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Til Undervisningsministeriet  HØRINGSSVAR 

Dato: 26. november 2014 

Kontor: Sekretariatet 

Sagsbeh.: MNS 

  

  

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om institutioner for 
almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om 

institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om uddannelserne til højere 
handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), lov om 

erhvervsuddannelser og lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i 
forbindelse med lov om aktiv beskæftigelsesindsats m.m.  

(Socialt tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner på baggrund af andelen 
frafaldstruede elever) 

 
 

Hermed fremsender Rådet for Etniske Minoriteter svar på ovenstående høring. Rådet noterer med 
tilfredshed, at hensigten med lovforslaget er at gøre det muligt for staten på baggrund af andelen 
af frafaldstruede elever at yde et socialt tilskud til institutioner for erhvervsrettet uddannelse og 
institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. 

Undervisningsministeriet har ved e-mail af 17. november 2014 anmodet om senest den 24. 
november at modtage Rådet for Etniske Minoriteters eventuelle bemærkninger til udkastet. 
Forslaget er fremsat i Folketinget d. 19. november. Rådet skal i den forbindelse bemærke, at en 
høringsfrist af 7 dages varighed (hen over en weekend) i forbindelse med et lovforslag efter rådets 
opfattelse generelt er helt urimelig. En høringsfrist bør efter rådets opfattelse fremsættes således, 
at høringsparten har tilstrækkelig tid til at gennemgå høringen og udarbejde et høringssvar med 
den fornødne grundighed. 
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Rådet noterer sig endvidere, at det af de almindelige bemærkninger til lovforslaget fremgår, at en 
række undersøgelser dokumenterer en sammenhæng mellem risiko for frafald og 
uddannelsesfremmedhed bl.a. udtrykt ved variablen etnicitet. Rådet skal venligst anmode om at få 
oplyst, hvilke undersøgelser, der dokumenterer den sammenhæng. 

 

Med venlig hilsen 

 

 

Yasar Cakmak 
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