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L
andets kommuner vil
nu have staten til at be-
tale for 49.000 boliger
til indkvartering af

flygtninge. Det er nemlig så
mange nye boliger, der ifølge
beregninger fra Kommuner-
nes Landsforening, KL, vil
mangle frem til 2020 som føl-
ge af flygtningetilstrømnin-
gen. 

Og de boliger vil KL bl.a.
finde med inspiration fra
Greve, hvor kommunen –
tæt på byens borgerhus,
idrætscenter, butikker og of-
fentlig transport – har ind-
kvarteret 20 flygtninge i to
pavilloner, mens en nedlagt
børnehave og vuggestue i en
anden af kommunens byer
Karlslunde er nødtørftigt
ombygget til boliger for flygt-
ningefamilier. 

»Med den lave integra-
tionsydelse kan flygtninge
ikke betale huslejen i det al-
mene boligbyggeri, og derfor
har vi måttet finde andre løs-
ninger i form af pavilloner og
ombygninger. Samtidig har
vi prioriteret at få flygtninge-
ne spredt ud blandt borgerne
og ikke samlet i en enkelt bo-
ligblok,« siger Jan Funk Niel-
sen, flygtningekoordinator i
Greve Kommune. 

Og løsningen med midler-
tidige boliger synes KL altså

så godt om, at organisatio-
nen har valgt at forstørre den
op til en landsdækkende mo-
del, hvor svaret på udsigten
til 150.000 flygtninge som
nye borgere frem mod 2020
netop er bl.a. ombygninger
og pavilloner. 

»Som landet og boligsitua-
tionen ligger, er der meget få
ledige lejeboliger til en husle-
je, som flygtninge kan betale
med den lave integrations-
ydelse. I en del kommuner
med faldende befolkningstal
er der måske nogle ledige bo-
liger, men her er dilemmaet,
at der ikke er ret mange job,
og flytningene skal jo ud på
arbejdsmarkedet så hurtigt
som muligt som led i integra-
tionen,« siger Jacob Bunds-
gaard (S), der som næstfor-
mand i KL torsdag møder op
til forhandlinger med rege-
ringen med de nye beregnin-
ger under armen. 

Boliger for 65-85 mia. kr. 
KL foreslår flere former for
boliger, som kan skaffes til
veje hurtigt og billigt. Ud
over pavilloner eller contai-
nere kan det også være ny-
byggede række- eller klynge-
huse eller modulbyggeri, li-
gesom også tomme erhvervs-
lokaler kan ombygges til
sikre tag over hovedet på de
flygtninge, der har fået asyl i
Danmark og er blevet hen-
vist til at bo i en kommune.

Prisen varierer lidt efter bo-
ligform, men selv med den

billigste form – pavillonerne
– vurderer KL totalprisen til
knap 65 mia. kr. Vælges til
gengæld række- eller klynge-
huse, stiger prisen med 20
mia. kr. til knapt 85 mia. kr.

Herfra skal flygtningenes
huslejeindbetaling, som lø-
ber op i godt 50 mia. kr., træk-
kes fra, men investeringen er
af en størrelse, så KL kræver
statens hjælp til den massive
boligudbygning.

»Det må indlysende være
statens ansvar at betale, for
det er staten, som sætter ram-
merne for antallet af flygt-
ninge. Desuden har kommu-
nen ikke pengene til opgaven
– vi er rigeligt presset på an-
lægskontoen i forvejen,«
siger Jacob Bundsgaard.

I Greve, hvor der ifølge
flygtningekoordinatoren er
stor tilfredshed med den lo-
kale boligløsning både
blandt flygtninge og indfød-
te borgere, er selv den billig-
ste løsning forholdsvis dyr
for kommunen.

Det koster nemlig 64.000
kr. om måneden at leje en pa-
villon til 10 beboere, men
hver af beboerne kan ikke be-
tale en tiendedel af udgiften i
husleje – 6.400 kr. – fordi de
med integrationsydelse højst
må betale godt 2.200 kr. om
måneden.

»Dermed er der en ubalan-
ce rent økonomisk, men det
er jo naturligvis meget billi-
gere, end hvis vi skal betale
16.000 kr. pr. flygtning på

vandrerhjem eller hotel,« si-
ger Jan Funk Nielsen.

Mens Socialdemokraterne
og Dansk Folkeparti taler for
at løse det voksende bolig-
problem ved at indrette stats-
lige lejre til flygtninge, der
har fået asyl i Danmark, gør
KL en selvstændig pointe ud
af, at boligerne skal spredes.

