hvor kommunen har udgifter til midlertidig indkvartering.
Selvom flygtninge har en egenbetaling i en midlertidig bolig, der i loven er fastsat til 2122 kr., så er dette ikke
tilstrækkeligt til at dække de samlede udgifter til husleje og forbrug i de anvendte bygninger. Der har tidligere
ikke været statslig refusion på disse udgifter. Det er derfor positivt for kommunens budget på området, at der
i 2016 og 2017 gives denne mulighed.
I 2015 har udgiften til midlertidige boliger i alt været 1,8 mio. kr. Dette er udgiften efter indtægter fra indkvarteringsafgift i gennemgangsboliger er modregnet samt refusion på tomgangsleje.
Smidiggørelse og tydeliggørelse af forskellige regler om boligplacering: Integrationsloven ændres fra,
at kommunen ”snarest muligt” skal finde en permanent bolig, til ”når det er muligt”. Samtidig lempes kravene
til antal værelser i bofællesskaber i almene boliger, og der udarbejdes en vejledning hertil. Ligeledes udarbejdes der vejledninger til anvendelse af ældre- og ungdomsboliger.
Lempelse af kravene til antal værelser i bofællesskaber kan have en positiv betydning. Hidtil har der været et
krav om fire værelser, og hvis dette ændres til tre, så vil udbuddet af lejligheder hvor det kan være muligt at
etablere bofællesskaber øges. Etablering af bofællesskaber afhænger fortsat af, at de almene boligselskaber
ønsker at indgå i et samarbejde om dette.

2. Regeringen og KL er enige om en række tiltag, der sikrer bedre rammer for den kommunale
integrationsindsats
Lempelse af krav til modtagelsesklasser: Klasseloftet for modtagelsesklasser hæves fra 12 til 15, hvis det
vurderes at være pædagogisk forsvarligt (og op til 18 hvis overvejende samme sproglige baggrund), samt
kravet om højst at spænde over tre klassetrin hæves til højest fem, hvis eleverne overvejende har samme
sproglige- og læringsmæssige baggrunde.
Herudover får kommunerne mulighed for at etablere et særligt undervisningstilbud som alternativ til modtagelsesklasser. Ordningen indebærer, at kommunerne ikke skal leve op til krav om klasseloft, timetal, lærerkvalifikationer mv.
Skoleudvalget havde den 5. april 2016 temadrøftelse om modtagerklasser og øvrige skoletilbud for tosprogede. Her blev det godkendt, at der arbejdes videre med udvikling af en ny Aalborgmodel med
skolegang i eget skoledistrikt fremfor placering i centralt beliggende modtagerklasser. Lempelse af krav til modtagerklasser er en fordel ift. dette.
I Skoleforvaltningen pågår aktuelt en analyse af hele tosprogsområdet. Denne analyse fremlægges for Skoleudvalget den 7. juni 2016. Punkterne fra topartsforhandlingerne vil således blive inkluderet i denne proces.
Større fleksibilitet i forbindelse med sprogstimulering til flygtningebørn uden for dagtilbud: Kommunerne får i en midlertidig periode mulighed for selv at tilrettelægge rammerne, herunder det tidsmæssige
omfang, for sprogstimuleringsindsatsen for nytilkomne flygtningebørn, som ikke er optaget i dagtilbud på
tidspunktet for sprogvurderingen. Dette vil skabe mere fleksibilitet for kommunerne, som i dag er forpligtet til
at tilbyde 15/30 timer om ugen.
Dette har i praksis ikke nogen betydning for Aalborg Kommune. Såfremt der er børn i 3 års alderen, som ikke
er i dagtilbud, så indkaldes de til en sprogvurdering. Hvis der på denne baggrund er behov for at støtte den
sproglige udvikling, så får barnet plads i et dagtilbud. Dette har været aktuelt i meget få tilfælde.
Aalborg Kommune har etableret et Flygtningeteam, hvor Børne- og Familieafdelingen, Skoleforvaltningen og
kommunens familiekonsulenter arbejder tæt sammen for at sikre nyankomne flygtningebørn plads i dagtilbud
eller skoletilbud umiddelbart efter ankomst til kommunen.
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Målretning af tilbud om helbredsmæssige vurderinger: Tilbuddet om helbredsvurderinger målrettes, så
det er op til kommunerne at beslutte, om der er behov for en opfølgende helbredsvurdering. Kommunerne
kan desuden beslutte at foretage en helbredsvurdering af familiesammenførte.
Aalborg Kommune har løbende dialog med Praktiserende Lægers Organisation gennem Kommunalt Lægeligt Udvalg. Her er helbredsvurderingerne blevet drøftet, da der har været udfordringer omkring:

