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Høring over udkast til Bekendtgørelse om indfødsretsprøven og
udkast til Bekendtgørelse om medborgerskabsprøven
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har den 15. februar
2016 sendt udkast til Bekendtgørelse om indfødsretsprøven af 2015
og Bekendtgørelse om medborgerskabsprøven i høring. Fristen for
svar er den 24. februar 2016.
Udkastet til bekendtgørelse om indfødsretsprøven udmønter
ministerens bemyndigelse i med lov nr. 1873 af den 29. december
2015 om indfødsretsprøven. Dansk Flygtningehjælp har afgivet
bemærkninger til indførelsen af en indfødsretsprøve (L 60) i
høringssvar den 3. november 2015.
Dansk Flygtningehjælp kan indledende henholde sig til
bemærkningerne i dette høringssvar, men har yderligere
nedenstående bemærkninger vedrørende indholdet af
bekendtgørelserne.
Gebyrer
Pr. 1. marts 2016 er der gebyr på at ansøge om permanent
opholdstilladelse, og efter gældende regler betales gebyr for at ansøge
om dansk indfødsret. Herudover indføres nu gebyrer på såvel
medborgerskabs- samt indfødsretsprøven.
Dansk Flygtningehjælp bemærker, at der i bekendtgørelserne fortsat
ikke er taget stilling til beløbsniveauet for gebyrerne på henholdsvis
indfødsrets- og medborgerskabsprøven.
Da der efter Flygtningehjælpens vurdering kan være risiko for, at der
samlet set vil blive tale om et gebyrtungt forløb fra permanent
opholdstilladelse til opnåelse af dansk indfødsret, opfordrer Dansk
Flygtningehjælp til, at der i fastsættelsen af gebyrernes størrelse tages
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hensyn til den samlede gebyrbetaling, således at gebyrerne ikke når et
niveau, hvor flygtninge af økonomiske grunde kan blive forhindret i
først at søge og opnå permanent ophold og senere dansk indfødsret.
Dansk Flygtningehjælp henviser i den forbindelse til
Flygtningekonventionens bestemmelser om at lette flygtninges
naturalisation (artikel 34), herunder bestemmelsen om at nedsætte
afgifterne for og omkostningerne ved sagernes behandling til det
mindst mulige.
Set i lyset af at flygtninge ikke er undtaget fra at betale gebyrer ved
ansøgning om permanent opholdstilladelse, hvortil der eventuelt skal
tillægges et gebyr på medborgerskabsprøve, og at der herefter ved
ansøgning om dansk indfødsret skal betales gebyr samt et gebyr for
indfødsretsprøven, er Dansk Flygtningehjælp bekymret for, om den
samlede sum af påtænkte gebyrer bliver uforholdsmæssigt stor.
Det dansksproglige niveau
Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget L60, at det
dansksproglige niveau for indfødsretsprøven skal fastsættes under
hensyn til det dansksproglige krav ved meddelelse af dansk indfødsret
ved naturalisation.
Dansk Flygtningehjælp bemærker hertil, at det af udkastet til
Bekendtgørelse om indfødsretsprøven af 2015 fremgår, at det
dansksproglige niveau for prøven ikke er højere end niveauet for
Prøve i Dansk 3, mens det af nugældende naturalisationscirkulære
(indfødsretsaftalen) fremgår, at ansøgere, der opfylder
selvforsørgelseskravet og derudover ikke har modtaget offentlig
forsørgelse i de seneste 8½ af 9 år, kan dokumentere tilstrækkelige
danskkundskaber ved at have bestået danskuddannelsernes Prøve i
Dansk 2. Dansk Flygtningehjælp mener på den baggrund, at niveauet
for indfødsretsprøven ikke bør overstige niveauet for Prøve i Dansk 2,
idet dette lempeligere danskkrav i modsat fald vil være illusorisk.
Prøvernes indhold
Begge bekendtgørelsesudkast har en ganske bred beskrivelse af
indholdet i prøverne. Dansk Flygtningehjælp finder det derfor ikke
muligt at kommentere på indholdsmæssig relevans og sværhedsgrad i
prøverne.
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Opbevaring af prøvebevis
Det fremgår af bekendtgørelserne om medborgerskabs- og
indfødsretsprøven, at prøveafholderen er forpligtiget til at opbevare
prøveprotokollen i 30 år, og at prøveafholder udsteder bevis ved
bestået prøve. Såfremt en prøveafholder ophører med at afholde
prøver, vil Styrelsen for International Rekruttering og Integration træffe
beslutning om opbevaring hos anden prøveafholder eller styrelsen
selv.
Dansk Flygtningehjælp vil gerne opfordre til, at det i stedet overvejes
at oprette et register hos en central offentlig myndighed, hvor borgere
kan henvende sig ved behov for at få udstedt nyt prøvebevis. Ved
hyppige skift af prøveafholdere kan det være vanskeligt at
gennemskue, hvor man kan henvende sig ved bortkomst af
prøvebevis. Et centralt register vil kunne sikre den nødvendige
overgivelse af prøveoplysninger.
Fremsendelse af prøvemateriale
Ifølge udkastene til bekendtgørelserne vil prøveafholderen modtage et
opgavehæfte, hvorefter prøveafholderen selv er ansvarlig for at
frembringe det rette antal kopier til tilmeldte prøvedeltagere.
Dansk Flygtningehjælp er opmærksom på, at der også i forbindelse
med afholdelse af statsborgerskabsprøven har eksisteret en lignende
praksis. Alligevel vil vi gerne opfordre til, at der fremover vil blive sendt
et opgavehæfte per tilmeldte hos prøveafholder, idet der herved
garanteres, at kvaliteten af det udleverede prøvemateriale er ens for
alle, ligesom risikoen for udlevering af forkert materiale samt ufrivillig
læk af prøve inden afholdelse minimeres.

Med venlig hilsen

Andreas Kamm
Generalsekretær
Dansk Flygtningehjælp
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