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Bedre rammer for den kommunale integrationsindsats
Flygtningesituationen stiller kommunerne over for store udfordringer i forbindelse med modtagelsen af nytilkomne flygtninge og den efterfølgende integrationsindsats. Det stiller store krav til blandt andet undervisning, helbredsvurderinger og
kommunernes administration.

Yderligere oplysninger
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Regeringen og KL er derfor enige om en række tiltag, som samlet set lemper de
krav, der stilles til kommunerne. Initiativerne er med til at sikre en større grad af
fleksibilitet i kommunernes opgave med at give den nødvendige integrationsindsats.
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Boks 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. Endvidere ændres reglerne, så eleverne fremover inden for rammerne af holddannelsesreglerne og ud fra en vurdering af den enkelte elevs behov skal have alle eller en del af deres timer i modtagelsesklassen.

•

Mulighed for etablering af særligt undervisningstilbud: Kommunerne får 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. Undervisningen skal stå mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Kommunalbestyrelsen skal opstille mål og rammer for undervisningstilbuddet, herunder
om opfølgning på elevernes læring.

•

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.

•

Frie grundskoler: Regeringen vil søge at opnå en aftale med de frie grundskolers foreninger om, at de frie skoler vil tage del i ansvaret ved at tilbyde konkrete pladser til flygtninge på skolerne. Aftalen med de frie grundskolers foreninger skal danne ramme for lokale aftaler mellem kommuner og konkrete frie grundskoler.

•

Efterskoler: Regeringen vil søge at opnå en aftale med Efterskoleforeningen om, at efterskolerne vil tage del i
ansvaret ved at tilbyde konkrete pladser til uledsagede flygtningebørn på skolerne.

•

Øget vejledning om anvendelse af reglerne om befordring: Øget statslig vejledning til kommunerne om anvendelse af de gældende regler om befordring, herunder om afstandskriterier og om kommunens befordringsforpligtelse i forhold til børn, der henvises til en anden skole end distriktsskolen.

•

Vejledning om SU: Der udarbejdes en vejledning til kommunerne om tilrettelæggelse af forberedende uddannelsestilbud til sent ankomne unge og voksne og mulighederne for SU hertil.
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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.

•

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.

•

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.

•

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.

•

Regler om økonomisk sikkerhedsstillelse: Med henblik på at skabe større klarhed om de nuværende regler
for økonomisk sikkerhedsstillelse udarbejdes der en vejledning til kommunernes administration heraf.

•

Digitalisering af økonomisk sikkerhedsstillelse: I forbindelse med familiesammenføring skal der i henhold til
gældende regler stilles økonomisk sikkerhed. Der igangsættes et udredningsarbejde med henblik på at afdække
mulighederne for digitalisering af økonomisk sikkerhedsstillelser.

•

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.

•

Forlænget periode for afklaring af behov for flygtninges døgnophold: Kommunernes afklaringsperiode i
forbindelse med muligheden for at få refusion for udgifter efter servicelovens § 181, stk. 3, nr. 1, når flygtninge
anbringes på døgnophold, forlænges fra 12 måneder til 24 måneder med henblik på at give kommunerne længere tid til at få kendskab til og afdække den enkeltes behov.