»Vi ønsker boligerne place-
ret på en måde, så de ikke
vælter det enkelte lokalsam-
fund. Så antallet af nye flygt-
ningeboliger skal afpasses ef-
ter størrelsen på det konkrete
lokalsamfund, hvor de skal
ligge,« siger Jacob Bunds-
gaard, og også den strategi
har folkene i Greve fulgt.

Spreder boliger
»Vi har valgt at sprede boli-
gerne så meget som muligt
for ikke at skabe en særlig
flygtningeghetto. Derfor har
vi pavilloner midt i Greve,
men også midt i Tune. Vi har
ombygget daginstitutioner i
Karlslunde, og den spred-
ningsstrategi vil vi også for-
følge i fremtiden, for når der
ikke boligplaceres så mange
ad gangen, tager lokalbefolk-
ningen virkelig en stor tørn
med at integrere og tage
imod,« siger flygtningekoor-
dinatoren fra Greve.

På Christiansborg tager
Dansk Folkepartis formand,
Kristian Thulesen Dahl, det
kommunale skøn over bolig-
behovet med forståelse og
bekymring.

»Det udstiller jo den
magtesløshed, som kommu-
nerne vil komme til at stå i.
Og det viser, at den opgave,
de har fået, er langt større,
end man kan forestille sig, at
de kan løse. Hvis de for alvor
skal løse den, vil det fortræn-
ge rigtig mange ting, som
kommunerne ellers også skal
tage sig af,« siger han og fryg-
ter, at ekstraudgifter til flygt-
ninge vil resultere i lavere
service for borgerne.

»Derfor er idéen om, at sta-
ten påtager sig et større an-
svar og aflaster kommunerne
ved at hjælpe med flygtnin-
gelandsbyer, den rigtige.«

Venstres integrationsord-
fører, Marcus Knuth, vil nø-
dig kommentere KL’s bereg-
ninger forud for torsdagens
forhandlinger.

»Vi skal være meget påpas-
selige med at komme med
udmeldinger, inden vi over-
hovedet er gået i gang med
forhandlinger. Men vi priori-
terer forhandlingerne, netop
fordi det er en helt exceptio-
nel opgave med både integra-
tion og boliger. Og det er en
opgave, hvor alle er nødt til
at samarbejde,« siger han.

Tallene er svære at styre
Ordføreren er samtidig skep-
tisk overfor, om der vil være
et behov for 49.000 boliger i
kommunerne frem til 2020,
sådan som KL’s beregninger
viser.

»Hvis der er én ting, vi har

Kommunerne 
skal skaffe husly
til 150.000 
nye flygtninge 
Flygtningeboliger: Frem mod 2020 bliver der brug for
49.000 nye boliger, skønner kommunerne, som sætter 
prisen til mellem 65 og 85 mia. kr. Pavilloner er en del af
løsningen, og Greve har – med succes – afprøvet modellen.

FAKTA

Milliarder til 
midlertidige boliger

N Kommunernes forening, KL,
regner med at skulle finde bo-
liger til 150.000 flygtninge,
som har fået asyl i Danmark
frem til 2020.
N Med tre personer i hver 
bolig betyder det, at der skal
findes 49.000 boliger.
N Prisen for at anskaffe en
bolig varierer fra 578.000 kr.
til 441.000 kr. pr. flygtning alt
efter boligform.
N Dyrest er det at bygge
49.000 almene familieboliger
– det koster 84,9 mia. kr.
N Biligst er at bygge pavilloner
– det koster 64,9 mia. kr.
N Uanset boligform vil 
flygtninge bidrage med husleje
til en samlet indtægt på 52,1
mia. kr.
N I øjeblikket findes der kun
227 ledige almene lejligheder
til en husleje, som kan betales
med den nye, lave integra-
tionsydelse.
N KL ser fire boligtyper som
mulige løsninger – nybyggede
række- eller klyngehuse, 
modulbyggeri, pavilloner eller
ombygning af tomme bygnin-
ger.
Kilde: KL
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lært af det seneste år, er det, at
disse tal er svære at styre for
Danmark alene. Det afhæn-
ger jo i høj grad af, hvad der
sker i resten af Europa. Så det
er mildest talt meget hypote-
tiske tal.«

Udspillet indebærer, at staten
skal betale for etablering af boli-
gerne. Er I enige i, at staten skal
overtage ansvaret?
»Det kan jeg ikke svare på, ik-
ke på nuværende tidspunkt.
Vi vil gerne gå ind i det uden
at indskrænke os til bestemte
optioner på forhånd,« siger
Marcus Knuth.

