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Flygtninge skal være
velkomne i kommunerne
Radikale Venstre har som målsætning, at flygtninge, der i henhold til de
relevante konventioner er godkendt af myndighederne som berettiget til
varigt ophold i Danmark sammen med deres familiemedlemmer, hurtigst
muligt skal gives mulighed for at leve som ligeværdige, produktive borgere
i Danmark.
For at opnå dette, skal der i størst mulig udstrækning ved visiteringen til kommunerne tages hensyn til, at flygtninge får mulighed for at bo, leve og fungere som en integreret del af samfundslivet, ikke mindst arbejdsmarkedet.
De skal derfor have tilbudt relevant vejledning og støtte til dette gennem
en effektiv introduktion til dansk sprog og kultur samt det danske uddannelsessystem og arbejdsmarked, således at deres eksisterende kompetencer,
uddannelser og arbejdserfaringer kan udnyttes bedst muligt.
Radikale Venstre anerkender, at kommunernes beredskab i forhold til at
modtage større flygtningestrømme ikke er ens. For nogle få kommuner er
det en udfordring alene at få visiteret de ny-ankomne flygtninge, kommunen
er ansvarlig for integrationen af. Derudover har kommunerne ikke samme
muligheder for at skaffe passende, varige boliger, og deres mulige uddannelses- og beskæftigelsestilbud er varierende.
Radikale Venstre mener:
•	at flygtningekrisen er en national udfordring, men at integration fortsat
skal være en kommunal opgave, hvis den skal lykkes bedre end i dag. Staten skal tilvejebringe de økonomiske rammer, mens kommunerne skal stå
for integration i praksis.
•	at regeringen omgående skal sikre, at der i kommunerne er tilstrækkelige
ressourcer til, at opgaven kan løses.
•	at der udarbejdes en samarbejdsmodel, hvorefter kommunerne har mulighed for at koordinere placeringen af flygtninge bedst muligt i forhold
til, at flygtningene kan være aktive – i arbejde og under uddannelse – i
samfundet. Samarbejdsmodellen skal understøtte samarbejde på tværs
af kommuner.
•	at staten bør sikre, at opholdstiden i asylcenteret medens asylansøgningen behandles, henset til den høje anerkendelsesprocent, bruges til at
forberede den kommunale integrationsindsats.
•	at der gives kommunerne mulighed for at få statsgaranterede lån til finansieringen af permanente boliger til en pris, flygtningene kan betale.
Kommunerne skal have mulighed for at bygge almene boliger til en pris,
der kan betales af flygtningene – uden den sædvanlige kommunale medfinansiering.
•	at staten skal yde fuld refusion til kommunerne for deres udgifter til integration, så kommunernes serviceniveau ikke bliver påvirket af den øgede
kommunale indsats omkring integration.

