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Høringssvar vedrørende lovforslag nr. L2 om indførelse 

af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v. 

 
Uddannelsesforbundets tilgang til integration er, at det er afgørende vigtig, at asylansøgere får en reel 
mulighed for at blive integreret i det danske samfund. 
Det forudsætter et grundlæggende dansk, da sproget er nøglen til en lige adgang til arbejdsmarkedet, 
deltagelse i uddannelse og muligheden for at blive aktiv demokratisk medborger. 
Uddannelsesforbundet noter sig, at i § 22 stk. 4-5 fremgår det, at det er muligt for en person, der mod-
tager integrationsydelse, efter ansøgning kan få et månedligt tillæg på 1500 kr., hvis vedkommende 
har bestået Prøve i Dansk 2 i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. eller FVU læsning 
trin 2 eller tilsvarende eller højere prøve i dansk. Det tager Uddannelsesforbundet som udtryk for, at 
regeringen også vægter betydningen af et godt dansk sprog. Derfor er Uddannelsesforbundet uforstå-
ende overfor, at kursisterne på danskuddannelse 1 er frataget mulighed for at modtage tillægget, da 
det kan være en motivationsfaktor i forhold til at lære sproget. Vi vil derfor forelå, at man giver kursister 
på danskuddannelse 1 samme mulighed for at opnå et månedligt tillæg på 1500 kr., hvis de består 
danskuddannelse 1. 
 
Der er imidlertid nogle rammebetingelser, der er nødt til at være på plads for at en flygtninge el. kan 
tilegne sig et godt og tilstrækkeligt dansk sprog til at kunne begå sig på arbejdsmarkedet, i uddannelse 
og i det danske samfund.  Dansk er et vanskeligt sprog at lære. Det kræver mange timers koncentre-
ret undervisning og mulighed for at øve sig i en konkret kontekst, fx ved en balanceret kombination af 
danskundervisning og job – uden at fokus på job bliver så stor, at det kommer til at ramme danskun-
dervisningen.  
 
De økonomiske stramninger, som integrationsydelsen medfører, betragter Uddannelsesforbundet som 
en forhindring for, at asylansøgerne kan leve på et anstændigt niveau i Danmark. Derfor er vi reelt be-
kymrede for, at de bliver stressede af de økonomiske forringelser, og at det kan forstyrre dem i deres 
sprogindlæring. De får simpelhed ikke den nødvendige ro og mulighed for koncentration til at tilegne 
sig det danske sprog, hvilket er kontraproduktivt i forhold til regeringens mål om, ”…at det skal være 
mere attraktivt at arbejde og bidrage til det danske samfund.” Nogle kunne måske ligefrem ”fristes” til 
at lave sort arbejde for at overleve. 
 

Afslutningsvis vil Uddannelsesforbundet understrege, at vi er stærkt utilfredse med høringsprocessen. 

Det er en uskik, at en lov med så væsentlige forringelser af de berørte parters vilkår bliver sendt i hø-

ring over sommerferien, hvor det er vanskeligt at inddrage relevante repræsentanter i organisatio-

nerne. Det fremstår som en unødig arrogance og en underkendelse af de demokratiske spilleregler 
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