Ud over den store opgave
med at skaffe de mange nye
flygtninge tag over hovedet
har kommunerne også reg-
net på, hvad de nye borgere
koster ekstra i kommunal ser-

vice. KL har regnet sig frem til
en merudgift på 1,5 mia. kr. i
år, og den største post på 461
mio. kr. skal betale for at un-
dervise flygtningebørn i
modtageklasser.

Genåbne budgetter
Udgifterne til flygtninge er
ifølge de kommunale bereg-
ninger steget med 600 mio.
kr. i forhold til 2015, og også
den regning vil KL gerne ha-
ve dækket ved forhandlin-
gerne med regeringen. 

Her har finansminister
Claus Hjort Frederiksen dog
tidligere været lodret afvi-
sende og kaldt kravet for
»jammer«.

Kravet opretholdes, og får
KL ikke flere penge med
hjem, må mange kommuner
genåbne budgetterne for i år
og skære på klassiske vel-
færdsposter som ældreom-
sorg, daginstitutioner og fol-
keskole, siger Bundsgaard. 

I Greve lægger flygtninge-
koordinator Jan Funk Niel-
sen ikke skjul på, at der i star-
ten var modstand blandt lo-
kalbefolkningen mod flygt-
ningeboliger midt i byen.

»De landspolitiske temaer
for og imod blev slået an,
men så snart det blev kon-
kret, er stemningen vendt, og
i dag er der ingen problemer.
Flygtningene er meget tak-
nemmelige over at bo i pavil-
loner og være fem om bad,
toilet og køkken, og borgerne
tager fantastisk imod.«
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Et talentprogram for flygt-
ninge.

Det er, hvad Aarhus Kom-
mune foreslår som en mulig
løsning på en del af integra-
tionsudfordringen.

Tiltaget kaldes Talent Pro-
gramme Aarhus og er ét af
tre projekter, der som de før-
ste får del i de 50 mio. kr.,
som Industriens Fond i ef-
teråret valgte at afsætte til at
få flygtninge i arbejde.

Med Aarhus-projektet vil
man i asyl- og integrations-
fasen udvælge de 50 mest lo-
vende talenter blandt kom-
munens tildelte flygtninge
og fritage dem fra det oprin-
delige integrationsprogram
for i stedet at indsluse dem i
et såkaldt talentprogram. 

Programmet kommer til
at bestå af et individuelt til-
rettelagt forløb med op til
12 måneders virksomheds-
forløb, som understøttes af
bl.a. sprogundervisning og
personlig vejledning. 

»Vi støtter projektet, fordi
man i Aarhus har turdet at
sætte fokus på dem, der i for-
vejen har et vist kompeten-
ceniveau og dermed hurti-
gere kan bidrage og varetage
opgaver i virksomhederne,«
siger Mads Lebech, adm. di-
rektør i Industriens Fond.

Thomas Medom, råd-
mand for sociale forhold og
beskæftigelse i Aarhus Kom-
mune, begrunder bl.a. pro-
jektidéen med, at man vil
undgå, at »den tunge asyl-
og integrationsfase kan suge
motivation og arbejdslyst
ud af de ressourcestærke«.

Projektet løber over en to-
årig periode og har fået be-
vilget 4,35 mio. kr. Et hur-
tigt regnestykke viser såle-
des, at der med fondsmid-
lerne er 87.000 kr. pr.
talentfuld flygtning, og de
penge er godt givet ud, me-
ner rådmanden.

»Pengene kan muligvis
strække sig til flere, hvis det
viser sig at være en effekt-
fuld model. Men alene 50

mennesker, der betaler skat
frem for at gå på kontant-
hjælp, udgør en god økono-
misk sag for kommunen.«

Hammer og sav
I Herning Kommune har
man budt ind med projekt
Ny Fremtid, der har fået be-
vilget 6,2 mio. kr. Projektet
tager afsæt i konkrete kvali-
fikations- og uddannelses-
behov hos kommunens me-
talvirksomheder, og der skal
på baggrund af disse udvik-
les et skræddersyet opkvali-
ficeringsforløb for op mod
100 flygtninge.

»I Danmark uddanner vi
folk til at kunne bruge både
hammer, sav og skruetræk-
ker. Men hvis arbejdsmarke-
det lige nu kun mangler
folk, der kan betjene en
hammer, ser vi en række for-
dele i, at man starter der,« si-
ger Mads Lebech, der me-
ner, at det kan være nødven-
digt at bryde med den klassi-
ske uddannelsesmodel, der
sikrer, at folk fra start kan va-
retage flere funktioner.