Indtag ved de praktiserende læger

Varierende indhold i de helbredsmæssige vurderinger

Udeblivelser fra borgere

Udeblivelser fra tolke
Hvis antallet af helbredsmæssige vurderinger således kan nedsættes og ressourcerne koncentreres om de
borgere, som vurderes at have mest brug for hjælpen, så vurderes det, at de nævnte udfordringer bedre kan
håndteres.
Forenkling af regler om integrationskontrakt og integrationsplan: Kommunerne har i dag pligt til både at
udfylde en integrationskontrakt og en integrationsplan. Der lægges op til at afskaffe integrationsplanen. Visse elementer fra integrationsplanen integreres i integrationskontrakten.
JC Integration mener, at forslaget om at samle integrationskontrakt og Integrationsplan i et samlet forenklet
dokument, har positiv betydning i forhold til arbejdsmængden for en enkelte rådgiver. Det betyder bl.a. at der
ikke længere skal køres en guide i Workbase og journalisere om borgeren ønsker eller ikke ønsker en integrationsplan.
Tiden der bruges til udarbejdelsen af integrationsplanen, som indeholder mange af de samme elementer
som integrationskontrakten, frigives dermed til andet sagsarbejde.
Forenkling af regler om samtaler i integrationsprogrammet: Kravet om opfølgningssamtaler hver 3. måned ændres til minimum 4 gange årligt for at skabe øget fleksibilitet om afholdelsen af opfølgningssamtalerne.
JC Integration mener, at mere fleksibilitet i opfølgningsforpligtelsen giver mulighed for en mere individuelorienteret tilgang ud fra borgerens kontaktbehov samt hvornår det er nødvendigt at afholde samtalerne
Dækning af transportudgifter: Efter integrationsloven skal der foretages økonomisk vurdering ved bevilling
af transportgodtgørelse, hvilket er forbundet med en del bureaukrati i kommunerne. Trangsvurderingen ophæves, og i stedet indsættes en begrænsning, så transportudgifter alene kan dækkes for personer, der under integrationsprogrammet modtager integrationsydelse.
JC Integration mener, at dette forslag i høj grad kommer til at lette arbejde, idet beskæftigelsesrådgiver ikke
skal afvente en økonomisk vurdering fra rådgiver i socialcentret – sagsbehandlingen vil altså blive mere smidig. Der er en forhåbning om, at reglerne for sagsbehandlingen bl.a. dokumentationskrav læner sig op af de
eksisterende i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.
Tidligere information omkring familiesammenføring: Kommunerne bliver i dag adviseret via Udlændingeinformationsportalen, når en familiesammenført er flyttet til landet. Fremadrettet vil kommunerne allerede
adviseres, når tilladelsen til familiesammenføring gives, hvilket understøtter kommunernes planlægning i den
kommunale modtageindsats.
Hvis borgeren får familiesammenføring af både ægtefælle og et eller flere børn, skal der i mange tilfælde
findes en større bolig. Ofte bor de enlige flygtninge i midlertidig bolig, og i disse tilfælde skal der altid findes
en permanent bolig ved familiesammenføring. Denne opgave varetages af Den Centrale Boliganvisning,
som har mange sager hver måned. Tidligere advisering om familiesammenføring vil derfor lette administrationen, og dermed gøre det lettere at have en bolig klar.
3. Regeringen og KL er enige om følgende tiltag, der sikrer en tidlig indsats
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Tidlig afdækning og styrket informationsudveksling: Der skal i asylfasen ske en bedre og mere ensartet
screening af flygtninges formelle og uformelle kompetencer. Overgivelsen af information fra asylfasen til
kommunen skal samtidig forbedres. Der udarbejdes et nyt fælles skema, der dels kan fungere som standard
for overgivelse af information fra indkvarteringsoperatør til kommune, dels kan styrke Udlændingestyrelsens
sagsbehandling i forbindelse med visitering af flygtninge til en kommune. Samtidig skal der ske en screening
af formelle og uformelle kompetencer i asylfasen. På baggrund heraf skal flygtninge inden de overgår til
kommunerne have tilbudt en egentligt vurdering af formelle kompetencer.
Styrket beskæftigelsesfokus i visiteringen: I visiteringsbeslutningen skal muligheden for at komme i beskæftigelse i modtagerkommunen være et helt centralt hensyn.
De to ovennævnte punkter understøtter, at slutperioden i asylfasen har et fremadskuende perspektiv i forhold til at opnå en tidlig og hurtig tilknytning til arbejdsmarkedet. Tiltagende understøtter også, at kommunerne hurtigt kan iværksætte opkvalificerende tiltag ud fra den enkeltes kompetencer og efterspørgslen på arbejdskraft.
Styrket samarbejde mellem asylcenter og kommune: I forbindelse med visiteringen vil geografisk nærhed
mellem asylcenter og kommune blive et selvstændigt kriterium.
På nuværende tidspunkt har Aalborg Kommune modtaget flygtninge fra ca. 55 forskellige asylcentre spredt
over hele landet. At modtage flygtninge fra nærliggende asylcentre er et ønske, som Aalborg Kommune og
mange andre kommuner gentagne gange har rejst over for Udlændingestyrelsen, men ikke oplevet efterkommet. Dette vil være mere hensigtsmæssigt for borgeren ift. rejsetid på ankomstdagen. Samtidig vil det
være nemmere for kommunen at opbygge et godt samarbejde med det enkelte asylcenter.
Aktivering i asylfasen: Der indføres krav om, at asylansøgere i højere grad end i dag gør sig nyttige i asylcentrene eller i umiddelbar tilknytning hertil allerede fra tidspunktet umiddelbart efter deres ankomst til Danmark. Det kan fx indebære, at asylansøgerne hjælper med rengøring, lettere vedligeholdelsesopgaver, eller
at de deltager i aktiviteter i de institutioner, hvor deres børn går. Herved forberedes asylansøgerne på
de krav, som de møder i kommunerne, hvis de får opholdstilladelse og bliver en del af det danske samfund.
Tiltaget giver god mening, at asylansøgerne også har et aktivt indhold i hverdagen under asylfasen samt at
deres faglige kompetencer derved også vedligeholdes. Aktivering i asylfasen kunne også indeholde beskæftigelsesrettede tiltag som rækker ud over asylcentrene – også selvom asylansøgeren ikke opnår asyl i Danmark.

