HØRINGSSVAR TIL BUDGET 2019-2022

Høringssvar
Integrationsrådet

Institution / afdeling / råd
Skema nr.

1. Hvem afgiver du svar som:
Integrationsrådet

2. Dato for formulering af høringssvar:
18. august 2018

3. På hvilke områder er du høringsberettiget:
Integrationsområdet

4. Resumé
Integrationsrådet mener, at der bør findes finansiering til den ikke lovpligtige danskundervisning,
som grundet ændrede refusionsregler mangler finansiering.
Høringssvaret vedrører Økonomiudvalget, skema B1

5. Høringssvaret
Økonomiudvalget B1:
Der lægges i budgettet op til, at der kommer til at mangle 431 t.kr. på danskundervisning til
udenlandske arbejdstagere, familiesammenførte til andre end flygtninge med behov for
danskundervisning for at opretholde eller opnå en tilknytning til arbejdsmarkedet efter en
vurdering i Jobcentret.
Finansieringen på beskæftigelsesområdet vil fremover blive ændret fra målrettede
statsrefusioner for de enkelte indsatsområder (f.eks. danskundervisning) til et generelt
bloktilskud. Således vil kommunerne fremover ikke modtage statsrefusion på baggrund af de
faktiske udgifter på området, men modtage et fast beløb pr. borger i kommunen. Det beløb kan
principielt bruges som den enkelte kommune selv ønsker det.
Integrationsrådet mener, at der bør øremærkes finansiering til danskundervisningen, da det at
kunne tale dansk er en afgørende del af en integrationsproces; ikke mindst når det kommer til
integration via arbejdsmarkedet.
Danskundervisningen vil eksempelvis kunne hjælpe selvforsørgede udlændinge til at fastholde
deres job eller til at komme i job. Integrationsrådet mener, at det altid vil være en gevinst for
integrationen, når en udlænding lærer dansk, og derved i højere grad har mulighed for at deltage
på arbejdsmarkedet og i lokalsamfundet

Integrationsrådet gjorde allerede i foråret 2018 økonomiudvalget opmærksom på at
refusionsændringerne kunne få konsekvenser for serviceniveauet på dette område.
Integrationsrådet mener stadig at ”det er vigtigt, at sikre at disse mennesker bliver integreret så
hurtigt og godt som vel muligt. Det er på sigt en økonomisk fordel for alle, og det er fremsynet
politik”.

6. Dato og udfyldt af:
Udfyldt og fremsendt af:
Astrid Gornitzka på vegne af Gina Collamar Larsen (formand) og Burkhard Sievers
(næstformand) i Integrationsrådet.
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2018

