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Høring over udkast til forslag til lov om ændring af integrationsloven og lov om 
danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. (Ændring af Rådet for Etniske Minoriteters 
funktion m.v., ophævelse af Online Dansk og indførelse af pligt for aktivitetsparate 
udlændinge til selv at booke jobsamtaler digitalt) 

Udlændinge- og Integrationsministeriet har d. 22. september 2021 sendt ovenstående lovforslag i 
høring med en frist for eventuelle bemærkninger d. 6. oktober 2021. DRC Dansk Flygtningehjælp 
sætter pris på muligheden for at fremkomme med bemærkninger til det fremsendte lovforslag. 

DRC Dansk Flygtningehjælp har følgende bemærkninger til lovforslaget. 

Obligatorisk selvbooking af samtaler til flere målgrupper 

Med lovforslaget lægges op til, at aktivitetsparate omfattet af integrationsloven fremadrettet skal have 
samme pligt til obligatorisk selvbooking af samtaler ligesom jobparate omfattet af integrationsloven.  

Selvom lovforslaget lægger op til, at det skal være muligt at blive fritaget for selvbooking, hvis de 
sproglige og it-mæssige forudsætninger ikke er tilstrækkelige, så mener DRC Dansk Flygtningehjælp, 
at det kan skabe unødig usikkerhed og eventuelle problemer for aktivitetsparate i form af 
sanktionering, hvis de ikke blive fritaget i tide.  

DRC Dansk Flygtningehjælp vil også gerne gøre opmærksom på, at reglerne allerede nu medfører store 
udfordringer for flere jobparate, der har svært ved at leve op til de digitale forventninger i 
beskæftigelsesindsatsen. Vi har for eksempel afholdt tre ugers joblog-kurser for en kommune med 
henblik på at opkvalificere borgerne til at kunne varetage de forventede digitale opgaver på Jobnet. 
Vores erfaring viser i øvrigt, at flere borgere, som er ude af den 5-årige introduktionsperiode, også har 
store udfordringer med at leve op til de digitale forventninger i jobcentret.  

Ændring af Rådet for Etniske Minoriteters virke og navn 

Det fremgår af lovforslaget, at Rådet for Etniske Minoriteters virke skal ændres, så rådet fremadrettet 
skal rådgive udlændinge- og integrationsministeren generelt om spørgsmål af betydning for 
integrationsindsatsen i Danmark. Rådet skal i højere grad være et ekspertråd og bl.a. komme med 
forslag, der sætter retning for en relevant og tidssvarende indsats på integrationsområdet og bidrage 
til løsningsforslag på aktuelle integrationsudfordringer. I forlængelse heraf skal Rådet for Etniske 
Minoriteter ændre navn til ”Det Nationale Integrationsråd”. 
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DRC Dansk Flygtningehjælp er positiv overfor ambitionen om at kvalificere debatten og dialogen om 
en sammenhængende integrationsindsats. Vi finder det ligeledes positivt, at rådets rolle som rådgiver 
for udlændinge- og integrationsministeren styrkes.  

Etablering og udvælgelse af medlemmer til integrationsrådene i kommunerne 

DRC Dansk Flygtningehjælp finder ambitionen om at justere de lokale integrationsråd positiv, så de 
fremadrettet i højere grad end tidligere får fokus på hele den sammenhængende integrationsindsats 
og dermed bedre kan rådgive og informere kommunalbestyrelsen om forhold til den lokale 
integrationsindsats. 

Det fremstår ligeledes positivt, at rammerne for at udpege medlemmer til integrationsrådet udvides 
således, at rådene også kan omfatte medlemmer med konkret erfaring med eller stort engagement i 
integrationsindsatsen, herunder medarbejdere fra en kommune, en virksomhed, forskning eller lign. 

DRC Dansk Flygtningehjælp mener samtidig, at der fortsat skal stilles krav om, at nogle af 
medlemmerne i integrationsrådene skal udpeges fra lokale flygtninge- og indvandrerforeninger m.v. 
Det har stor betydning at få deres vigtige perspektiver på integrationsindsatsen fremadrettet både 
lokalt men også i forhold til Repræsentantskabet til Rådet for Etniske Minoriteter, hvoraf der udpeges 
medlemmer til Rådet for Etniske Minoriteter.  

DRC Dansk Flygtningehjælp har erfaret, at nogle integrationsråd har haft udfordringer med at få folk 
til at stille op til posten som medlem af rådene – ligesom der også har været udfordringer med at 
fastholde medlemmerne. Der er også flere integrationsråd i kommunerne, der er nedlagt gennem 
årene. Vi mener derfor, at der skal være et større fokus på rekruttering til de lokale integrationsråd. Vi 
mener ligeledes, at det bør overvejes, hvilken rolle integrationsrådene skal have i forhold til udviklings- 
og beslutningsprocesser af integrationsindsatsen lokalt. 

Ophævelse af statslig pligt til at tilbyde online danskundervisning 

Det foreslås, at lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. ændres, så Udlændinge- og 
Integrationsministeriet ikke længere er forpligtet til at stille et gratis tilbud om erhvervsrettet 
danskundervisning på internettet til rådighed. Det fremgår af lovbemærkningerne, at de nuværende 
brugere af Online Dansk primært er bosiddende i Danmark - selvom tilbuddet oprindeligt var målrettet 
potentielle udenlandske arbejdstagere og deres familier uden for Danmark og efter deres ankomst. 

DRC Dansk Flygtningehjælp mener, at det er positivt, hvis borgere i Danmark vælger at gøre brug af 
dette gratis tilbud om Online Dansk. Det spiller godt sammen med integrationsindsatsen, herunder 
vigtigheden af gode danskkompetencer i forhold til beskæftigelse, uddannelse og hverdagslivet i 
samfundet. 

Som det også fremgår af lovbemærkningerne, er der gratis danskuddannelse efter lov om 
danskuddannelse til voksne m.fl., og der er adgang til række online danskundervisningstilbud på 
sprogcentrene som supplement til den ordinære danskuddannelse eller som tilkøb. DRC Dansk 
Flygtningehjælp vil i den forbindelse gerne pege på, at der kun er adgang til gratis danskuddannelse i 
de første år i Danmark - selvom mange har brug for danskuddannelse udover denne periode. Vi vil 
derfor foreslå, at der også fremadrettet skal være gratis og lettilgængelig online 
danskundervisningstilbud for den brede målgruppe – også udover introduktionsperioden.  
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Med venlig hilsen 

 

 

Charlotte Slente 

Generalsekretær 

DRC Dansk Flygtningehjælp 


