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Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om danskuddannelse til voksne
udlændinge m.fl. og forskellige andre love
(Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge, krav om mellemkommunal
aftale ved midlertidig boligplacering af flygtninge i en anden kommune m.v.)
Hermed fremsender Rådet for Etniske Minoriteter sit svar på ovenstående høring. Rådet har
følgende bemærkninger: Generelt er det positivt med mere virksomhedsrettet danskuddannelse til
voksne udlændinge, men det er vigtigt at være konkret i forhold til, hvilke grupper, der kan få gavn
af ordningen med den enklere og mere arbejdsmarkedsrettet undervisning. Hvis kombinationen er
rigtig, kan det afkorte den nye ankomnes debut på arbejdsmarkedet.
Vi kan dog være bekymrede for, at det bliver virksomhedernes profitinteresse, snarere end den
enkelte flygtnings behov for danskuddannelse, der bliver bestemmende for, hvor meget den enkelte
får ud af sit forløb. Hvis virksomheden har travlt, bliver danskuddannelsesindsatsen måske
nedprioriteret og helt glemt.
Dernæst er det en god ide at indføre depositum og klippekort for de udenlandske arbejdstagere og
studerende, for at reducere frafald og øge fokus på progression, ligesom indførelsen af et timeloft
på 15 timer også er en god ide.
Vi er dog bekymrede for, at integrationsindsatsen for de svage og traumatiserede familier bliver
ringere, i og med, at man har indført refusionsregler, der afspejler et snævert beskæftigelsesrettet
fokus.
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-2De kommuner, der påtager sig et stort ansvar for integrationsindsatsen ved at løfte en tung opgave
i forhold til at modtage svage og traumatiserede familier, bliver ikke kompenseret for denne indsats,
da refusionsreglerne nu er skruet sådan sammen, at det kun er den nemme og direkte
arbejdsmarkedsfokuserede indsats, der belønnes.
Reduceringen af refusionsloftet kan også have en generel negativ effekt på kvaliteten af
undervisningen.
Vores erfaring er, at regionale rammeaftaler ikke er noget man ønsker fra kommunernes side.
Rammeaftalerne gør, at det bliver dyrt for kommunerne, og de ønsker ikke at blive bundet op på et
kompromis mellem hele regionen. Kommunerne ønsker mere kompensation, hvis de skal påtage sig
større ansvar.

Med venlig hilsen

Yasar Cakmak
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