Ifølge Lars Krarup (V),
borgmester i Herning Kom-
mune, kan projektet være
med til at imødekomme den
store udfordring, kommu-
nen har i forhold til at få
flygtningene til at matche
virksomhedernes jobåbnin-
ger.

»Med disse fondsmidler i

ryggen kan vi nu udvikle et
mere målrettet tiltag, der er
forankret hos virksomhe-
derne, og dermed viser en
mere direkte vej ind på ar-
bejdsmarkedet,« siger han.

I Sønderborg Kommune
har Integrationsnet fået til-
delt 6,5 mio. kr. til projekt
Talent Management, der lø-
ber over to år. Med projektet
vil man i asylfasen screene
op mod 500 flygtninge og
samtidig åbne muligheden
for at boligplacere alt efter
jobåbninger og kvalifikati-
oner. Syv kommuner har til-
kendegivet, at de vil deltage
i projektet, der først og frem-
mest tager afsæt i en såkaldt
360 graders kompetenceaf-
dækning af flygtningene.

»Vi mener ikke, det er til-
strækkeligt, at man kun kig-
ger på flygtningenes faglige
udgangspunkt. Vi vil fra dag
ét forsøge at skabe et helt
billede af hver enkelt flygt-
ning, så et eventuelt match
både kan blive bedre og ske
hurtigere,« siger projektchef
hos Integrationsnet Else
Marie Ringgaard.

Håndplukket arbejdskraft
Mads Lebech supplerer:

»Med en fuld profil på
flygtningene kan kommu-
nerne kigge ind i en databa-
se af arbejdskraftspotentiale
og så at sige håndplukke den
arbejdskraft, der passer til
deres virksomheders behov.
Det er en ny måde at imøde-
komme integrationsudfor-
dringen og virksomheder-
nes mangel på hænder.« 

Marcus Knuth, integra-
tionsordfører fra Venstre,
hilser projekterne og Indu-
striens Fonds initiativ vel-
kommen.

»Det lyder umiddelbart
rigtig, rigtig godt, og projek-
terne viser, at der er en stor
interesse fra mange forskel-
lige aktører på arbejdsmar-
kedet for at samarbejde og
hjælpe til. Samtidig viser det
også, at de forskellige aktø-
rer har indset, at skoen
klemmer i forhold til at ef-
fektivisere processerne og
koble ledige stillinger hos
virksomhederne med de
kompetencer, som flygtnin-
gene har,« siger han.

»Det her er ikke en opga-
ve, som staten, kommuner-
ne eller erhvervslivet kan lø-
se hver for sig, og derfor er
det godt, at vi nu ser så man-
ge gode initiativer.«

Millionstøtte til nyt 
syn på integration

Tæt på idrætscenter og medbor-
gerhus bor flygtninge i pavilloner
midt i Greve, der også har fundet
husly til nye borgere ved at 
ombygge daginstitutioner.
Foto: Katrine Marie Kragh

Flygtningene er
meget taknem-
melige over at

bo i pavilloner og
være fem om bad,
toilet og køkken.
Jan Funk Nielsen,
flygtningekoordinator
i Greve Kommune

N Industriens Fond har ud-
valgt tre projekter, der får del
i de 50 mio. kr., som er afsat
til at få flygtninge i arbejde.

N Pengene går bl.a. til 
talentprogrammer, skrædder-
syede uddannelsesforløb og
tidlig kompetenceafklaring.

JOSEFINE AAEN
josefine.aaen@jp.dk

»Aarhus har turdet at sætte
fokus på dem, der i forvejen
har et vist kompetenceniveau
og dermed hurtigere kan bi-
drage og varetage opgaver i
virksomhederne,« siger Mads
Lebech, adm. direktør i Indu-
striens Fond.
Arkivfoto: Industriens Fond
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Projekter
Industriens Fond har afsat 50
mio. kr. til at få flygtninge i
arbejde, og de første 17,25
mio. kr. er nu delt ud til tre
konkrete projekter:
N Aarhus Kommune får 4,35
mio. kr. til et såkaldt talent-
program, der skal matche 50
ressourcestærke flygtninge
med ledige stillinger hos
kommunens virksomheder.
N Herning Kommune får 6,2
mio. kr. til at udvikle skræd-
dersyede uddannelsesforløb,
der skal få op mod 100 flygt-
ninge i arbejde hos kommu-
nens metalvirksomheder.
N Integrationsnet får sam-
men med Sønderborg Kom-
mune 6,5 mio. kr. til at fore-
tage kompetenceafdækninger
af op mod 500 flygtninge og
åbne for muligheden for at
boligplacere alt efter kvalifi-
kationer og ledige stillinger.