4. Regeringen og KL er enige en række tiltag, der styrker beskæftigelsesindsatsen
Integrationstilskud til kommunerne: Der gives en kontant belønning til de kommuner, der får flygtninge i
arbejde. Den enkelte kommune modtager en belønning på 25.000 kr. for hver ekstra flygtning, der kommer i
ustøttet beskæftigelse i 2016 og 2017, som udbetales til kommunerne i henholdsvis 2017 og 2018. Den
kommunale serviceramme løftes i de pågældende år svarende til det samlede udmøntede tilskud. Kommunerne kan således anvende midlerne til kommunale serviceudgifter.
Nytilkomne skal mødes som jobparate: Alle nytilkomne flygtninge og familiesammenførte mødes som
jobparate. Kun i de tilfælde, hvor udlændingen helt åbenbart ikke er klar til en jobrettet indsats, skal den pågældende visiteres aktivitetsparat. Det betyder, at flygtninge og familiesammenførte til flygtninge vil blive
visiteret som jobparate, når de anmoder om integrationsydelse, og som udgangspunkt vil være jobparate i
en 3 måneders visitationsperiode. Samtidig får kommunerne mulighed for midlertidigt at fritage flygtninge og
familiesammenførte fra kravene om løbende at tjekke jobopslag på Jobnet samt løbende opdatere deres CV
på Jobnet. Kommunen kan fortsat give nyankomne unge under 25 år et uddannelsespålæg
At møde nytilkomne flygtninge som Jobparate giver et ressourceperspektiv i forhold til, at komme i beskæftigelse og opnå selvforsørgelse. Det er dog vigtigt, at Jobcentrene netop har mulighed for, at fritage for kravene om løbende at tjekke jobopslag og løbende opdaterer Jobnet – da borgeren pga. manglende sproglige
kompetencer vil have behov for megen hjælp til disse opgaver. Det ville være en ressourcekrævende opgave for jobcentrene.
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Tidlig virksomhedsrettet indsats: Kommunerne skal sigte efter at igangsætte den virksomhedsrettede
indsats inden 2 uger, og de er forpligtet til at give en virksomhedsrettet indsats senest efter 1 måned. Kommunerne skal i løbet af det første år tilbyde en kontinuerlig virksomhedsrettet indsats således, at der højst
kan være 6 ugers pause mellem tilbuddene. Formålet er, at nytilkomne tidligst muligt introduceres til en konkret arbejdsplads og, at der stilles krav om at den nytilkomne i videst muligt omfang opkvalificerer sig og
arbejder for ydelsen. Der afsættes i den forbindelse 25 mio. kr. i 2016 og 50 mio. kr. i 2017 til at styrke kommunernes virksomhedsrettede indsats.
Dette tiltag vil give Jobcentrene udfordringer i forhold til tidsestimatet på max 1 måned for iværksættelse af
en virksomhedsrettet indsats – efter overtagelse af sagsbehandlingen. Tiltaget skal dog ses i relation til, at
der allerede i slutningen af asylfasen i asylcentrene arbejdes på en beskæftigelsesrettet indsats. Der vil være fordelagtigt, at etablere en samarbejdsflade mellem Jobcentre og asylcentre så bl.a. målene i dette tiltag
kan nås. Der afventes også en mere deltaljeret definition på ”Virksomhedsrettet” – hvilket må forventes
sammen med lovændringer, bekendtgørelse o.l.
Et mere intensivt integrationsprogram: Integrationsprogrammet intensiveres med henblik på at sikre den
korteste vej til beskæftigelse. Det vil sige, at integrationsprogrammet afkortes til 1 år med mulighed for forlængelse. Der ydes dog fortsat grundtilskud til kommunerne i tre år. Det første år af integrationsprogrammet
skal have et entydigt jobfokus og virksomhedsrettet indsats. Det 1-årige intensive integrationsprogram kan
