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Høringssvar vedrørende udkast til lovforslag om udvidelse af personkredsen for modtagel-

se af integrationsydelsen mv. 

Røde Kors takker for muligheden for at afgive høringssvar vedrørende lov om aktiv socialpolitik, inte-

grationsloven og danskuddannelsesloven (udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrations-

ydelsen mv.). 

 

I forbindelse med indførelsen af integrationsydelsen udtrykte Røde Kors sin bekymring for, at ydelsen 

vil føre til et øget antal fattige i Danmark, og at det vil få negative konsekvenser for integrationen af 

nytilkomne og deres deltagelse i samfundslivet. Ydermere påpegede vi, at den forventede beskæfti-

gelseseffekt af lovforslaget ikke vil kunne opveje disse negative konsekvenser af ydelsesnedsættel-

sen. Endelig konstaterede Røde Kors, at det er udokumenteret, at indførelsen af integrationsydelsen 

skulle have nogen signifikant betydning for antallet af personer, der vælger at søge asyl i Danmark, 

hvilket efterfølgende da også har vist sig at holde stik.  

 

Med forslaget om at udvide personkredsen for modtagelse af integrationsydelse stiger Røde Kors’ be-

kymring for, at flere personer i Danmark kommer til at leve i fattigdom.  

 

Formålet med at erstatte uddannelses- eller kontanthjælp med integrationsydelsen og at udvide per-

sonkredsen er at styrke incitamentet til at komme i arbejde og blive selvforsørgende. Røde Kors støt-

ter intentionen om, at flere – også udlændinge som har været længere tid i Danmark – skal være 

selvforsørgende, en del af et arbejdsfællesskab og dermed gives bedre forudsætninger for at blive in-

tegreret i det danske samfund.  

 

Den beskæftigelsesmæssige effekt af at sænke niveauet for ydelserne fra kontanthjælp til integrati-

onsydelse, er stærkt begrænset. Da den beskæftigelsesmæssige effekt af starthjælpen, som blev ind-

ført i 2002, blev vurderet, viste den sig at være blot 9 procentpoint højere efter fire år end for flygt-

ninge på kontanthjælp. Det var mindre end den daværende regering forventede og under en højkon-

junktur. Der er efter Røde Kors’ mening således ikke meget belæg for, at antallet af personer, der 

kommer i beskæftigelse, vil stå mål med de negative effekter, der følger af et liv i fattigdom og mu-

lighederne for at blive integreret. 

 
Røde Kors kan frygte, at det fremlagte lovforslag særligt vil ramme udsatte udlændinge, som har op-

holdt sig i landet i en årrække, men ikke har formået at komme ind på arbejdsmarkedet. For en del af 

disse personer skyldes det en række problemer, som et yderligere økonomisk incitament ikke løser. 
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Det kan eksempelvis skyldes, at flygtninge er traumatiserede i en grad, så de ikke har formået at er-

hverve sig fornødne danskkundskaber eller ikke formår at have et stabilt fremmøde på en arbejds-

plads og derved ikke kan bide sig fast på arbejdsmarkedet. For dem vil en drastisk nedsættelse af de-

res ydelse udelukkende betyde en større marginalisering og påvirke dem og deres børn hverdag. 

Et formål med forslaget om at udvide personkredsen er ifølge lovforslaget ellers, at det skal ses som 

et instrument til at fremskynde integrationsprocessen, fordi tilknytning til arbejdsmarkedet øger ad-

gangen til fællesskaber. Røde Kors er enige i synspunktet, men finder til gengæld at de personer, der 

kommer til at opleve en tilværelse på integrationsydelse risikerer at blive flyttet længere væk fra vig-

tige integrerende fællesskaber. Det gælder deltagelse i fritids- og foreningslivet, muligheder for at in-

vitere gæster eller skolekammerater hjem, holde børnefødselsdage og deltage i andre sociale sam-

menhænge.  Gennem en række undersøgelser af udsatte familiers liv med afsavn og fattigdom er det 

veldokumenterede effekter og med forslaget om at udvide personkredsen, der kan komme på inte-

grationsydelse, vil der komme flere i den ulykkelige situation. Røde Kors mærker allerede bekymrin-

gerne i vores familienetværk, og vi ser en stigning i søgningen til vores julehjælp og øvrige sociale 

aktiviteter som eksempelvis ferie- og familielejre.  

 

I Røde Kors er vi da også klar til at medvirke til at gribe den udfordring, som et større antal personer 

på integrationsydelse medfører. Civilsamfundet er en væsentlig integrationsmotor, men vilkårene for 

vores indsats vanskeliggøres, når de mennesker, der har behov for hjælp, bringes i en endnu vanske-

ligere situation. Derfor skal der også lyde en opfordring til at prioritere en grundfinansiering af de fri-

villig-aktiviteter, der kan medvirke til integration og inklusion af dem, der kommer til at leve med så 

vanskelige økonomiske vilkår i kortere eller længere tid. 

 

Røde Kors’ høringssvar vedrørende indførelsen af integrationsydelsen af 5. august 2015 er vedlagt. 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

Anders Ladekarl 

Generalsekretær 

 

 

 


