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Høring vedrørende udkast til Bekendtgørelse om danskuddannelse til
voksne udlændige m.fl.
Udlændinge- og Integrationsministeriet har den 7. juni 2018 sendt ovennævnte bekendtgørelse i høring med frist for bemærkninger den 21. juni 2018.
Dansk Flygtningehjælps bemærkninger i det følgende høringssvar bygger på vores
mangeårige erfaring som udbyder på danskuddannelsesområdet (Lærdansk). Vi fokuserer i dette høringssvar udelukkende på udkastet til bekendtgørelsen.
Dansk Flygtningehjælp afgav høringssvar den 6. april 2018 på udkast til lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Indførelse af deltagerbetaling for danskuddannelse til udenlandske arbejdstagere, studerende m.v.). Vi vil
gerne henvise til vores bemærkninger i dette høringssvar.
I bekendtgørelsen § 5, stk. 3 foreslås det, at det første klip aktiveres, når S-kursisten
af sprogcentret er indplaceret på danskuddannelse og modul, dog senest 2 måneder
efter, at S-kursisten af kommunen er henvist til danskuddannelse. Klippet aktiveres,
uanset om S-kursisten møder op til undervisningen.
Dansk Flygtningehjælp vil gerne påpege, at flere skoler i landet ikke har løbende optag på danskuddannelserne men derimod optag f.eks. hver måned, hvorfor kursisten
med den forslåede formulering kan komme til at bruge en stor del af sit klip på perioden mellem visitation, indplacering og undervisningsstart. Det vil især have betydning
på de indledende og korte klip.
Vi vil derfor foreslå følgende ændring: Det første klip aktiveres fra den første tilbudte
undervisningsgang efter S-kursisten af sprogcentret er indplaceret på danskuddannelse og modul, dog senest 2 måneder efter, at S-kursisten af kommunen er henvist
til danskuddannelse. Klippet aktiveres, uanset om S-kursisten møder op til undervisningen.
I bekendtgørelsens § 23, stk. 3 foreslås det, at den driftsansvarlige myndighed aftaler
betaling med den enkelte udbyder. Udbydere af danskuddannelse skal i slutningen af
hvert kvartal overføre den modtagne deltagerbetaling i det indeværende kvartal fra S-
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kursister til disses bopælskommuner. Kommunalbestyrelsen indtægtsfører deltagerbetalingerne, som indgår i opgørelsen af kommunernes samlede budgetgaranti.
Dansk Flygtningehjælp vil gerne fremhæve, at i flere kontrakter på danskuddannelsesområdet indgår den driftsansvarlige kommune som mellemled mellem sprogcentret og bopælskommunen, og der er ikke således ikke nogen betalingsmæssig relation mellem bopælskommune og sprogcenter. Herudover synes der i den foreslåede
formulering i udkastet til bekendtgørelsen at være lagt op til, at deltagerbetalingen
skal overføres før den er indgået til sprogcentret. Det foreslås, at tilbagebetalingsbestemmelsen tager højde for disse to forhold.
Dansk Flygtningehjælp vil derfor foreslå følgende ændring: Den driftsansvarlige myndighed aftaler betaling med den enkelte udbyder. Udbydere af danskuddannelse skal
inden for de første 14 dage af hvert kvartal overføre den modtagne deltagerbetaling i
det foregående kvartal fra S-kursister til disses bopælskommuner eventuelt via den
driftsansvarlige kommune. Kommunalbestyrelsen i bopælskommunen indtægtsfører
deltagerbetalingerne, som indgår i opgørelsen af kommunernes samlede budgetgaranti.
Dansk Flygtningehjælp vil afslutningsvis foreslå, at Udlændinge- og Integrationsministeriet udformer en kort beskrivelse af, hvilke data der skal medsendes til bopælskommunen for dermed at sikre en standardisering.
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