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Høringssvar vedr. udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven
og forskellige andre love (nedsættelse af integrationsydelse og omlægning af dansktillæg)
Hermed fremsender Rådet for Etniske Minoriteter svar på ovenstående høring. Rådet for Etniske
Minoriteter vil henvise til to tidligere høringssvar, henholdsvis høringssvar af den 31. juli 2015,
vedrørende lovforslag nr. L2 om forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en
aktiv

beskæftigelsesindsats,

integrationsloven

og

forskellige

andre

love

(indførelse

af

integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.), samt
høringssvar af den 3. september 2015, vedrørende udkast til bekendtgørelse om dansktillæg til
integrationsydelsesmodtagere. I de to ovennævnte høringssvar har vi udtrykt vores bekymring for, at
integrationsydelsen ville føre til en så markant reducering af forsørgelsesgrundlaget for flygtninge, at
den ville sende en stor andel af modtagerne ud i fattigdom. Derved ville man svække en i forvejen
udsat

gruppe

i

samfundet.

Det

nuværende

lovforslag

vil

introducere

en

nedsættelse

af

integrationsydelsen med 3 pct., derfor er Rådet naturligvis bekymret for at en nedsættelse, af den i
forvejen spinkle ydelse, vil sende endnu flere ud i fattigdom i Danmark.
Nedsættelsen af integrationsydelsen indføres med det formål at tilskynde modtagerne til at komme i
beskæftigelse. Formålet er derved det samme, som da man indførte integrationsydelsen i 2015. I
høringssvaret fra den 31. juli 2015 gjorde vi opmærksom på forskning, som tydede på at
økonomiske sanktioner ikke havde den ønskede effekt i forhold til at få flere i beskæftigelse. Det
skyldes både at individer, der har flere forskellige problemer inde på livet, ikke er i stand til at
reagere på økonomiske sanktioner, og at indvandrernes barrierer for at komme i beskæftigelse for
manges vedkommende

ikke

er

manglende

motivation,

men

eksempelvis skyldes

kompetencer.
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manglende

-2Grundet ovenstående indsigter tvivler Rådet for Etniske Minoriteter på, om nedskæringer i
integrationsydelsen

vil

have

den

ønskede

effekt;

at

få

flere

flygtninge

i

beskæftigelse.

I

høringssvaret fra den 31. juli 2015 henviste vi også til Rockwool Fondens rapport ”Starthjælpens
betydning for flygtninges levevilkår og beskæftigelse” (2012), som konkluderede at starthjælpen
særligt skabte begrænsede levevilkår for enlige og børnefamilier. Rådet mener, at man derved
havde grundlag for at understøtte sine argumenter med empiriske resultater, idet starthjælpen er
sammenlignelig med integrationsydelsens satser. I den forbindelse bemærkede Rådet også, at den
daværende fratagelse af børnefamiliers ret til den fulde børne- og ungeydelse (i L7) yderligere
svækkede børnefamiliernes økonomiske situation. I tråd med det, vil vi gerne fremhæve, at man i
dag yderligere er ved at begrænse denne ret ved lovforslag L35 om Bandepakke lll, der i øjeblikket
er under behandling i Folketinget. Såfremt forslaget vedtages i sin nuværende for m, vil disse

familier være længere tid på integrationsydelse med færre penge til rådighed. Vi henviser i
den forbindelse til vores høringssvar til Bandepakke llI (den 6. september 2017).
At lovforslaget derudover lægger op til at ændre i loftstørrelsen, for det samlede antal af offentlige
tilskud og ydelser som en integrationsydelsesmodtager kan modtage, vil yderlige begrænse den
samlede økonomiske ramme, for eksempelvis børnefamilier. Derved vil det i sidste ende betyde
endnu færre penge til den enkelte integrationsydelsesmodtager, og endnu større økonomisk
usikkerhed.
Som Rådet læser lovforslaget vil en tidsbegrænsning af danskbonussen også medføre en reduktion
i indtægtsgrundlaget over en længere tidsperiode. Rådet har i høringssvaret fra d. 31. juli 2015
rettet en kritik mod at dansktillægget alene gives til personer der har bestået prøve i Dansk 2.
Rådet mener stadig, at man bør tildele danskbonus til en kursist, når vedkommende har fuldent det
modul han/hun er placeret i, hvad enten det er danskuddannelse 1 eller 2.

Med venlig hilsen

Yasar Cakmak
Formand for Rådet for Etniske Minoriteter
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