Til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet

19.9.2016
Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om udarbejdelse af integrationskontrakt og om integrationsprogrammet efter integrationsloven.
Ministeriet har d. 7. september 2016 sendt udkast til ovennævnte bekendtgørelse i høring med frist for bemærkninger den.19. september
2016, kl.12.
Dansk Flygtningehjælp skal indledende beklage den korte høringsfrist.
Den foreslåede bekendtgørelse er en udmøntning af lov nr. 665 af
9.juni 2016 om ændring af integrationsloven og forskellige andre love.
Dansk Flygtningehjælp har afgivet bemærkninger til ændringerne i
integrationsloven og forskellige andre love (L189) i høringssvar den
15. april 2016.
Dansk Flygtningehjælp kan henholde sig til bemærkningerne i dette
høringssvar, men har yderligere nedenstående bemærkninger vedrørende indholdet af bekendtgørelsen.
Generelle bemærkninger
Dansk Flygtningehjælp finder det positivt, at kommunernes generelle
vejledningsforpligtelse indskærpes i bekendtgørelsen, idet blandt andet tilstrækkelige danskkundskaber og beskæftigelse er afgørende i
forhold til flygtninges muligheder for at opnå basale rettigheder i form
af permanent opholdstilladelse og senere dansk indfødsret.
Endvidere finder Dansk Flygtningehjælp det positivt, at der i udkastet
til bekendtgørelsen er indskrevet en samarbejdsforpligtelse med den
relevante udbyder af danskuddannelsen i forhold til såvel indplacering
på danskuddannelsen som sikring af sammenhængen, herunder den
tidsmæssige sammenhæng, med de øvrige dele af integrationsprogrammet. Tilstrækkelige og brede danskkundskaber er i høj grad medvirkende til at sikre et varigt fodfæste på det danske arbejdsmarked,
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ligesom det giver mulighed for at deltage aktivt i andre dele af samfundslivet. Styrkelsen af den beskæftigelsesrettede indsats bør derfor
ikke svække danskindlæringen.
Samarbejdsforpligtelsen i forhold til andre aktører er ligeledes positiv,
da det er med til at sikre en mere helhedsorienteret udformning af integrationsprogrammet. Efter Dansk Flygtningehjælps erfaringer med
beskæftigelsesrettet integrationsarbejde skabes de bedste resultater
med en sammenhængende indsats.
Dansk Flygtningehjælp noterer sig, at det i udkastet til bekendtgørelsen er tydeliggjort, at integrationskontrakten skal tage udgangspunkt i
den samlede situation – herunder familiemæssige, sundhedsmæssige
og sociale forhold – for så vidt angår indgåelsen og udformningen af
kontrakten. I forhold til indsatsdelen foreslår Dansk Flygtningehjælp, at
der bliver inkorporeret konkrete tilbud i relation til indsatser på disse
områder, idet bekendtgørelsen alene forholder sig til de beskæftigelsesrettede tilbud efter integrationslovens §§ 23 a – 23 c. Det fremgår
således heller ikke, hvordan indsatser i forhold til familiemæssige,
sundhedsmæssige og sociale udfordringer skal inkorporeres i integrationsprogrammet.
Hensigten bag indførelsen af den nu afskaffede integrationsplan var at
sikre helhedsorientering i den samlede integrationsindsats, herunder at
indsatsen tog udgangspunkt i hele familiens situation, dvs. både forældre og børn, og at der udover beskæftigelsesfremmende tiltag også
efter behov indgik sociale og helbredsmæssige tiltag i den samlede
integrationsindsats. Selv om det i udkastet til bekendtgørelsen er blevet tydeliggjort, at integrationskontrakten skal tage udgangspunkt i den
samlede situation, finder Dansk Flygtningehjælp, at integrationsprogrammet er blevet svækket, idet der ikke af udkastet til bekendtgørelsen fremgår konkrete indsatser ud over de beskæftigelsesrettede.
Dansk Flygtningehjælp finder det uklart, hvad der ligger i formuleringen
om, at nytteindsats ikke medregnes i timekravet på gennemsnitligt
mindst 15 timer om ugen, som er gældende for virksomhedspraktik og
ansættelse i løntilskud, jf. bekendtgørelsens § 20, stk. 3. Formuleringen fremgår af lov nr. 665 af 9. juni 2016, men det er ikke nærmere
uddybet i bekendtgørelsen, hvad der ligger i dette.
Endeligt fremgår det ikke af udkastet til bekendtgørelsen, hvilke konsekvenser det får for en flygtning, der er blevet meddelt uddannelsespåbud, og som følger et ordinært uddannelsesforløb, jf. bekendtgørelsens § 28. Det fremgår således ikke, om uddannelsen træder i stedet
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for virksomhedsrettede tilbud, eller om flygtningen fortsat er omfattet af
disse i uddannelsesperioden.

Med venlig hilsen

Andreas Kamm, generalsekretær
Dansk Flygtningehjælp
E-mail: andreas.kamm@drc.dk Direkte telefon: 33735130
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