forlænges med yderligere op til 4 år, og det samlede program kan derfor have en varighed på op til 5 år.
Der kan være en positiv signalværdi i afkortelse af Integrationsprogrammet. Hvilke muligheder og konsekvenser det betyder for den enkelte borger og arbejdsmængden for sagsbehandleren er ikke tydeligt beskrevet. Hvilke økonomiske konsekvenser vil det have for kommunen? – Hvilke parametre og dokumentationskrav vil der være ved forlængelse? – hvad indeholder et mere ”intensiveret” Integrationsprogram? Der afventes yderligere oplysninger om detaljerne i tiltaget.
Bedre virksomhedsservice: Som led i den tværkommunale virksomhedsservice skal jobcentrene i kommunerne sikre, at virksomheder, der ønsker at rekruttere enten til ordinær eller støttet beskæftigelse, har mulighed for at modtage en koordineret service på tværs af kommunegrænserne.
Indikatorer for resultater: Der opstilles indikatorer, der følger op på kommunernes resultater i integrationsprogrammet med at få flygtninge og familiesammenførte i beskæftigelse samt anvendelsen af virksomhedsrettede tilbud.
5. Regeringen og KL er enige om følgende tiltag, der øger brugen af nytilkomnes medbragte
kompetencer
Øget brug af eksisterende muligheder for formel kompetencevurdering: Kommunerne skal informere
flygtninge og familiesammenførte om muligheden for at få foretaget en vurdering af formelle uddannelseskvalifikationer. Den formelle kompetencevurdering skal allerede påbegyndes i overgangsfasen fra asylfasen
til kommunen, hvor det vurderes relevant. Der udarbejdes vejledningsmateriale til kommunerne og asylcentrene og oprettes en fast track ordning (hotline) i regi af Styrelsen for Videregående Uddannelser.
Kompetenceafklaring til beskæftigelse: Der udvikles et nyt værktøj til kompetenceafklaring med jobperspektiv målrettet ufaglærte og faglærte jobs, som kan anvendes i de enkelte jobcentre. Formålet er at
tydeliggøre de kompetencer, den enkelte kommer med inden for brancher med lokale jobmuligheder.
AMU-branchepakker målrettet beskæftigelse: Kommunernes brug af branchepakker i AMU-regi styrkes
gennem udvikling og information. Regeringen vil tage initiativ til at understøtte brugen af branchepakker,
herunder certifikatuddannelser, ved gennemførelse af en informationsindsats over for kommunerne om mulighederne ved brug af branchepakker samt ved udvikling af nye branchepakker i samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Branchepakkerne kan suppleres med danskundervisning.
Styrket samarbejde mellem sprogcentre og AMU: Regeringen vil søge Folketingets opbakning til, at der
åb-nes for, at godkendte Sprogcentre igen kan forestå undervisningen i generelle og tværgående AMU-
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uddannelser i samarbejde med en AMU-udbyder. Det styrkede samarbejde vil have en positiv effekt for deltage-rens læring, da det giver bedre muligheder for, at den erhvervsrettede undervisning kombineres med
undervisning i dansk.
De ovennævnte punkter understøtter, at der tages afsæt i den enkeltes medbragte kompetencer samtidig
med behovet for opkvalificering ift. kravene på det danske arbejdsmarked. Jobcenter Aalborg har allerede
været i dialog med AMU-Nordjylland omkring et samarbejde på integrationsområdet bl.a. i forhold til kompetenceafklaring og opkvalificering. Der afventes et udspil fra AMU-Nordjylland.
6. Regeringen og KL er enige om en række tiltag, der styrker den erhversrettede danskuddannelse
