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Høringssvar til lov om ændring af lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og 
lov om erhvervsuddannelser (Fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelse for 
visse flygtninge og familiesammenførte) 
 
Rådet for etniske Minoriteter er positivt stemt overfor lovforslaget, der giver mulighed for gratis ud-
dannelse til visse flygtninge og familiesammenførte med midlertidigt ophold i Danmark. Rådet er 
enig med Dansk Flygtningehjælp, der har foreslået gratis uddannelse til uddannelsesparate flygtnin-
ge og familiesammenførte med henblik på at opnå bedre integrationsresultater. Rådet skal her hen-
vise til Dansk Flygtningehjælps høringssvar af 8. august 2017 vedr. praktiske erfaringer med regler-
ne om midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge. 
 
Det er rådets klare opfattelse, at forslaget om fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser 
for visse flygtninge og familiesammenførte vil gavne integrationen, da forskning viser, at uddannelse 
er nøglen til arbejdsmarkedet og fører til øget beskæftigelse – som endvidere fører til bedre og me-
re vellykket integration, jf. bl. a. Rockwoolfondens arbejdspapir nr. 54 ”Sammenhængen mellem 
beskæftigelse og uddannelse for ikke-vestlige flygtninge og familiesammenførte”.1 
 
Det er derudover rådets opfattelse, at en fritagelse for betalingskravet på erhvervsuddannelser vil 
fremme ligestilling mellem kønnene. Som det fremgår af lovforslaget, er størstedelen af de flygtnin-
ge, der har fået en opholdstilladelse efter udlændingelovens § 7 stk. 3, kvinder, hvorfor afskaffelse 
af betalingskravet vil fremme deres mulighed for at tage en uddannelse og senere komme i be-
skæftigelse. En ekstra indkomst i familien vil i væsentlig grad løfte en familie økonomisk, hvilket vil 
have en positiv effekt også for børnene, der f.eks. vil kunne deltage i fritidsaktiviteter. Fremgang i 
husstandsindkomsten kan også medvirke til at løfte et boligområde, der er omfattet af ghettokriteri-
erne. 
 

                                                      
1
 Rockwoolfonden (2019): Sammenhængen mellem beskæftigelse og uddannelse. 

https://www.rockwoolfonden.dk/app/uploads/2018/06/Arbejdspapir-54-Sammenh%C3%A6ngen-mellem-

besk%C3%A6ftigelse-og-uddannelse.pdf  
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Den gruppe af kvinder, der udsættes for negativ social kontrol fra deres ægtefælle og/eller familie, 
får med gratis uddannelse bedre mulighed for at komme ud på arbejdsmarkedet og kan dermed 
blive mere selvstændige, økonomisk uafhængige, bidragende til samfundet og bedre  
rollemodeller for deres børn.  
 
Rådet mener ligeså at lovændringen vil afhjælpe relativ fattigdom hos særligt børnefamilier, hvor en 
udgift til uddannelse er så stor, at den vil forringe livskvaliteten i væsentlig grad og presser øko-
nomi en i en sådan grad, at uddannelse ikke prioriteres.  
 
Rådet anser det for gavnligt at have mulighed for gratis at kunne uddanne sig, både med henblik 
på at opnå beskæftigelse og blive selvforsørgende, mens man er i Danmark, men også for på sigt 
at have mulighed for kunne anvende sin opnåede viden og kompetencer til at opnå en vellykket 
repatriering til sit hjemland eller tidligere opholdsland. 
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