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Til kommunalbestyrelsen  

Kære kommunalbestyrelsesmedlemmer    

 

I går lød startskuddet til de to- og trepartsdrøftelser om integrationsopga-

ven, som regeringen har indkaldt til. Topartsdrøftelserne er mellem rege-

ringen og KL, mens trepartsdrøftelserne er mellem regeringen, arbejds-

markedets parter og KL.  

 

Vi står med en enorm udfordring. De flygtninge, der er kommet ind i lan-

det indtil nu, svarer til en helt ny kommune - kommune nr. 99, men vi ved 

ikke om og hvornår, der også kommer en kommune nr. 100 og 101. In-

gen kan sige med sikkerhed, om der er tale om en vedvarende befolk-

ningstilvækst, eller indvandringen aftager igen. Kommunerne er gået 

pragmatisk til opgaven. I og jeres ledere og medarbejdere gør allerede et 

kolossalt stykke arbejde. 

 

I denne ekstraordinære situation er der brug for, at alle parter bidrager. 

Det gælder regeringen, kommunerne, erhvervslivet, arbejdsmarkedets 

parter og civilsamfundet.  

 

KL går til forhandlingerne med det klare budskab, at det er nødvendigt at 

forholde sig til den økonomiske udfordring. Indtil nu har regeringen haft 

fokus på regelforenklinger og justeringer i integrationsprogrammet. Det er 

også vigtige elementer, og KL har på nuværende tidspunkt sendt mere 

end 47 forslag til afbureaukratisering af reglerne på integrationsområdet 

til regeringen. Men flygtningeudfordringen er i den grad også en økono-

misk udfordring i kommunerne.  

 

Det øgede antal af flygtninge og familiesammenførte betyder merudgifter 

på stort set alle kommunale serviceområder. I første række midlertidig 

indkvartering, pasning af flygtningebørn og oprettelse af modtageklasser.  

Men der er også tale om en ny gruppe borgere, der må forventes at 

trække mere på de kommunale velfærdsydelser end den gennemsnitlige 

borger.  

 

Beskæftigelsesgraden skal op. Det er alfa og omega for en vellykket inte-

gration. Der bliver brug for tusindvis af private jobs, ellers risikerer vi en 

helt uoverskuelig stor belastning på vores velfærdssamfund. Derfor er det 

helt afgørende for KL, at der i trepartsforhandlingerne kommer forslag på 

bordet, som gør det realistisk at få en meget stor del af flygtningene sat i 

stand til at forsørge sig selv. Og det er nødt til at være på det private ar-

bejdsmarked. Kommunerne løfter allerede i dag en meget stor opgave for 

de grupper, som har svært ved at få fodfæste på arbejdsmarkedet .  
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Den største bekymring, vi har, er om det lykkes at skabe tilstrækkelig vo-

lumen i virksomhedernes beskæftigelse af flygtninge. 

 

KL har også opmærksomheden rettet mod behovet for boliger til flygt-

ninge. Der er brug for en palet af fleksible løsninger, og for en stor del af 

boligernes vedkommende skal det gå meget hurtigt med at få etableret 

kapaciteten. Allerede nu melder mange kommuner, at der ikke ér flere le-

dige boliger.  

 

Når vi ser på resultaterne af integrationsindsatsen i det danske samfund, 

har det ikke fungeret optimalt. Det er en vanskelig opgave, og de nuvæ-

rende redskaber er ikke tilstrækkelige. Der er brug for at udvikle en ny 

model, der kan sikre et bedre match mellem flygtninges kompetencer og 

et job. Det store antal flygtninge kalder i sig selv på, at indsatsen nødven-

digvis må gøres så effektiv som overhovedet mulig.  

 

Som allerede nævnt blev forhandlingerne skudt i gang i Statsministeriet i 

går. KL vil fastholde fokus på økonomien, boligudfordringen, regelforenk-

ling og nødvendigheden af, at alle bidrager til at løse integrationsopga-

ven. Og vi vil målrettet arbejde for, at de løsninger, der findes, skal kunne 

rumme den forskellighed, der er kommunerne imellem. De løsninger, vi 

finder, skal i så vidt muligt omfang indebære, at parterne ude på arbejds-

pladserne selv finder hinanden. Det er afgørende, at alt ikke skal ind over 

en kommunal sagsbehandler hver gang, så vi drukner i bureaukrati.  

 

Særdeles vanskelige økonomiforhandlinger 

Dette års økonomiforhandlinger bliver en stor udfordring. Et flertal i Fol-

ketinget har vedtaget et omprioriteringsbidrag og dermed reduceret kom-

munernes udgiftsloft med 2,4 mia. kr. årligt frem til 2019. Det er mere end 

7 mia. kr., der i udgangspunktet ér taget ud af de kommunale budgetter.  

 

De effektiviseringer kommunerne løbende har gennemført de senere år 

har lige akkurat dækket den demografiske udvikling. Indførelsen af om-

prioriteringsbidraget og de store flygtningestrømme presser økonomien 

yderligere og gør udfordringen i økonomiforhandlingerne meget stor. 

 

Vi ved, at I med god grund er optaget af situationen, og at debatten fylder 

meget i kommunalbestyrelserne. Det er en vigtig debat, som vi også skal 

have sammen. Om få uger har vi Kommunalpolitisk Topmøde og delege-

retmøde. Her ser vi frem til en god debat. Der er ingen nemme løsninger, 

men denne vanskelige forhandlingssituation kræver mere end nogen-

sinde, at vi står sammen.  

 

Vi skal ikke indgå en aftale for enhver pris. Det er en beslutning, som i 

høj grad afhænger af, hvad der kan opnås af indrømmelser og forbedrin-

ger i de kommunaløkonomiske rammer ved at forhandle med regeringen.  

Men det omprioriteringsbidrag, som er lagt ind i budgetlovens udgiftslof-

ter betyder, at usikkerheden er ekstraordinært stor, hvis vi ikke kan finde 

en fælles vej med regeringen. Derfor er det vigtigt, at vi drøfter udfordrin-

ger og muligheder med hinanden undervejs. 
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Vi starter debatten på Kommunalpolitisk Topmøde og fortsætter på de re-

gionale møder op til økonomiforhandlingerne, hvor vi håber at se så 

mange af jer som muligt.  

 

Vi vil løbende holde jer orienteret. Denne gang er det mig, der sender på 

bestyrelsens vegne. KL’s formand er nemlig på en velfortjent miniferie, 

men er tilbage på posten umiddelbart efter vinterferien.  

 

Med venlig hilsen 

 

  

Jacob Bundsgaard    

 

 

 

 

 