Turbodansk i overgangsfasen: Der skal være et styrket fokus på intensiv danskundervisning i overgangsfa-sen. Der udarbejdes en fælles basis standardpakke for danskundervisning, som skal tilbydes alle nye
flygtninge i overgangsfasen. Derudover standardiseres timetallet i alle asylcentre, således at den enkelte i
gennemsnit modtager undervisning 25 timer ugentligt. Målet er at fremme en hurtig integration ved at tilbyde
intensiv dansk inden overgangen til en kommune.
Analyse af danskuddannelse: Der iværksættes en analyse af danskuddannelserne. Den skal bl.a. afdække, hvilke barrierer, der er i praksis for, at flygtninge kan deltage i virksomhedsrettede tilbud. Den skal endvidere fokuseres mod yderligere muligheder for at fremme virksomhedsorganiseret danskundervisning og en
fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen. Analysen færdiggøres inden 1. juli 2016.
Kortlægning af god praksis: Parallelt med ovenstående analyse nedsættes der en arbejdsgruppe, der skal
udarbejde et inspirationskatalog med eksempler på god praksis for virksomhedsforlagt danskundervisning og
fleksibel tilrettelæggelse af danskundervisningen. Inspirationskataloget skal kunne anvendes af kommunerne
i forbindelse med tilrettelæggelsen af driften, tilsyn og eventuelle kommende udbud. Kortlægningen færdiggøres inden 1. juli 2016.
Virksomhedsorganiseret danskundervisning: Der etableres bedre muligheder for, at danskundervisningen kan foregå på virksomhederne. Det kan ske ved, at en virksomhed indgår aftale med en udbyder af
danskundervisning om at organisere undervisningen på arbejdspladsen. Der skal samtidig være mulighed
for, at større virksomheder selv kan organisere og etablere danskundervisningen på virksomheden med
udgangspunkt i, at pengene til danskundervisning følger den enkelte udlænding. Regeringen vil på baggrund
af ovenstående analyser, og efter drøftelse med KL, fremlægge forslag til en model herfor med henblik på
fremsættelse af lovforslag i efteråret 2016.
Jobcenteret starter i foråret 2016 erhvervsprojekter for flygtninge op sammen med Dansk Supermarked samt
IKEA. Begge steder vil en gruppe flygtninge deltage i et fuldtidsforløb, hvor halvdelen af tiden er sprogundervisning og halvdelen af tiden er et praktikforløb. Sprogundervisningen varetages af Sprogcenter Aalborg men
foregår på arbejdspladsen. Aalborg Kommune har i planlægningsprocessen indhentet erfaringer fra andre
kommuner, som har lignende forløb på større arbejdspladser.
I forhold til mange af de tidligere nævnte tiltag på integrationsområdet giver det god mening, at der er øget
danskundervisning i asylcentrene set i forhold til iværksættelse af jobrettede tiltag samt målgruppeindplaceringen som ”Jobparat” og derved kravet om, at tjekke jobforslag / opdaterer CV på Jobnet. Jobcenter Aalborg afventer lovforslaget på baggrund af resultatet af analysen og kortlægningen.
7. Regeringen har tilkendegivet, at den vil iværksætte følgende tiltag, der sikrer en mere fokuseret finansiering
Styrket resultattilskud: Med henblik på at fastholde et stærkt økonomisk incitament for kommunerne forhøjes resultattilskuddet til kommunerne ved at få nytilkomne i beskæftigelse/uddannelse i de første tre år. Resultattilskuddet for bestået danskprøve nedjusteres samtidig. Tilskudsperioden for resultattilskuddet vedrørende beskæftigelse og uddannelse forlænges fra 3 til 5 år.
Ændring af resultattilskud sammenlignet med nuværende satser:
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Bestået danskprøve

Ordinær beskæftigelse
(udbetales 6 mdr. efter
påbegyndt beskæftigelse)

Ordinær uddannelse
(udbetales 6 mdr. efter
påbegyndt uddannelse)

Nuværende resultattilskud
Indenfor 0-3 år

36.331 kr.

48.440 kr.

48.440 kr.

Nuværende resultattilskud
Indenfor 3-5 år

0 kr.

0. kr.

0. kr.

Nyt resultattilskud
Indenfor 0-3 år

32.000 kr.

75.000 kr.

75.000 kr.

Nyt resultattilskud
Indenfor 3-5 år

32.000 kr.

50.000 kr.

50.000 kr.

Herudover er der jf. pkt. 4 et ekstra integrationstilskud på 25.000 kr. for hver ekstra flygtning, der kommer i
ustøttet beskæftigelse i 2016 og 2017, som udbetales til kommunerne i henholdsvis 2017 og 2018.
Forhøjelse af grundtilskud: I lyset af den ekstraordinære situation med et højt antal nytilkomne flygtninge
forhøjes grundtilskuddet for flygtninge og familiesammenførte til flygtninge med 50 pct. for 2017 og 2018.
Herved vil en øget andel af finansieringen af kommunerne følge med den enkelte flygtning/familiesammenførte til flygtninge. Grundtilskuddet ydes fortsat i tre år.
Regeringen og KL er i forlængelse heraf enige om at forhøje integrationstilskuddet på 200 mio. kr., som blev
aftalt med økonomiaftalen for 2016, med 225 mio. kr. til i alt 425 mio. kr. i 2016 svarende til en forhøjelse af
grundtilskuddet allerede i 2016.
Ud fra prognosen for antal flygtninge og familiesammenførte, som Aalborg Kommune modtager i 2016, så er
det ventede grundtilskud for 2016 ca. 24 mio. kr. Det forhøjede grundtilskud er dermed ca. 12 mio. kr. og det
samlede grundtilskud derfor ca. 36 mio. kr. Det samlede grundtilskuds størrelse for 2017 og 2018 vil afhænge af, hvor stort et antal flygtninge, der modtages i disse år.
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Bilag:
Trepartsaftale om arbejdsmarkedsintegration.pdf
Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge.pdf
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